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Stiftelsen Festspillene i Bergen
har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske
arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
• Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale
kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett,
opera, teater, folklore og andre kunstarter.

• Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i
sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.
(Fra Stiftelsens vedtekter §1, formål)

Strategiske målsetninger:
Festspillene i Bergen skal sette spor og gi
publikum opplevelser de vil huske. Vi skal
presentere kunst på høyeste nivå til flest
mulig mennesker. Festspillene skal:
•stå for nyskaping og kunstnerisk utvikling
• ha lokal forankring og internasjonalt
gjennomslag

• ha et mangfoldig program som også
inkluderer gratisarrangement og
prosjekter med bred appell
• tiltrekke seg de fremste skapende og
utøvende kunstnerne i Norden
• være et møtested for beslutningstakere innen
kulturliv, politikk og næringsliv
•samarbeide med de viktigste nordiske
institusjonene

• samarbeide med og styrke både de lokale
profesjonelle kulturinstitusjonene og det
frie feltet
• integrere fremmedkulturelle opphavsmenn
og utøvere
• søke nye publikumsgrupper og ha et godt
tilbud til barn og unge
• skape debatt og dialog om kunstneriske og
samfunnsmessige spørsmål
rapport festspillene i bergen 2010

3

INNHOLD
5
7
9
11
13
15
16
17
19
21
23
25
28
30
31
33
34
35
36
38
40
43
4

FOrord
Arrangementsoversikt
Åpningsseremonien
Nye produksjoner/
se dette mennesket
Anne Pedersdotter
Musikkprogrammet
Bestillingsverk og
urfremføringer
Åresong
Ole Bull ball
Barn og unge
Dans og teater
Samtale
Festspillene UTE
Presse
Debatt om folkelighet
Publikumsundersøkelse
Pilotprosjekt
Billettpriser/
rabattordninger
Besøkstall
Styret og administrasjon
Kalender
Festspillene takker

rapport festspillene i bergen 2010

FORORD

foto: magnus skrede

Festspillene skal sette spor. Vi skal bidra til
vekst, fornyelse og forandring. Vi skal være et
fødested for nye kunstneriske ideer, og vi skal
inspirere, stimulere og engasjere det eksisterende kulturlivet til å våge løft som det ellers
ikke hadde vært mulig å gjennomføre. Men
ikke minst skal vi sette spor hos publikum.
Vi har ambisjoner om at våre konserter og
forestillinger skal gjøre varig inntrykk.
Sentralt i dette arbeidet er våre nye produksjoner, som oftest i samspill med andre
institusjoner. I 2010 kan vi se tilbake på flere
vellykkede konserter og forestillinger som er
blitt til etter initiativ fra Festspillene.
Festspillprogrammet har alltid hatt et
stort spenn, men i år har kanskje dette blitt
særlig tydelig. Familieforestillingene og

Per Boye Hansen
Festspilldirektør

konserten med Philip Glass er også blant dem
som har trukket inn nye publikumsgrupper
på festspillarenaene. Kammermusikken og
tidligmusikkserien, samt satsingen på moderne
musikk i Logen, har gitt næring til et dedikert
musikkpublikum, og er programområder som
vil utvikles i årene som følger.
Festspillene hadde i år en kraftig økning i
publikumsoppslutningen, og det skyldes ikke
bare de to store utendørsarrangementene,
men utviklingen har generelt sett vært svært
positiv. Spesielt gledelig er en undersøkelse fra
Synovate som viser at gjennomsnittsalderen
på festspillpublikummet er gått ned fra 51 år i
2009 til 46 år i 2010.

Det er få internasjonale arrangementer som
kan toppe Festspillene i mangfold, kvalitet og
åpenhet. Du trenger ikke å oppsøke verden
når den kommer til Bergen
Aftenposten, 09.06.10
rapport festspillene i bergen 2010
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Jo Strømgren kompani gjestet FIB med Eksperimentet.
foto: knut bry
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ARRANGEMENTOVERSIKT
Festspillene i Bergen 2010 omfattet 153 ulike
arrangement som inkluderte ca. 30 utearrangement og 34 Stikk-innom konserter
i samarbeid med Griegakademiet. I tillegg
kommer 19 gratis introduksjonsforedrag og
Festspillutstillingen produsert av Kunsthallen. 78 av festspillarrangementene var
gratis. Totalt inkluderte Festspillene i år ca
320 konserter, forestillinger og utstillinger
i løpet av 15 festivaldager. Foruten to korte
innslag utendørs, ble ingen av arrangementene under årets festival avlyst.
I arbeidet med årets program lot Festspillene
seg inspirere av vår fascinasjon og drift mot
det som er skrekkinngytende, ukjent og ubehagelig. Men med «skrekkblandet fryd» som rød

tråd, var det også rom for bare fryd. Programmet spente vidt - fra Schumanns symfonier til
svartmetallmusikal, kultfilmen Koyaanisqatsi til
kammermusikk og korfest.
Festspillene 2010 la vekt på rendyrkede
sjangerserier. I Håkonshallen var det kammermusikk og i kirkene ble det presentert
tidligmusikk med blant annet det sagnomsuste
ensemblet Les Musiciens du Louvre. Ole Bull
hadde en fremtredende plass på programmet
i år, og sammen med Ole Bull 2010 og Dextra
Musica ble det arrangert en rekke konserter
med noen av Ole Bulls arvtakere, deriblant en
gratis konsertserie i en sjelden instrumentutstilling i Permanenten.
Festspillenes familieprogram var større
enn det har vært de siste par årene, hvor blant

annet Cirkus Cirkör hadde tre forestillinger i
Grieghallen. Nye produksjoner med Dukkenikkerne og Arve Tellefsen/Stian Carstensen
sto også på programmet, og en stor gratis
maratonkonsert med familieprofil ble arrangert på Festplassen.
Festspillenes uteprogram har lenge blitt
ivaretatt av Ole Hamre og OiOi-festivalen. I år
ble det nærmere knyttet til hovedprogrammet
og flere festspillartister deltok på arrangementer i byrommet og på kafeer.
Det å invitere hele byen til åpningen på
Bergenhus festning ble sett på som viktig i
festivalens arbeid med å bygge ned tersklene.
Festspillene ønsket alle velkommen til å ta del
i den mangfoldige kunstfesten.

