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Equinor støtter Festspillene i Bergen 

fordi vi heier på de store drømmerne 

innen  kultur, idrett og realfag - som  

fiolinisttalentet Johan Dalene, som vant  

Equinors klassiske musikkstipend 2020. 

 

For vi tror at verden drives fremover av 

de med høye ambisjoner og av dem som 

tør å tenke nytt. Og drømme.  

Morgendagenshelter.no

Johan Dalene
Vinner av Equinors  
klassiske musikkstipend 2020

Heia de som drømmer 

De seneste årene har Festspillene i Bergen presentert rapporter basert på festivalåret 1. august–31. juli, som starter 
med de første programlanseringene på høsten og slutter med mediedekning og debatt utover sommeren. Fra 2021 
har Festspillene gått over til å lage årsrapporter basert på kalenderår, og denne rapporten er derfor ikke direkte 
sammenlignbar med tidligere år.  

RAPPORT FESTSPILLENE I  BERGEN
2021

WWW.FIB.NO

03

03



Takk!

Festspillene i Bergen har lagt nok et begiven-
hetsrikt og utfordrende år bak seg. Pandemien 
førte til usikkerhet på en rekke fronter, og lang-
tidsplanlegging var den nye risikosporten. For 
en internasjonal festival som booker mange 
artister og legger tematiske føringer flere år i 
forkant har dette store konsekvenser.  

Da årets festspilltema «This is America?» ble 
fastlagt, var tiden en annen. Vi tok bevegelses-
frihet på tvers av grenser og tilgang på leven-
de kunstopplevelser for gitt. Parallelt med at 
usikkerheten rundt hvilke festspill som kunne 
gjennomføres i 2021 økte, ble temaet mer og 
mer aktuelt før, under og etter det amerikan-
ske valget.  

Festspillene måtte etter hvert justere det plan-
lagte programmet for 2021, og mange av de 
amerikanske kunstnerne som skulle komme 
til Bergen måtte flyttes til året etter. Med inn-
reisesøknader, smittevernplaner og pandemi-
tilpasset innhold kunne vi endelig invitere til 
festspill igjen – denne gangen både i salen og 
på skjerm. Av 80 ulike programposter var 27 
også tilgjengelig digitalt. Med sterkt begrenset 
publikumskapasitet oppnådde Festspillene et 
besøkstall på 35 000 totalt.  

Vi er stolte over å ha gjennomført vårt andre 
festspill under pandemien. Vi har engasjert hun-
drevis av artister og kunstnere i en vanskelig 
periode og kunne igjen tilby levende kulturopp-
levelser til et publikum i salen, godt supplert av 

skjermbaserte opplevelser. Når verden er i end-
ring, må kunsten gå foran og vise vei. 

I høst ble det kjent at styret i Festspillene i 
Bergen ikke lenger hadde tillit til festspilldirektør 
Anders Beyer, og valgte å si opp arbeidsavtalen 
med ham. Dette har ført til ekstra utfordringer i 
organisasjonen, på toppen av andre pandemi-
relaterte belastninger.  

Festspillene har opplevd en enorm støtte fra 
publikum, artister, samarbeidspartnere og støt-
tespiller i året som er gått. Vi takker hver og 
en av dere!  

Thorhild Widvey   
Styreleder 

 

HOVEDHUS: Grieghallen er Festspillenes 
hovedscene og huset både åpnings- og 

avslutningsforestillingen også i 2021.
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Om  
Festspillene  
i Bergen  
Festspillene i Bergen ble etablert i 
1953 og er landets eldste og viktigste 
festival for musikk og scenekunst.  

Festivalen arrangeres årlig over 15 dager i 
månedsskiftet mai/juni, og skal presentere 
norske og internasjonale kunstfrembringelser 
av høy kvalitet.  

Festspillene i Bergen skal stå for nyskapning og 
kunstnerisk utvikling, formidle kvalitetskunst 
til flest mulig og være et kunstnerisk og 
kulturpolitisk knutepunkt.  

HØYTIDELIG ÅPNING: Tine Thing Helseth spilte både 
trompet og var konferansier under åpningsseremonien 
i Spissen i Grieghallen, for anledningen dekorert med 
resirkulerte lampeskjermer.

SMAKEBIT: Dansere fra winter guests viste utdrag fra 
The American Moth under åpningsseremonien.Festspillene  

i Bergen 2021 

Festspillene i Bergen er organisert som en 
stiftelse, og mottar offentlige driftstilskudd fra 
Norsk kulturråd, Bergen kommune og Vestland 
fylkeskommune. Offentlig prosjektstøtte, 
privat støtte, kommersielle sponsorer og 
billettinntekter utgjør resten av det økonomiske 
driftsgrunnlaget.  

Stiftelsen har et representantskap på ti med-
lemmer fra stat, kommune, fylkeskommune og 
kultur- og samfunnsliv. Styrets sju medlemmer 
er oppnevnt fra stat, kommune, fylkeskommu-
ne, representantskap og de ansatte i stiftelsen 
(se s. 89).  