”Festspillene i Bergen er kulturlivets Champions League. Utfallet er
like åpent. For 58. gang er Norges eneste virkelige by tumleplass og
nasjonal scene for internasjonale strømninger og folk flest”.
VG 29.05.10
rapport festspillene i bergen 2010
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ÅPNINGSSEREMONIEN
Nærmere 4000 var til stede da Festspillenes
høye beskytter, H.M. Kong Harald, erklærte
Festspillene i Bergen 2010 for åpnet på
Bergenhus Festning.
Bakgrunnen for å legge arrangementet til festningsområdet var i hovedsak samarbeidet med
Forsvaret om oppsetningen av operaen Anne
Pedersdotter på samme sted.
Arrangementet, som ble ledet av komiker
Marit Voldsæter, var lagt opp som et 360
graders konsept, hvor det ikke var én scene i
tradisjonell forstand, men der de kunstneriske
innslagene skjedde ulike steder på området.
Publikum fikk oppleve fallskjermhoppere,

Frikar Dance Company i Pas de deux på husvegg, korscener fra operaen Anne Pedersdotter
og 200 barn i ringdans på den åpne plassen.
H.M. Kongens Garde og Forsvarets musik�korps Vestlandet deltok også i seremonien,
og foruten Festspillenes høye beskytter, sto
forsvarsminister Grete Faremo og ordfører
Gunnar Bakke på talelisten. Arrangementet ble
avsluttet med et skikkelig Lydverkeri signert
Ole Hamre.
Det var et strategisk viktig grep å åpne opp
seremonien og legge den utendørs, men det
var en del utfordringer ved å bruke området
uten å bygge opp en scene. Mange opplevde
å ha dårlig sikt, og når værgudene kom med

både hagl og regn, var det deler av arrangementet som kunne vært strammet inn.
Festspillene vil også neste år holde seremonien utendørs.

rapport festspillene i bergen 2010
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NYE PRODUKSJONER
Festspillenes egne produksjoner har de siste
årene fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Produksjonene er et
resultat av samarbeidet med en rekke lokale,
nasjonale og internasjonale institusjoner og
kunstnere.
SE DETTE MENNESKET (VOICES) - EN
MODERNE PASJON
Festspillene ønsket å lage en ny produksjon
med den katalanske regissøren Calixto Bieito,
som tidligere har gjort stor suksess på Festspillene med Peer Gynt (2006), Bortførelsen
fra Seraillet (2007) og Brand (2008). Bieito ble
koblet med Betty Nansen Teatret i København,

En menneskekveld så smertefull og
rik at en får behov for å snu seg og
se noen i øynene,
Vårt Land, 29.05.10

og sammen skapte de en collage av tekst og
musikk - et panorama over det moderne menneskes lidelse.
De utvalgte tekstene er former for
vitnesbyrd hentet fra kilder av vidt forskjellig
opprinnelse: Personlige selvmordsbrev,
beskrivelser av nær døden-opplevelser funnet på internett, tekstfragmenter om tapets
smerte, dikt om menneskets selvdestruktive
natur og erindringer fra konsentrasjonsleir.
Sentralt sto Matteuspasjonen av Bach og sterkt
appellerende sanger pop og rock. Lyden ble
spredd via scenografiens massive høyttalere,
som en klagemur. På scenen sto noen av Danmarks mest anerkjente skuespillere og sangere.

Forestillingen var inspirert av den klassiske
pasjonens virkning på tilskuerne, og Festspillene fikk flere tilbakemeldinger fra publikum
som var sterkt grepet av stykket. Forestillingen ble også i hovedsak svært godt mottatt
av nasjonale og internasjonal medier, og fikk
blant annet mye oppmerksomhet via samtalen
i Logen: «Beretninger om smerte» (se egen
omtale).
Bieito ble nylig utnevnt som æresregissør
ved festivalen i Salamanca, og forestillingen
ble også vist her i juni før nypremiere i København til høsten. Se dette mennesket kan stå som
et eksempel på at høy risikotagning kan gi stor
uttelling.

Bieito har et mesterlig teaterspråk, tekstutdragene er gripende - og
han har kanskje skapt sin beste festspillforestilling så langt. Den
sitter i deg lenge og holder mer enn den lover.
Aftenposten, 30.05.10
rapport festspillene i bergen 2010
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ANNE PEDERSDOTTER
Festspillene i Bergen, Den Nye Opera og
Forsvarets musikkorps - Vestlandet (FMKV)
gikk sammen om å sette opp Anne Pedersdotter
på ekserserplassen på Bergenhus Festning.
Knut Hendriksen, mangeårig fast regissør ved
Kungliga Operaen i Stockholm og tidligere
operasjef ved Den Norske Opera, fikk oppdraget med å iscenesette Edvard Fliflet Bræins
opera på historisk grunn. Musikkdramaet fra
1971 med libretto av Hans Kristiansen, bygger
på teaterstykket med samme navn av Hans

Wiers-Jenssen, og forteller den dramatiske
historien om den unge prestefruen som beskyldes for å være heks.
Bakgrunnen for det store operaprosjektet
var blant annet at Erling Rydland laget et
musikalsk arrangement for korpsbesetning
som appellerte til FMKV. Hovedrolleinnehaverne var Ingela Brimberg, Carsten Stabell,
Tomas Lind og Kari Hamnøy.
”Uteoppsetningen forsterket Anne Pedersdotters posisjon som Norges beste opera”,

mente NRKs anmelder under tittelen
«Hekseopera varmet Bergen». Mottakelsen
i den norske pressen var ellers lunken, mens
tilreisende journalister var fascinert av dramaet i de historiske, vakre rammene. Enkelte
publikummere reagerte på kritikken og kom
med motsvar i pressen.