H.M. Kong Harald V er Festspillene i Bergens 
høye beskytter. 

De 69. Festspillene i Bergen,  
26. mai–09. juni 2021 
(Tall fra 2020 i parentes)  

 381 arrangementsavviklinger, inkludert 165 artgifts (167)  
 27 digitale arrangement* 
 980 artister (353)  
 29 arenaer (22)**  
 20 622 utstedte billetter (0)  
 7 urpremierer (2) 
 6 urfremføringer (1)  
 2 premierer (0)  

* Filmede arrangement gjort tilgjengelig digitalt. 
Lydinnspillinger fra ordskiftene kommer i tillegg. 
** Steder for gjennomføring av art gifts kommer i tillegg. 

OM FESTSPILLENE 
I  BERGEN

OM FESTSPILLENE 
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Festspillenes 
kunstneriske 
egenart 
Stiftelsen Festspillene i Bergen har 
som formål innenfor et bestemt 
tidsrom å organisere kunstneriske 
arrangementer på høyt nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 

– FESTSPILLENES FORMÅLSPARAGRAF 

Festspillene i Bergen har i nærmere 70 år vært 
en av landets fremste kulturbegivenheter, og 
spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen 
som internasjonal kulturby. I løpet av denne 
perioden har festivalen utviklet seg i takt med 
nye muligheter og kulturelle impulser, og bi-
dratt til å gjøre musikk, scenekunst og andre 
kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for 
flest mulig. Festspillenes ambisjon er å være 
en av Europas ledende festivaler.  

Festspillene har de seneste årene satset både 
bredt og smalt, og det var tilfellet også i det 
som ble vår andre pandemifestival. Program-
met i 2021 inneholdt 381 arrangementsav-
viklinger (inkludert 165 art gifts, se s. 30) på 
29 arenaer innen en rekke sjangre, deriblant 
6 urfremføringer, 7 urpremierer, 2 premierer 
(se s. 17) og 4 samproduksjoner. Med sterke 
publikumsbegrensninger på inntil 100 og et-
ter hvert 200 publikummere i salen, valgte 

Festspillene å tilby 27 arrangement digitalt i 
tillegg, for å øke publikumskapasiteten og ha 
et tilbud til alle som ikke ønsket eller kunne 
oppsøke kulturarenaer.  

Det gjennomgående temaet for årets festspill 
var «This is America?», og ulike sjatteringer av 
Amerika gikk igjen i en rekke konserter, fore-
stillinger og debatter. En del arrangement med 
amerikanske artister måtte utsettes til 2022 
grunnet utfordringer omkring innreise og ka-
rantene, og programmet var preget av norske 
artister, med utvalgte internasjonale profiler.  

Festspillenes kunstneriske egenart kjenne-
tegnes vanligvis ved store internasjonale 
kunstnere og gjestespill, egenproduksjoner, 
urpremierer og ny musikk, kjerneprogrammet 
fra den klassiske kunstmusikken, satsing på 
unge talenter og mangesidige kunstnerpor-
trett. Til tross for at festivalen ble gjennomført 
under begrensninger fra myndighetene og at 
flere arrangement måtte utsettes, kan årets 
festspill sies å ha innfridd mange av disse for-
ventningene i 2021. 

«At Festspillene har fått planlagt 
dette med kulturlivet nede for telling, 
er imponerende – og vi må bare 
glede oss til Festspillene  
står helt på beina igjen.»
– KLASSEKAMPEN

SPILLKVELD MED ORKESTER: 
Hannah Andresen var blant de fire 

unge dirigentene som ledet Bergen 
Filharmoniske Orkester under 

konserten Let’s Play. 
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Store  
internasjonale 
kunstnere

INTERNASJONAL PROFIL: Den norske teater- og filmlegenden Liv Ullmann sto på scenen under 
åpningsforestillingen The American Moth av Alan Lucien Øyen og winter guests.

ELEKTROPOP-VETERAN: Karin Park gjorde en solokonsert i Håkonshallen.

Utvalgte internasjonale musikere og 
scenekunstnere og et bredt spekter 
av Norges fremste utøvere utgjorde 
årets festspillartister.  

Til tross for innreiserestriksjoner og langvarig 
usikkerhet i forbindelse med pandemien, 
var flere store, internasjonale navn innen 
scenekunst og musikk representert på årets 
festspillprogram. I tråd med Festspillene i Ber-
gens ambisjon om å tiltrekke seg de fremste 
skapende og utøvende kunstnere i verden sto 
flere anerkjente internasjonale artister både 
på og bak scenen. 

Festspillene og våre samarbeidspartnere 
søkte om innreisetillatelse for et utvalg in-
ternasjonale artister, som gjennomførte sine 
karanteneperioder etter gjeldende regler før 
de kunne gå på scenen. Festspillkomponist 
Missy Mazzoli, koreograf Frédérick Gravel, 
artist Karin Park, dirigentene Eímear Noone 
og James Gaffigan, regissør Christian Lollike, 
fiolinist Johan Dalene og danserne i winter 
guests var blant artistene som fikk komme inn 
i Norge i en periode der svært få fikk krysse 
grensen.  

Norsk musikkliv har selv internasjonale stor-
heter å by på, og under Festspillene i 2021 var 
hovedfokuset på disse. Trompetist Tine Thing 
Helseth kunne oppleves i flere ulike konstella-
sjoner, pianistene Håvard Gimse og Christian 

Ihle Hadland gjorde flere konserter, og sopran 
Mari Eriksmoen sang Arne Nordheims Stor-
men sammen med baryton Johannes Weisser 
og Bergen Filharmoniske Orkester. Sistnevnte 
hadde en sentral rolle og opptrådte på sju 
arrangementer. Artistene Fredrik Saroea og 
Askjell presenterte begge ny musikk for før-
ste gang, og åpningsforestillingen var signert 
winter guests kunstneriske leder Alan Øyen 
og med skuespiller Liv Ullmann, som mottok 
en æres-Oscar våren 2022, som den største 
profilen på scenen.  

En rekke opptredener ble avlyst av ulike pan-
demirelatere årsaker. Blant artistene som opp-
rinnelig var programmert i 2021 var Wiener- 
filharmonikerne, amerikanske Taylor Mac, ko-
ret Roomful of Teeth, operasangeren Danielle 
de Niese, Isata Kanneh-Mason og Mogens Dahl 
kammerkor. Konsertene med Eivør i Håkons-
hallen og Skjerjehamn måtte avlyses i siste 
øyeblikk, etter at norske myndigheter innførte 
karanteplikt fra reisende fra Færøyene.  

«Før ville det vært utenkelig å sitte 
ti  dager i karantene for å spille én 
konsert – nå gjør jeg det og  
gleder meg.» 
– KARIN PARK TIL BT 

«... det er typisk Festspillene å bruke  
musikere fra øverste hylle …» 
– KLASSEKAMPEN 

KUNSTNERISK
EGENART

KUNSTNERISK 
EGENART
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Den klassiske 
kjernen  

Festspillene har et særlig ansvar 
for å ivareta, utvikle og utfordre 
kunstmusikken. 

Festspillenes formålsparagraf slår fast at ar-
rangementene på programmet «skal gi et bilde 
av de beste norske og internasjonale kunst- 
frembringelser, vesentlig innenfor musikk ...» 
Festspillene i Bergen skal bidra til å styrke 
kvaliteten på, formidlingen av og engasjemen-
tet rundt det klassiske repertoaret som utgjør 
hjørnesteinen i festivalens program og formål. 

Musikken og virksomheten til festspillkompo-
nist Missy Mazzoli sto sentralt i programmet, 
sammen med annen amerikansk musikk i tråd 
med temaet «This is America?». Missy Mazzoli 
var til stede i Bergen over flere dager, og del-
tok på en rekke arrangement.  

En ny filmatisk utgave av Arne Nordheims 
Stormen og musikk av bergenskomponistene 
Edvard Grieg og Harald Sæverud i ulike kon-

stellasjoner preget også det klassiske pro-
grammet. Det samme gjorde trompetist Tine 
Thing Helseth, som opptrådte i ulike roller 
og sjangre på fem arrangement. Som i 2020 
var digital formidling av musikk var en annen 
gjennomgangsfaktor, med 27 digitale arrange-
ment i salg.  

Festspillene jobber for å fornye og bevare 
den klassiske musikken og utvide dens spil-
lerom. I 2021 ble det blant annet gjort gjennom 
konserten Let’s Play, som presenterte video-
spillmusikk fremført av Bergen Filharmoniske 
Orkester og Kor, Ragnhild Hemsing og Trond-
heimSolistenes tolkninger av Griegs musikk 
arrangert for strykeorkester og hardingfele, 
BIT20 Ensembles konsert med repertoar fra 
Luna Composition Lab og Edvard Grieg Kors 
konsert Fem elementer i Håkonshallen. 

I GRIEGS EGEN STUE: På kvelden kunne publikum oppleve 
den unge pianisten Ole Christian Haagenrud i Griegs villa. Han 
fremførte blant annet klaverstykket A Map of Laughter av 
festspillkomponist Missy Mazzoli.

KUNSTNERISK 
EGENART
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KUNSTNERISK 
EGENART

GRIEG PÅ NYE MÅTER: «Gullalder oppdatert: 
Hemsings hardingfele løfter Griegs komposisjoner,» 

skrev Klassekampen om Ragnhild Hemsing og 
TrondheimSolistenes konsert i Håkonshallen.

Fokus på unge musikere står sentralt i Fest-
spillenes programmering. Med opptredener 
alene eller sammen med mer erfarne artister 
får artister verdifull konserterfaring tidlig i 
karrieren, det skapes dynamiske musikk-
opplevelser, og publikum kan bli kjent med 
morgendagens stjerner. De mangeårige sam-
arbeidene med Griegakademiet om Stikk inn-
om-konserter med musikkstudenter og med 
Rekstensamlingene om åpne mesterklasser 
med avslutningskonsert ble videreført. Det 
var flere konserter med unge utøvere, blant 
annet med to vinnere av Den norske solistpris, 
henholdsvis Johan Dalene (2019-vinner) og 
Mathias Rugsveen (2020-vinner). I konserten 
Camerata Bergen spilte en rekke bergensta-
lenter sammen, og det var to konserter med 
utøvere fra mentorprogrammet Crescendo, 
som er et samarbeid mellom Festspillene i 
Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-
Filharmonien.  