I cannot imagine Anne Pedersdotter, as a mongrel hybrid of its
time, working in any other context than this, where historical and
locational relevance played their parts to perfection.
The Scotsman 03.06.10
rapport festspillene i bergen 2010
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Eivind Gullberg Jensen NDR Radiophilharmonie fra
Hannover
foto: MAGnus skrede

MUSIKKPROGRAMMET
Festspillene skal ivareta den klassiske musikkarven, og samtidig være en foregangsfestival når det gjelder å presentere ny musikk.
Festspillene vil gi publikum anledning til å
fordype seg i det klassiske repertoaret og
invitere noen av verdens beste utøvere til
samspill med lokale krefter. I år presenterte
vi blant annet alle Schumanns symfonier med
Nikolaj Znaider, Saleem Abboud Ashkar og
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO). Les
Musiciens du Louvre fremførte alle Bachs
Brandenburgerkonserter og Jaap Ter Linden
alle hans cellosuiter. NDR Radiophilharmonie
gjestet Bergen med sin dirigent Eivind Gullberg Jensen og Trondheim Symfoniorkester
ga publikum høydepunkt fra operarepertoaret

sammen med Terje Stensvold. Kjente festspillgjester som Leif Ove Andsnes og Det Norske
Solistkor var som alltid svært populære.
Åpningskonserten, europapremieren på
orkesterversjonen av Koyaanisqatsi live, med
Philip Glass Ensemble og BFO tiltrakk seg
sannsynligvis et annet type publikum enn de
som vanligvis kommer på åpningen i Grieghallen. Noe av det samme publikummet traff vi
med konserten med Nils Petter Molvær og
gjennom satsingen Moderne i Logen, hvor
blant annet BIT20, Norges Musikkhøgskole
og tyske Blixa Bargeld opptrådte. Ellers ser vi
at det generelt er utfordrende å kommunisere
arrangement som skiller seg fra det tradisjonelle festspillprogrammet til nye grupper.
Kammermusikkserien i Håkonshallen viste

blant annet frem noen av Norges mest
etterspurte musikere for tiden, som Vilde
Frang, Tine Thing Helseth og Christian Ihle
Hadland. Disse hadde også konserter på
Lysøen. Arrangementene i komponisthjemmene bar i år særlig preg av Ole Bulljubileet.
I kirkene sto tidligmusikken i sentrum med
store internasjonale navn. Det ble rapportert
om en helt spesiell og konsentrert stemning på
disse konsertene og anmeldelsene var svært
gode.
Festspillene skal løfte frem unge talenter, og
det ble blant annet holdt formiddagskonserter
i Troldsalen i år. Disse holdt alle et bemerkelsesverdig høyt nivå.

rapport festspillene i bergen 2010
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BESTILLINGSVERK OG
URFREMFØRINGER
Ole Hamre: Lydverkeriet

Ole Hamre og Arve Henriksen under åpningsseremonien på Bergenhus Festning, 26. mai

Gabriel Fliflet: Åresong (Fosse)

Gabriel Fliflet med musikere, Grieghallen 28. mai (se egen omtale)

Kjell Habbestad: Divertimento, Op. 86
Emil Jonason, Troldsalen 28. mai

Ole Henrik Moe: Et enda større krav
Sammensatt slagverkensemble og soli, Logen, 30. mai

Nils Henrik Asheim: Concerto Grosso
Sammensatt strykeensemble, Grieghallen 2. juni
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ÅRESONG
Festspillene inviterte Jon Fosse til å skrive
sangtekster, og disse ble utgitt på Samlaget
høsten 2009. Gabriel Fliflet tonesatte tekstene,
og i bestillingsverket Åresong fikk Fosses
tekster dansesko på. Det musikalske kompaniskapet bidro nok til at flere stiftet bekjentskap
med Jon Fosses univers og mottakelsen var
overstrømmende.
Fliflet hadde med seg et knippe av sine favorittmusikere på scenen i Grieghallen. Per Jørgensen (trompet, sang), Benedicte Maurseth
(sang, hardingfele), Stein Urheim (strengein-

Jon Fosse har skrevet sangtekstene
til Åresong.
foto: MAGnus skrede

strumenter, sang) og Kristoffer Chelsom Vogt
(sang, kontrabass) var med å sette sitt preg på
melodiene.
Bergens Tidende skrev: «Høytidsstund med
sanger som vil vare lenge… Flere av [sangene]
har potensial til å bli nye «nasjonalsanger»
når vestlendinger møtes.» I slutten av juni ble
Åresong fremført på Dei nynorske festspela, og
det er flere andre arrangører som har vist sin
interesse, også internasjonale.

Etter en konsert som dette, har
du bare én tanke i hodet: At alle
må få høre denne musikken!
BA 29.05.10
rapport festspillene i bergen 2010
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Morten Abel var blant de mange artistene som hedret
Gustav Lorentzen under Ole Bull Ball.
foto: MAGnus skrede
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OLE bull ball
Festspillene, Dextra Musica, Kunstmuseene i
Bergen og Ole Bull 2010 gikk sammen om en
storstilt markering av den «nordiske Paganini». Dextra Musica, som er et datterselskap av
Sparebankstiftelsen DnB NOR, har siden 2006
kjøpt verdifulle strykeinstrumenter, og disse
lånes til noen av Norges mest kjente musikere
som Henning Kraggerud, Hemsing-søstrene,
Elise Båtnes og Atle Sponberg. Et utvalg
av Dextra Musicas samling ble utstilt i Vestlandske Kunstindustrimuseum under Festspil-

lene, blant annet mesterinstrumenter bygget
av Stradivari, del Gesú, Guadagnini, Rugieri og
Gasparo da Saló. Foruten gratis formiddagskonserter på museet, blant annet med en rekke
studenter fra Barratt Dues musikkinstitutt, var
det en rekke konserter på Lysøen. En storstilt
festkonsert ble arrangert i Grieghallen hvor et
tjuetalls norske musikere, samt den russiske
fiolinisten Vadim Repin opptrådte. Arve
Tellefsen var konferansier. Denne konserten
ble raskt utsolgt og responsen var også enorm

på gratiskonsertene i Permanenten. Selv om
man mer enn doblet kapasiteten på flere av
dem, måtte likevel noen snu i døren.
Et faglig instrumentseminar og en stor
utekonsert i Ole Bulls ånd ble også arrangert
den siste helgen under Festspillene (se mer
under Uteprogram s.28).