«Avslutningskonsert med dybde og  
uttrykkskraft.» 
– BERGENS TIDENDE  
OM AVSLUTNINGSKONSERTEN 

«Det ligger i Festspillenes vesen at 
du ofte opplever sjeldne konserter 
som du forteller andre om i mange år, 
og Gimses konsert var en slik en.» 
– KLASSEKAMPEN OM HÅVARD GIMSES 
KONSERT PÅ SILJUSTØL 

SOLIST: Vinneren 
av Den norske 
solistpris 2020, 
Mathias Rugsveen, 
gjorde en konsert 
på Siljustøl.
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Kunstnerisk 
fornyelse  
Festspillene skal være nyskapende og aktivt 
medvirke til å fornye og utvikle kunstfeltet. 
Festspillene jobber for kunstnerisk fornyelse 
på flere strategiske områder.  

Gjennom mangeårig og utstrakt satsing på  
urfremføringer, urpremierer og nye produksjo-
ner bidrar Festspillene til at ny musikk og ny 
scenekunst realiseres på en solid plattform og 
vises for et større publikum.  

Til tross for pandemibegrensninger presenter-
te Festspillene seks urfremføringer (s. 17), sju 
urpremierer (s. 18) og to premierer i 2021. 

Festspillene jobber også med å videreutvikle 
norske musikktradisjoner, blant annet ved å 
bestille og presentere nye verk av norske kom-
ponister og ved å forvalte og fornye den norske 
musikkarven. Avslutningskonserten Stormen, 
Riksscenens bestillingsverk Her og Edvard 
Grieg Kors urfremføring av Torstein Aargaard-
Nilsens verk er blant eksemplene fra Festspille-
ne 2021. Konserten med Ragnhild Hemsing og 

TrondheimSolistene presenterte Griegs musikk 
arrangert for hardingfele, fiolin og strykeorkes-
ter, og konserten med Arve Moen Bergset og 
Håvard Gimse viste frem folkemusikk-stykker 
side om side med verkene de inspirerte hos 
våre største tonekunstnere.  

Festspillene har også tradisjon for å satse på 
nye talenter og samarbeide med unge utø-
vere over tid. Mentorprogrammet Crescendo, 
i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt 
og Oslo-Filharmonien, gjorde en finalekonsert 
i Håkonshallen med nåværende og tidligere 
deltakere. I Camerata Bergen var det ti år med 
bergenstalenter som spilte sammen i Universi-
tetsaulaen.  

Sentralt ved Festspillenes programprofil er 
også viljen til å blande sjangre og kunstneriske 
uttrykk, i tråd med ønsker fra artistene selv og 
nye publikummere. Åpningsforestillingen The 
American Moth, Stormen, Fredrik Saroeas kon-
sert med en kvartett fra BIT20 Ensemble, Tine 
Thing Helseths konsert sammen med Ingrid 
Bjørnov og Sjøforsvarets musikkorps og spill-
konserten Let’s Play med Bergen Filharmonis-
ke Orkester og Kor, dirigent Eímear Noone og 
fire unge norske dirigenter er noen eksempler  
fra 2021.

STRYKE-
ARRANGEMENT: 
Fredrik Saroea pre-
senterte nye låter 
fra albumet Rona 
Diaries sammen 
med strykere fra 
BIT20 Ensemble/
Bergen Filhar-
moniske Orkester.

Urfremføringer 
og urpremierer 

Urfremføring 

Fredrik Saroea 
Urfremføring fredag 28. mai i Spissen i Grieg-
hallen og strømmet digitalt. Nytt solomateriale 
som utgjorde rammen for festspillkonserten og 
albumet Rona Diaries, fremført av Fredrik Sa-
roea og musikere fra BIT20 Ensemble /Bergen 
Filharmoniske Orkester: Martin Shultz (fiolin), 
Liene Klava (bratsj), Agnese Rugevica (cello), 
Johannes Wik (harpe). 

Askjell 
Urfremføring mandag 31. mai i Håkonshallen.   
Våren 2022 kommer debutalbumet Everything 
will be ok, og festspillpublikummet ble det før-
ste i verden som fikk oppleve materialet live.  

Dark with Excessive Bright  
(Mørk med overdådig lys)  
AV MISSY MAZZOLI (1980–) 

Urfremføring av orkesterversjonen av Dark 
with Excessive Bright på konserten Bergen 
Filharmoniske Orkester m/Peter Herresthal & 
Missy Mazzoli onsdag 02. juni, og strømmet 
digitalt. Fremført av Bergen Filharmoniske 
Orkester under ledelse av dirigent James Gaf-
figan.  