Bergen plasserer seg i den ypperste eliteklasse når de kan vise
én Stradivari- og hele 13 Guarneri-fioliner sammen med en
imponerende samling flotte, historiske strengeinstrumenter
VG, 02.06.10
rapport festspillene i bergen 2010
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Magisk øyeblikk med Cirkus Cirkör.
foto: MAts Backer
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BARN OG UNGE
Festspillene ønsket å løfte frem barne- og
familieprogrammet, og økte ressursene til
dette betraktelig.
En av de største satsingene på festspillprogrammet var Cirkus Cirkörs familieforestilling
Inside Out. I løpet av tre forestillinger i Grieghallen så 3000 små og store dette svenske nysirkuset, og blandingen av sitrende spenning,
humor og vakre tablåer ble godt mottatt.
Det sto også to helt nye barneforestillinger
på årets program, begge initiert av Festspil-

lene: Grisefort - et virtuost racerspill med Arve
Tellefsen og Stian Carstensen og Dukkenikkernes Godnatthistorier. Sistnevnte var
inspirert av «Skrekkblandet fryd» og fortalte
skumle spøkelseshistorier fra flere verdenshjørner, mens duoen bak Grisefort laget en
humoristisk forestilling rundt Ole Bulls liv og
musikk. Denne ble det også vist innslag fra
under Ole Bull Ball (se side 19).
FRIKAR Dance Company hadde en sentral
plass på festspillprogrammet i år, og i Peer
Gynt-salen viste gruppen den kritikerroste

forestillingen Snuff Grinders. Denne passet for
hele familien, men appellerte kanskje aller
mest til aldergruppen 8-15 år med sitt actionfylte, akrobatiske show.

rapport festspillene i bergen 2010
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Carte Blanche presenterte Mad av Arco Renz.
foto: Erik Berg
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DANS og TEATER
I 2010 la Festspillene stor vekt på danseproduksjoner, også på DNS Store Scene.
I den siste festspilluken hadde Hallgrim
Hansegård fra FRIKAR Dance Company urpremiere på sin forestilling Jamsiis. Her hadde
han med seg den kjente koreografen Sølvi
Edvardsen og musiker Terje Isungset. Forestillingen fikk stor oppmerksomhet i forkant og
de to kveldene på Store Scene var utsolgt.
Jo Strømgren Kompani hadde norgespremiere på samme sted med Eksperimentet. Forestillingen ble urfremført i Rakvere,
Estland og turnerte i de baltiske landene, i
Russland og Polen i mai. I Eksperimentet
videreførte Strømgren den storpolitiske tematikken og formen fra tidligere produksjoner.
Paul Taylor Dance Company fra New York
gjestet Grieghallen med en tredelt forestilling.
Spindrift, Brandenburgs og Beloved Renegade
speilet Taylors lange karriere som koreograf.
Det nasjonale dansekompaniet Carte
Blanche presenterte i år unge europeiske

koreografer gjennom dobbeltforestillingen:
Mad/Stalk av den spanske duoen Virginia
Garcia og Damián Muñoz og Mad av tyske
Arco Renz. «Som vanlig er Carte Blancheensemblet en fryd for både øyne og sinn» skrev
Aftenposten og samtlige av de seks forestillingene i Studio Bergen var utsolgt.

TEATER

Foruten Se dette mennesket (se s. 11) vakte
Den Nationale Scene sin festspillforestilling
Svartediket, oppsikt som verdens første svartmetallmusikal. Den sjeldne kombinasjonen
fikk blandet mottakelse i pressen, men traff et
yngre publikum og enkelte så forestillingen
mange ganger. I forkant av premiere var
castingen av Kristian «Gaahl» Espedal omdiskutert på grunn av uttalelser i pressen om
hans personlige syn på kirkebranner. Festspillene tok avstand fra disse synspunktene, men
støttet teatersjefen i hans beslutning om at det
ikke fikk konsekvenser for arbeidsforholdet
til teateret.

rapport festspillene i bergen 2010
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Halvor Nordhaug, Kjersti Horn og Jonas
Gahr Støre møttes i Logen.
foto: Magnus skrede
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samtale
Festspillene ønsker at produksjonene skal
skape debatt utover selve forestillingen og
at publikum skal bli bedre kjent med kunstnerne.
De siste årene har Festspillene arrangert én
stor samtale hvor tematikken er knyttet opp
til andre deler av programmet. For tredje år
på rad ønsket utenriksminister Jonas Gahr
Støre å delta, og sammen med biskop Halvor
Nordhaug og regissør Kjersti Horn tok han
opp ulike sider ved smerte og lidelse. Dette er
vanskelige tema, men desto viktigere å prøve å
sette ord på. Bakteppet var teaterproduksjonen
Se dette mennesket som belyste det moderne
menneskets lidelse, og foran et stappfullt
Logen teater delte de tre sine erfaringer. Horn
tok utgangspunkt i sin personlige sykdomshistorie og ensomheten ved det å være utenfor

«normaliteten» – men samtidig kraften og
styrken det gir. Støre viste blant annet til
sine opplevelser gjennom Røde Kors og som
utenriksminister. Han pekte på at medienes
rapporter fra f.eks. krigsrammede områder
inviterte mer til en tilskuerrolle enn til empati.
Panelet var opptatt av de problematiske sidene
ved et samtidsideal som fordrer bekymringsløse og smertefrie liv. Samtalen var arrangert i
samarbeid med Fritt ord og Bergens Tidende,
og ledet av samfunnsredaktør Hilde Sandvik.
I løpet av Festspillene ble det også
arrangert portretter med seks kunstnere under
tittelen Møt artisten, samt fagdebatter om den
nordiske operakanon i samarbeid med Den
Nye Opera, samtidsdans i samarbeid med
Kritikerlaget og formidling av klassisk musikk
i samarbeid med Rikskonsertene.