Norwegische Polarlichter (norske nordlys)  
– sonate for tuba og klaver, op. 34  
AV GOTTHARD ODERMATT (1974–)  

Urfremføring på konserten Crescendo! torsdag 
03. juni i Håkonshallen, og digitalt lørdag 05. 
juni.  

Sonate for tuba og klaver, 1. sats  
AV HARALD RAMM HAUGLAND (2002–) 

Urfremføring på konserten Crescendo! tors-
dag 03. juni i Håkonshallen, og digitalt lørdag  
05. juni.  

Step Sway Spin 
AV ERLEND SKOMSVOLL 

Planlagt urfremføring av bestilllingsverk som 
skulle fremføres av Ingrid Andsnes i Griegs villa 
fredag 04. juni. Konserten ble dessverre avlyst.  

Fem Elementer  
AV TORSTEIN AARGAARD-NILSEN (1964–) 

Urfremføring fredag 04. juni i Håkonshallen og 
strømmet digitalt. Fem elementer er et bestil-
lingsverk fra Edvard Grieg Kor, skrevet Torstein 
Aagaard-Nilsen og teksten er skrevet av Malin 
Kjelsrud. Fremført av Edvard Grieg Kor. 

KUNSTNERISK
EGENART
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EGENART
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Urpremiere 

The American Moth 
Urpremiere, åpningsforestilling onsdag 26. mai 
i Griegsalen, Grieghallen og strømmet digitalt. 
Produsert av winter guests / Alan Lucien Øyen, 
og en samproduksjon med The Kennedy Cen-
ter for Performing Arts, Washington D.C., The 
National Theatre and Concert Hall, Taipei, Den 
Norske Opera & Ballett, Oslo 

Hull & Sønn 
Urpremiere i Fyllingsdalen Teater torsdag 27. 
mai. Hull & Sønn er basert på forfatter Frode 
Grytten og illustratør Marvin Hallerakers bok 
med samme navn, utgitt i 2004. Oppsetningen 
er et samarbeid mellom Yngve Seterås, Jan 
Holden fra Dukketeaterverkstedet, Fyllingsda-
len teater og Festspillene i Bergen. 

Frå barnebok til framsyning 1 og 2 
Premiere søndag 30. mai på Høgskulen på 
Vestlandet, Stord campus. To små forestillinger 
fra bøkenes verden av studenter på Stord for 
barn i alderen 4–5 år. Forestillingen var del av 
Småspill, Festspillene og Høgskulen på Vest-
landets nye barnekunstfestival. 

Carte Blanche 
But Then, We’ll Disappear (I’d Prefer Not To) 
Urpremiere fredag 04. juni i Studio Bergen. En 
samproduksjon med Carte Blanche, koreogra-
fert av Frédérick Gravel. 

An dran drin drekt 
Urpremiere av Kartellets gateforestilling lør-
dag 05. juni, bestilt av Festspillene i Nord-
Norge. 

Stormen 
Urpremiere, avslutningskonserten onsdag 09. 
juni i Griegsalen, Grieghallen. En filmatisk ut-
gave av Arne Nordheims orkestersuite med 
videokunst av Sarah Derendinger. Med sopran 
Mari Eriksmoen og baryton Johannes Weisser, 
sammen med Bergen Filharmoniske Orkester 
under dirigent Edward Gardners ledelse.  

Premierer 

Erasmus Montanus  
Premiere torsdag 27. mai på Den Nationale 
Scene, Store Scene. En samproduksjon med 
Den Nationale Scene og Aarhus Teater. 

Kom og se! Vi spiller komedie! 
Premiere lørdag 29. mai på Høgskulen på 
Vestlandet, Bergen campus. Som sitt eksa-
mensprosjekt satte studentene i 1. klasse på 
bachelor i drama og anvendt teater i Bergen 
opp en komedie for barn 9–12 år. Forestillingen 
var del av Småspill, Festspillene og Høgskulen 
på Vestlandets nye barnekunstfestival.

TULL MED HULL: Hva skjer når 
hullene blir borte? var den sentrale 

problemstillingen i familieforestillingen 
og urpremieren Hull & Sønn.
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Missy Mazzoli  
Festspillkomponist og 
Artist in Residence  

Missy Mazzoli preget årets  
festival som både komponist,  
artist og kurator.  

Amerikanske Missy Mazzoli fikk heldigvis inn-
reisetillatelse til landet, og kunne dermed være 
til stede i Bergen over flere dager i løpet av 
festspillperioden.  

Hennes musikk ble fremført på to ulike kon-
serter, hun spilte selv et av sine verk sammen 
med fiolinist Peter Herresthal i Grieghallen, 
og publikum kunne bli bedre kjent med henne 
gjennom en samtale ledet av festspilldirektør 
Anders Beyer. I tillegg presenterte hun musikk 
fra Luna Composition Lab, et prosjekt for unge 
kvinner, ikke-binære og ikke-kjønnsnormative 
komponister i alderen 12 til 18 som hun startet 
sammen med Ellen Reid. 