rapport festspillene i bergen 2010
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Iron-kraftkonsert på Bryggen av Staffan Mossenmark
foto: Magnus skrede
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FESTSPILLENE UTE
Foruten åpningsseremonien og en stor
gratiskonsert på Festplassen, rommet
uteprogrammet flere utstillinger, opptog og
minikonserter.
Bergenskunstneren Morten Traavik viste sin
fotoutstilling Miss Landmine, ti av bildene var
i St. Jørgen kirke, mens ytterligere ti var utstilt
ulike steder i byen.
Fotoutstillingen av 6. klasse ved Haukås
skole Verden opp ned holdt til i Grieghallens
foajé.
I Fløisvingene hadde H.C. Gilje installert
Wind up Birds, mekaniske hakkespetter som
sang sammen med de ekte fuglene
Kjempehornet fra Naustdal, Desibel,
presenterte de første festspilldagene en
komposisjon av Maja Ratkje tre ganger om
dagen fra ulike steder i byen.
På Torgallmenningen opptrådte festspillartister som f.eks Arve Tellefsen og
Hemsing-søstrene på en utescene under
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tittelen Festspillkvarteret.
Spisegjester kunne oppleve Plutselig Festspill med studenter fra Ole Bull akademiet og
Griegakademiet, mens deltakere på Syvfjellsturen møtte spellemenn på hver topp.
På rådhusveggen danset Hallgrim Hansegård og Sudesh Adhana Pas de deux og
publikum kunne en dag oppleve svenske
Cirkus Cirkör på Torgallmenningen. Kroppsbyggerkonserten Iron i regi av Staffan
Mossenmark ble arrangert på Bryggen.
Bergensbandet Forza hadde gatefestkonsert
på flere steder samtidig.
Programomfanget og publikummet var stort
for Festspillene UTE, og arrangementene var
svært vellykket – ikke minst takket være det
strålende været. I løpet av de to ukene, regnet
det kun et par dager.
OLE BULL BALL
Maratonkonserten på Festplassen 5. juni var
et stort løft, og den første delen var myntet på

barn. Her var det blant annet utdrag fra
Grisefort, DNS hadde innslag fra Jungelboken
og det var også en halvannen times hyllest
av Gustav Lorentzen, en mann som skapte
kunst som visket ut skillet mellom barne- og
voksenkultur. På artistlisten sto blant andre
Morten Abel, Arve Tellefsen, Fredrik Saroea
fra Datarock, Marit Voldsæter, Trond-Viggo
Torgersen og Nathalie Nordnes. Blant de
5000 fremmøtte på denne delen av konserten,
deltok både besteforeldre, ungdommer og
småbarn i allsang. Utover kvelden spilte Katzenjammer, Polkabjørn og Kleine-Heine samt
Bergen Big Band.

Arve Tellefsen opptrådde på festspillkvarteret.
foto: Silje Gripsrud
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PRESSE
INTERNASJONAL PRESSE
Ett av Festspillenes viktigste strategiske mål
siden 2006 har vært å øke den internasjonale gjennomslagskraften for festivalen. En
sentral del av dette arbeidet er å sørge for økt
oppmerksomhet i internasjonal presse. Fra å
være en festival med nesten ingen tilreisende
journalister i 2006, har antallet steget jevnlig
til over 60 internasjonale journalister i 2009.
Dette er imidlertid svært ressurskrevende. De
fleste tilreisende er avhengig av reisestøtte fra
UD og støtte til overnatting fra Festspillene. I
år valgte vi derfor å redusere pressebudsjettet,
og var strengere i prioriteringene. 26 journalister, primært fra Tyskland, Storbritannia,
Spania og Danmark dekket festivalen. På listen
sto store europeiske aviser som Frankfurter
Allgemeine Zeitung og The Scotsman, det
spanske nyhetsbyrået EFA, samt viktige fagmagasiner som The Strad, The Gramophone,
The Opera magazine og American Record
Guide.
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NASJONAL PRESSE
Det var over 50 journalister fra 25 ulike
norske medier som akkrediterte seg til Festspillene i år. Det er ca ti flere journalister enn
i 2009. Vi har også fått mer dekning i nasjonal
presse, selv om det var mye oppmerksomhet
om Vildanden i 2009. NRK TV sendte ingen
konserter i 2010, men det har vært bred
dekning i radio.

Bergen er et storartet sted for kunst
Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.06.10

DEBATT OM FOLKELIGHET
Mediene hadde mange reportasjer og intervjuer i år, og viste som alltid stor interesse for
salgstallene. Spesielt for de konsertene hvor
det var mange ledige billetter. Dette gjaldt
særlig den symfoniske musikken, deriblant
konsertene med Schumanns symfonier. Den
ene av disse var avslutningskonserten. De
nevnte konserter trakk mellom 600 og 1000
mennesker, men på grunn av Grieghallens
setekapasitet kunne man fortelle at salene
var halvtomme. Grieghallen er imidlertid det
eneste egnete lokale for symfonisk musikk som
kan romme dette publikumstallet.
Mottakelsen av festspillprogrammet var
i hovedsak svært positiv, og flere kritikere
hevdet at Festspillene hadde funnet frem
til en god balanse mellom det kunstnerisk
nyskapende og dristige på den ene siden, og
det populære på den andre. Et viktig poeng for
Festspillene er imidlertid at det her ikke er en
motsetning. Festspillene skiller seg imidlertid
fra kommersielle aktører ved at festivalen først

og fremst har et kulturpolitisk oppdrag. Vi skal
bidra til kunstnerisk nyskaping og ivareta den
klassiske kulturarven. Samtidig skal vi nå nye
målgrupper, satse på barn og unge og ha et
tilbud for et bredt publikum.
Publikumsøkningen i år viser at Festspillene langt på vei har lykkes med å fylle
flere av disse kravene.
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foto: Silje Gripsrud
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Publikumsundersøkelse
Synovate gjorde også i år en publikumsundersøkelse på oppdrag fra Festspillene.
Det ble hentet inn 968 e-postadresser under
festivalen og disse fikk tilsendt spørreskjema
på nett. 43,4 % svarte.