– Missy Mazzoli har i ung alder fått et gjen-
nombrudd som komponist. Hennes musikk er 
tilgjengelig og moderne på samme tid. Mazzoli 
taler til et stort publikum, men med en helt per-
sonlig stemme som vitner om at hun er på vei til 
å bli en av sin generasjons førende skikkelser i 
amerikansk musikk, sa festspilldirektør Anders 
Beyer. 

Festspillkomponisten tilbrakte også tid 
sammen med andre festspillartister og fikk stor 
oppmerksomhet i media.  

– Festspillene i Bergen er verdenskjent for sin 
ekstraordinære allsidighet, unike visjon og ene-
stående historie. Jeg er beæret over å være en 
del av denne ambisiøse feiringen av musikk fra 
alle epoker, sa festspillkomponisten selv. 

FRA BROOKLYN TIL BERGEN: Årets festspillkomponist var amerikanske 
Missy Mazzoli, og musikken hennes ble blant annet fremført av BIT20 
Ensemble og Bergen Filharmoniske Orkester. – Det er sterkt å møte folk, øve 
og opptre i lag. Eg har ikkje sett musikken min framført for eit publikum sidan 
mars i fjor. Det blir sterke kjensler, sa Mazzoli til BT.

I SAMTALE: Publikum ble bedre kjent med Missy 
Mazzoli gjennom en samtale ledet av festspilldirek-
tør Anders Beyer på Bergen off. bibliotek.

KUNSTNERISK 
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KLASSEREISE: DNS og regissør Christian Lollikes bruker 
alle teaterets virkemidler for å skape en slagkraftig satire av 
Holbergs klassiker «Erasmus Montanus» på Store Scene.
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Kunstnerisk 
bredde  
For å formidle kvalitetskunst til flest 
mulig, har Festspillene et stort spenn 
i programmet, både kunstnerisk og 
geografisk.  

Å bringe kunst på høyeste nivå til så mange 
publikummere som mulig har vært sentralt 
i Festspillenes strategi i flere år og er en del 
av vårt samfunnsansvar. Det ambisiøse målet 
er å ha et kvalitetstilbud til alle, uansett al-
der og interessefelt. Festspillene jobber mot 
dette målet gjennom å sikre kunstnerisk bred-
de, presentere internasjonale og nasjonale 
gjestespill, gi et bredt tilbud til barn og unge  
(s. 26), gi et tilbud også utenfor Bergen  
(s. 28) og tilby gratisarrangement med bred 
appell i byrommet for å skape festivalstemn-
ing i byen og nå folk som ikke aktivt oppsøker 
Festspillene (s. 28).  

Festspillene jobber strategisk med publikums-
utvikling, og det innebærer både å nå ut til nye 
publikumsgrupper og å stimulere det eksister-
ende publikumet til å bruke tilbudet mer. Byen 
og regionen skal oppleve at Festspillene bidrar 
til å skape sammenhengskraft i samfunnet.  

Satsing på samarbeid lokalt og nasjonalt et 

viktig grep, og en lang rekke samarbeidspart-
nere fra det etablerte og det frie kunstfeltet 
bidro til at Festspillene i 2021 kunne tilby et 
mangfoldig program med stor kunstnerisk 
bredde til tross for pandemien. Flere av de 
større internasjonale planlagte prosjektene 
måtte dessverre utsettes til 2022.   

Med 381 arrangementsavviklinger inneholdt 
årets program et vidt spekter av kunst- 
uttrykk, med alt fra VR-opplevelser og 
utendørs hørespill til spillmusikk og en egen 
komposisjonskonteiner. Nyvinningen Art Gift 
(s. 30), et kunstnerisk prosjekt indirekte skapt 
av pandemien, ble særlig satt pris på av kul-
tursultne bergensere. 

LATE NIGHT-KONSERT: Tine Thing Helseth opptrådte på en avslappet kveldskonsert i Spissen sammen 
med Gunnar Flagstad (piano), Sebastian Haukås (trompet) og Jarle G. Storløkken (gitar). 

SANGER FRA HAVET: Bergen Barnekorfestival ble avsluttet i Grieghallen med en 
ettermiddagskonsert full av sanger fra havet. 
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Barn og unge 

Festspillene har et bredt tilbud  
til barn og unge. 

Festspillene har som mål å engasjere unge, 
bidra til økt kulturell kompetanse og skape 
interesse for nyskapende kunst og klassisk 
musikk gjennom gode opplevelser som inspir-
erer, begeistrer og utfordrer. 

Årets festspill hadde til sammen 14 ulike fy-
siske konserter og forestillinger for barn, unge 
og familier, ute og inne. Tre av disse var også 
tilgjengelig digitalt.  

dirigenter fra talentutviklingsprogrammet  
Dirigentforum. Konserten var produsert i sam-
arbeid med Talent Norge. Det ble produsert en 
dokumentar om konserten og talentarbeidet 
rundt denne som ble publisert på NRK høsten 
2021. 

Medvirkning og deltakelse 
Festspillene vektlegger prosjekter hvor barn 
og unge selv deltar aktivt i kunstproduksjon 
og -formidling.  

Komposisjonskonteiner m/BIT20 Ensemble 
sto gratis og åpen i fem dager på Torgallmen-
ningen. Her kunne nysgjerrige musikkspirer 
i alle aldre få opplæring i en lyd- og kompo-
sisjonsapp, dra på lydsafari for å gjøre egne 
lydopptak og så få hjelp til å sette sammen 
lydene til sin egen komposisjon.  

I 2021 stod 19 barn og unge på scenen i De 
unges festspillforestilling i Grieghallens Peer 
Gynt-sal. Forestillingene var også tilgjengelig 
digitalt. Utøverne er håndplukket blant elever 
ved kulturskolene på Vestlandet, samt kul-
turskoler andre steder i landet. Under Ber-
gen Barnekorfestival stod rundt 350 barn på 
scener ute og inne, med en egen avslutnings-
konsert i Grieghallen til sist.

Festspillenes program for barn og unge er støttet av 
Grieg Foundation. 

Det ble løst 1000 fysiske billetter og 1399 dig-
itale billetter til årets familieprogram inne og 
ute. Vi registrerte 1387 besøk på ubilletterte, 
gratis familiearrangement utendørs. I tillegg 
var 250 av publikummerne i prosjektet Art 
Gift (s. 30) barn. Samlet blir dette 4036 besøk 
på arrangement for barn og unge i 2021. 

Premierer og nye produksjoner 
Teaterstykket Hull & Sønn er basert på Frode 
Grytten og Marvin Hallerakers bok med 
samme navn. Forestillingen hadde urpremiere 
under Festspillene og fikk strålende kritikker i 
pressen. «Hull & sønn har tiltro til at barn for-
står mer enn man skulle tro. Det gjør de rett 
i,» skrev Bergens Tidendes anmelder. «Her 
fanges du inn, uansett alder. Helt fra åpn-
ingsscenen i første akt glemmer du tiden ...», 
mente Bergensavisen og gav forestillingen 
terningkast 5. Forestillingen var en sam-
produksjon med Fyllingsdalen Teater og Duk-
keteaterverkstedet, og det var første gang 
Festspillene og Fyllingsdalen Teater gjorde en 
forestilling i samarbeid.   

I 2021 ble Småspill presentert for første gang. 
Dette er navnet på Festspillenes og Høgskulen 
på Vestlandets (HVL) nye barnekunstfestival, 
hvor både profesjonelle kunstnere og ansatte 
og studenter ved HVL presenterer arrange-
menter for barn og unge. Til sammen seks 
ulike kunstneriske produksjoner ble satt opp 
ved HVLs campuser i Bergen, Sogndal og på 
Stord. Festspillene og HVL jobbet frem et vari-
ert program, med teater, installasjoner, musikk 
og helt ferske eksamensarbeider av studenter. 
På programmet sto blant annet forestillingene 
Håp? og Hjem, konserten Konrad Kråkebolle 
og den auditive lekeplassen Auditomosjon. 
(Se også s. 43 for mer om samarbeidet.)  

Orkesterkonserten Let’s Play i Grieghallen be-
geistret med spillmusikk kjent for mange barn 
og unge, fremført av Bergen Filharmoniske 
Orkester, den irske, prisvinnende dirigenten 
og komponisten Eímear Noone og fire unge 

URPREMIERE PÅ STYLTER: An dran drin drekt av 
Kartellet var en ny utendørsforestilling som ble spilt 
på Fløyen og i Bergen sentrum.
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Uteprogram 
Festspillene er til stede med gratis 
kunstopplevelser i og utenfor 
byrommet for å nå ut til flest mulig 
mennesker. 

Festspillene i Bergen skal ta samfunnsansvar 
gjennom å gjøre kvalitetskunst tilgjengelig for 
så mange som mulig, også i tider med høyt 
smittevern.  

Festspillenes uteprogram er svært viktig for 
å skape tilgjengelige og engasjerende kul-
turopplevelser for alle, også mennesker som 
ikke oppsøker tradisjonelle kulturarenaer. I 
et vanlig år samler Festspillenes uteprogram 
tusenvis av mennesker. Smittevernhensyn 
gjorde dette utfordrende også i 2021, men 
målet var fortsatt det samme: Å gi mennesker 
uventende kunstneriske opplevelser som får 
dem til å stoppe opp for å reflektere, undre og 
glede seg.  

Dansetrioen Kartellet gav rare gamle danser, 
regler, leker og dansekunst sin egen vri i sin 
gateforestilling, An dran drin drekt, som un-
derholdt store og små på Fløyen og i Bergen 
sentrum. Studentradioen hadde daglige, di-
rektesendte sendinger fra sitt utendørsstudio 
på Torgallmenningen og åpnet dører til fest-
spillprogrammet for mange av byens unge og 
andre interesserte. 