Snittalderen har sunket fra 51 år i 2009 til
46 år i 2010. Utdanningsnivå og lønnsnivå
er også litt lavere i år, men ellers er det små
variasjoner.

• Snittalder er 46 år (36 % er mellom 15-39)
• 65 % er kvinner
• 68 % bor i Bergen
• 79 % har høyere utdanning
• 37 % tjener mellom 300.000- 499.000
(21 % mindre og 30 % mer).
• 18 % av publikum var der i år for første
gang. 51 % har besøkt Festspillene 5 ganger eller mer.
• 91 % fornøyd (meget eller ganske) med
årets festspill.
• 80 % har tenkt til å besøke Festspillene
2011.
• 93 % har et godt inntrykk (meget eller
ganske) av Festspillene i Bergen.
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PILOTPROSJEKT
MUSIC EXPORT NORWAY
Music Export Norway ønsker å bruke Festspillene som en plattform for å synliggjøre
norske musikere for det utenlandske markedet
og styrke det internasjonale nettverket til
norske agenter.
Sammen laget man i år et pilotprosjekt som
samlet ti arrangører og agenter fra Sverige,
Danmark, Island og Tyskland i Bergen.
Disse hadde et eget todagers program som
inkluderte en rekke konserter og foredrag.
Prosjektet ble ansett som vellykket og man vil
se på en videreføring for neste år.
FESTSPILLSPISESTEDER
Festspillene i Bergen har inngått et samarbeid
med 16 spisesteder i sentrum. Formålet er å
gjøre publikum mer fornøyd med tilgjengelighet, utvalg og kvalitet på mat og drikke. Spisestedene som ble valgt ut ligger nær arenaene
og er kjent for kvalitet. De forpliktet seg til å
gi rask servering og god service, samt vurdere
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utvidet åpningstid ved behov. I festspillperioden kunne gjestene her også få musikalske innslag i festspillregi. Prosjektet var
omdiskutert i deler av restaurantbransjen fordi
det ble opplevd som om Festspillene hadde en
egen kvalitetskåring. Tilbakemeldingen ellers
har vært positive og en videreføring av tiltaket
vil bli vurdert.
KULTURBILLETT
I samarbeid med Festspillene i Bergen, har
DnB NOR opprettet en ekstra Kulturbillett,
dvs sponsing av busstransport for skoleelever
som deltar på ulike kulturelle arrangement
i regi av Festspillene, Bergen Filharmoniske
Orkester eller Den Nationale Scene.

BILLETTPRISER/
RABATTORDNINGER
Snittprisen for festspillbilletter var 240 kroner,
noe som er lavere enn i 2009 (kr 258). Festspillene hadde også i år flere rabattordninger,
f.eks:
• Barn under 16 år: maks kr 120
• Studentpris: kr 150 (gjelder ikke i kategori
1 i Grieghallen og på DNS)
• Honnør: 20 % rabatt
• Kulturkortet for ungdom: 50 % rabatt
• Festspillkortet 2010: Inntil 40 % rabatt
(Kortet koster kr 390,-)
• Grupper: Inntil 20 % rabatt.
• Festspillenes kunstnerkort kan kjøpes for
kr 50 av kunstnere som er organisert.
Kortet gir adgang til vennebilletter til kr
170.
Festspillene doblet i år salg av barnebilletter og
gruppebilletter. Det var også en kraftig økning
i antall studentbilletter og salg av Festspill-

kortet.
I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken kunne også Festspillene tilby reduserte
priser til eldre som av ulike grunner ikke har
lett for ellers å oppsøke kulturtilbud.
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Besøkstall
Solgte billetter inkl sponsor ihht avtale
Åpningsseremoni
Utekonsert Nygårdsparken

2009
25 661
771
2 311

2010
30 693

Totalt solgte

28 683

30 693 *

Gratis innendørs arrangement
Fribilletter
Åpningsseremoni Koengen
Ole Bull Ball på Festplassen
Totalt antall besøkende
* Herav sponsorbilletter ihht avtale
** Spesifisering gratis innendørs:
Studentimpulser
Stikk innom
Konserter i Permanenten
Debatt og dialog
Skoleforestillinger
Barnas festspillutstilling
Andre barneforestillinger
OiOi innep

4 228
5 373

10 498 **
4 738
3 900
7 000

38 284

56 829

2 080

2 645

500
2 043
800
385
500
4 228

900
2 631
1 163
227
1 454 ***
3 908
215
10 498

*** På grunn av streik ble noen skoleforestillinger avlyst eller redusert. Vi har registrert at 491 barn ikke kom pga streiken i 2010.
Det omfattende uteprogrammet i 2009 og 2010 er ikke tatt med. Besøkende på Festspillutstillingen i Kunsthallen er heller ikke med.

Norges musikkhøgskole hadde 3 konserter under Festspillene 2010. Her Ensemble Allegria i Håkonshallen.
foto: Magnus Skrede.
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Styret og administrasjon
Styret 2010
Pål W. Lorentzen
(Den Norske Stat) – Styreleder
Anne Gine Hestetun (Den Norske Stat)
Mona Røssvik Strømme
(Hordaland fylkeskommune)
Herman Friele (Bergen kommune)
Morten Molden
(Festspillenes representantskap)
Guri Heftye (Festspillenes representantskap)
Møyfrid b. Fuglestad
(Ansattes representant)
Representantskap 2010
Jannik Lindbæk (Den Norske Stat)
Torill Selsvold Nyborg (Hordaland
fylkeskommune), leder av representantskapet
Ruth Grung (Bergen kommune)
Anne Kverneland Bogsnes
(Stiftelsen Harmonien)
Vigdis Hamnes (Kavlis Almennyttige Fond)
Ole Berrefjord (Den Nationale Scene)
Egil Herman Sjursen (Grieghallen AS)
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Sigmund Grønmo (Universitetet i Bergen)
Stein Bjørlykke (Stiftelsen Siljustøl)
Monica Jangaard (Troldhaugen)
Kunstneriske rådgivere 2010
Erling Dahl jr.
Jan Brockmann
Per Erik Veng
Espen Sommer Eide
Administrasjon 2010
Per Boye Hansen Festspilldirektør
Alma Nedrelid
Program – og produksjonssjef
Nicholas H. Møllerhaug
Programutvikler
Møyfrid B. Fuglestad
Produksjonskoordinator
Monica Håkansson Skolekoordinator
Tom Nymark Økonomidirektør
Karianne Mjelde Regnskapsmedarbeider
Finn Kalvik Organisasjonssekretær
Silje Gripsrud Kommunikasjonssjef

Hjørdis Losnedahl
Kommunikasjonskoordinator
Silje Vestvik Kommunikasjonsrådgiver
Nina Lauvsnes Salgs- og sponsorsjef
Vidar A. Stusdal Fyllingsnes
Salgs- og sponsorkoordinator
Prosjektansatte 2010
Martin Flack Teknisk produsent
Kjersti Halvorsen Luedy
Produsent – uteprogram
Linda Børnes
Produsent – åpningsseremonien
Inga Moen Danielsen Produsent
Gunn Hernes Produksjonsmedarbeider
Per Brynning Programassistent
Asle Brodin Teknisk leder Grieghallen
Linda Prestegård Arenabevertning
Kaja Tvedten Jorem Frivilligkoordinator
Jorun gJørwad Vertskapskoordinator
Mikael Ringstad Hedne
Publikumsvertkoordinator
Magnus Skrede Fotograf

foto: MAGNUS skrede

Caroline Gannefors
Designer Festimpulser
Ingvild Bræin Journalist festimpulser
Ingvild Hasle
Distribusjonskoordinator/pressemedarbeider
Kirsten Reckeweg Salgsmedarbeider
Ramona Horn Salgsmedarbeider
Ragni Karlsen Vertskapmeetingpoint
Solgunn Slåtto Lunsjmedarbeider
Kristin Mathisen
Salgsmedarbeider billettbod
Silje Heggren Salgsmedarbeider billettbod
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kalender
Onsdag 26. mai 2010
Koengen: Åpningsseremoni
Griegsalen: Koyaanisqatsi
DNS Småscenen: Svartediket
Torsdag 27. mai 2010
Troldtog:
Dukkenikkerne Godnatthistorier
Troldsalen: Till Till Tove
GH Foaje: Stikk innom
Lysøen: Frang/Ihle Hadland
DNS Store Scene:
Calixto Bieito: Se dette mennesket
Griegsalen: Koyaanisqatsi
DNS Småscenen: Svartediket
Studio Bergen:
Carte Blanche: Mad/Stalk
Domkirken: Les Musiciens du Louvre
Logen Teater: Lasse Johansens Orkester
Fredag 28. Mai 2010
Troldtog:
Dukkenikkerne Godnatthistorier
Troldsalen: Jonason/Berg
GH Foaje: Stikk innom
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Domkirken: Stikk innom
Håkonshallen:
Faust Quartett/Ashkenazy
DNS Store Scene:
Calixto Bieito: Se dette mennesket
Griegsalen: Fliflet/Fosse: Åresong
DNS Småscenen: Svartediket
Studio Bergen:
Carte Blanche: Mad/Stalk
Koengen: Anne Pedersdotter
Villaen: Stensvold/Stensvold
Logen Teater: Sturm und Drang
Lørdag 29. Mai 2010
Troldsalen: Roope Gröndahl
Lysøen: Tellefsen/Gimse
GH Foaje: Stikk innom
Lysøen: Tellefsen/Gimse
Siljustøl:Waaler Wærvågen/Bjelland
Troldtog:
Dukkenikkerne Godnatthistorier
Griegsalen: Cirkus Cirkör Inside Out
DNS Småscenen: Svartediket
DNS Store Scene:
Calixto Bieito: Se dette mennesket

Logen Teater: Moderne i Logen
Håkonshallen: Allegria
Studio Bergen :
Carte Blanche: Mad/Stalk
Villaen: Stensvold/Stensvold
Logen Teater: Sunkissed
Søndag 30. Mai 2010
Troldsalen: Malov/Bjelland
Lysøen: Kraggerud/Ihle Hadland
GH Foaje: Stikk innom
Valestrand: Sponberg/Styffe
Griegsalen: Cirkus Cirkör: Inside Out
Troldtog:
Dukkenikkerne Godnatthistorier
Lysøen: Kraggerud/Ihle Hadland
Siljustøl: Barratt Due/Chung
Valestrand: Sponberg/Styffe
Troldtog:
Dukkenikkerne Godnatthistorier
Logen Teater: Moderne i Logen
DNS Store Scene:
Calixto Bieito: Se dette mennesket
Håkonshallen:
Vertavokvartetten/Ihle Hadland

Studio Bergen :
Carte Blanche: Mad/Stalk
Domkirken: Jaap ter Linden
Koengen: Anne Pedersdotter
MANdag 31. Mai 2010
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Vertavokvartetten
DNS Store Scene:
Calixto Bieito: Se dette mennesket
Griegsalen: Operafest med Stensvold
DNS Småscenen: Svartediket
Tirsdag 1. juni 2010
Logen Teater: Barnas operafestival
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
Griegsalen: Leif Ove Andsnes & Det
Norske Kammerorkester
DNS Småscenen: Svartediket
Onsdag 2. juni 2010
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
Griegsalen: Festkonsert for Ole Bull
DNS Småscenen: Svartediket
Torsdag 3. juni 2010
Peer Gynt Foaje:
Korall Koral - en babyopera

Troldsalen:
Vinneren av Menuhin-konkurransen
GH Foaje: Stikk innom
Peer Gynt Salen:
Grisefort Virtuost racerspill
Peer Gynt Foaje:
Korall Koral - en babyopera
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
Peer Gynt Salen:
Grisefort Virtuost racerspill
Håkonshallen: Frang/Ihle Hadland
DNS Store Scene: FRIKAR: Jamsíis
Griegsalen:
Nils Petter Molvær/Bergen Big Band
DNS Småscenen: Svartediket
Domkirken: Paolo Pandolfo Ensemble
Logen Teater: Hemsing/Kvarts
Fredag 4. juni 2010
Peer Gynt Foaje:
Korall Koral - en babyopera
Troldsalen: Voje/Baillieu
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Kraggerud/Ihle Hadland
Johanneskirken: Stikk innom
Peer Gynt Salen: FRIKAR: Snuff Grinders
DNS Store Scene: FRIKAR: Jamsíis
Griegsalen: Znaider/BFO: Schumann
DNS Småscenen: Svartediket
Villaen: Oslo Strykekvartett
Logen Teater: Carstensen/Pandolfo

Lørdag 5. juni 2010
Peer Gynt Foaje:
Korall Koral - en babyopera
Troldsalen:
Vinneren av Den Norske Solistpris:
Guro Kleven Hagen
Lysøen: Frang/Ihle Hadland
GH Foaje: Stikk innom
Bergen Museum: Stikk innom
Permanenten: Oslo Strykekvartett
Lysøen: Frang/Ihle Hadland
Siljustøl: Båtnes/Gimse
Peer Gynt Salen: FRIKAR: Snuff Grinders
DNS Småscenen: Svartediket
Griegsalen:
Gullberg Jensen/NDR Radiophilharmonie
Studio Bergen: Carte Blanche: Mad/Stalk
Korskirken: A Filetta
Villaen: Oslo Strykekvartett/Fjeldstad
Logen Teater: Nystemt zither!
Søndag 6. juni 2010
Peer Gynt Foaje:
Korall Koral - en babyopera
Troldsalen:
Eriksmoen/Kringlebotn/Bjelland
Lysøen: Follesø/Plagge
GH Foaje: Stikk innom
Valestrand: Hemsing/Kostopoulos
Permanenten: Båtnes/Gimse
Lysøen: Follesø/Plagge
Siljustøl: Inderhaug/UgelviK
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mandag 7. juni 2010
GH Foaje: Stikk innom
Logen Teater: Holbergdialoger
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
DNS Store Scene:
Jo Strømgren Kompani: Eksperimentet
Logen Teater: Holbergdialoger
Griegsalen: Gabriela Montero
DNS Småscenen: Svartediket
Tirsdag 8. juni 2010
GH Foaje: Stikk innom
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
DNS Store Scene:
Jo Strømgren Kompani: Eksperimentet
Griegsalen: Paul Taylor Dance Company
DNS Småscenen: Svartediket
Onsdag 9. juni 2010
Permanenten: Elever i samspill fra
Barratt Due musikkinstitutt
Griegsalen: Znaider/BFO
DNS Småscenen: Svartediket
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foto: Magnus Skrede

Valestrand: Hemsing/Kostopoulos
Griegsalen: Hele Norge synger
Studio Bergen:
Carte Blanche: Mad/Stalk
Domkirken:
Det Norske Solistkor og Bergen Barokk

FESTSPILLENE TAKKER
Vi takker våre samarbeidspartnere og støttespillere
for deres bidrag til å gjøre kunst av høyeste kvalitet
tilgjengelig for så mange som mulig.
FESTSPILLAMBASSADØRER
• 	YVONNE OG BJARNE RIEBER
•	GRIEG FOUNDATION
SAMARBEIDSPARTNERE
I NÆRINGSLIVET
• 	DnB NOR
• 	STATOIL
• 	RADISSON BLU
HOTEL NORGE
• 	BERGENS TIDENDE
• 	BKK
• 	SPAREBANKEN VEST
Festspillauget
• 	TELENOR
• 	NORWEGIAN HULL CLUB
• 	NORDEA
MARKEDSSAMARBEID
• 	AVINOR
• 07000 BERGEN TAXI

•	DAGENS NÆRINGSLIV
•	VI OVER 60
•	GALLERIET
•	KNUDSEN visual
PROSJEKTSTØTTE
• 	KAVLIFONDET
• 	OLE BULL 2010
• 	FORSVARSDEPARTEMENTET
• 	SPAREBANKEN VEST –
VISJON VEST
• 	INSTITUSJONEN FRITT ORD
• 	UTENRIKSDEPARTEMENTET
• 	DEN FRANSKE AMBASSADE
I NORGE
• 	DEN AMERIKANSKE
AMBASSADE I NORGE
• 	DET ITALIENSKE KULTURINSTITUTT I OSLO
• 	BERGENS RIKSMÅLSFORENING
• 	NORSK KULTURRÅD
• J. W. Eides Stiftelse
• 	RUBEN’S SKATTKAMMER
• 	DEXTRA MUSICA,
SPAREBANKSTIFTELSEN DnB NOR
under festspillene i bergen 2010 spiller disse musikerne
på instrumenter utlånt av dextra musica : VERTAVO

STRYKEKVARTETT, OSLO STRYKEKVARTETT,
HENNING KRAGGERUD, ELISE BÅTNES, ELDBJØRG HEMSING, RAGNHILD HEMSING, VILDE
FRANG, OLE EIRIK REE, ERNST SIMON GLASER, DAN STYFFE, FRIDA FREDRIKKE WAALER
WÆRVÅGEN, STEPHAN BARRATT-DUE og ATLE
SPONBERG.
OFFENTLIGE
STØTTESPILLERE
• 	KULTURDEPARTEMENTET
•	BERGEN KOMMUNE
•	HORDALAND
FYLKESKOMMUNE
ANDRE BIDRAG
•	AKVARIET I BERGEN
•	FRIELE
•	ID CAPITAL
•	JONAS BOSTRØM

www.fib.no
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