Bergen Barnekorfestival sørget for utekon-
serter fra byens barnekor på Torgallmennin-

gen gjennom en hel lørdag. På Vågsallmennin-
gen var det høytidelig avduking av Benkene 
til Kim – en skulptur av billedkunstneren Lina 
Viste Grønli tilegnet Karen-Christine «Kim» 
Friele. Vokalensemblet Tabula Rasa fremførte 
et bestillingsverk av samtidskomponisten Pe-
ter Child i anledningen avdukingen. 

I Skjerjehamn var det sail-in-konsert hvor 
publikum kunne nyte musikk fremført av Tine 
Thing Helseth Trio fra egne båter eller fra sva-
bergene omkring.  

I Harald Sæveruds naturparadis på Siljustøl, 
bød den årlige familiedagen på opplevelser 
med historiske, mytiske og mystiske vesen-
er når velkjent folklore og ukjente absurd-
iteter fylte skogen og parken. I år var det 
også stemningsfulle hengekøyekonserter 
på Siljustøl, hvor deltakerne kunne nyte sko-
gen til musikk fra Bodil Lunde Rørtveit, Berit 
Opheim og Annlaug Børsheim. 

I prosjektet Art Gift (s. 30) kunne man booke 
en liveopptreden under årets festspill der bes-
tilleren og den eller de som skulle motta gaven 
var de eneste publikummerne.  

Det ble registrert 5390 besøk til årets ute- 
program. 

Festspillenes uteprogram er støttet av Grieg 
Foundation.

VAKKERT BAKTEPPE: Publikum nyter musikk fremført av  
Tine Ting Helseth Trio fra svabergene på Skjerjehamn.
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Art Gift 
Koronavennlige gavekonserter gledet 
hundrevis av bergensere.   

Konseptet Art Gift så først dagens lys på Helsinki-
festivalen i 2020, og gjorde stor suksess både 
der og på Reykjavik Arts Festival. Også i Bergen 
lot publikum seg begeistre. Prosjektet ble godt 
mottatt og fikk mye oppmerksomhet i en rekke 
medier.  

Art Gift er et godt eksempel på hvordan pande-
mien la grunnlag for kreative nyvinninger i kul-
turlivet. Konseptet hentet sin grunninspirasjon fra 
de velkjente balkongopptredenene i Italia under 
den første nedstengingen i 2020, og skalerte 
ideen opp. Gjennom en egen Art Gift-nettside 
kunne enkeltpersoner booke en liveopptreden 
av en artist i hagen eller bakgården hjemme hos 
seg selv eller på et annet møtested de pekte ut. 
Som navnet tilsier, skulle opptredenen bookes 
som en gave til en navngitt mottaker. Samtidig 
var det hele også en overraskelse for alle invol-
verte: Hvem artisten var og nøyaktig hva som 
skulle skje, forble en hemmelighet helt frem til 
giver, mottaker og artist møttes.  

I alt ble 165 slike miniopptredener gjennomført 
under Festspillene. Til sammen 1056 publikum-
mere, hvorav rundt 250 var barn, fikk oppleve 
kunstgaver i alt fra private hager til sykehjem. I 
bergensavisene kunne man lese om opptrede-
ner på både utdrikningslag og stevnemøter, og i 
bestillingene skinner mye kjærlighet og omtanke 
gjennom. Blant dem som fikk gleden av å motta en 
Art Gift finner vi blant andre «verdens beste mor-
mor», «a great cousin», fleres «store kjærlighet» 
og «a good friend in need of a good experience».  

Blant artistene som opptrådte var både musikk-
studenter fra Griegakademiet, artister fra 
Festspillenes øvrige program og profilerte kunst-
nere som Tine Thing Helseth og Bjørn Tomren.   

Gjennom Art Gift ga Festspillene i Bergen 
publikum en mulighet til å oppleve kultur på en  
smittevernvennlig måte, samtidig som man ga 
dem en sjanse til å glede og overraske noen de 
er glad i. Tilbakemeldingene fra både publikum-
mer og artister var morsomme, sterke og rørende, 
og vitner om at Art Gift skapte gode og varige 
minner fra festspillperioden.

MUSIKALSKE GAVER: Til sammen 165 Art 
Gifts ble delt ut til over tusen publikummere 

under Festspillene i Bergen 2021.  
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Møteplassen 
Festspillene 

Festspillene skaper arenaer for 
møter mellom mennesker, kunst og 
samfunnsliv.  

Festspillene i Bergen skal være et kunstnerisk 
og kulturpolitisk knutepunkt. I et vanlig år møtes 
representanter fra kulturliv, politikk og nærings-
liv, både i og utenfor festspillregi. Med fortsatt 
smittevern, anbefalinger om å begrense sosial 
kontakt og antallsbegrensninger i salen var til-
budet og naturlige fysiske møteplasser under 
årets festspill begrenset for andre år på rad.  

Heldigvis har Festspillene sporty og uthol-
dende partnerne som gjorde det beste ut av 

forutsetningene. Støttespillere og gjester opp-
levde Festspillene digitalt og flere var glade for å 
være tilbake i salen (s. 48). Delegatprogrammet 
for bransje og internasjonale journalister  
(s. 40) ble igjen arrangert digitalt, og Bergen 
International Summit (se s. 40) i samarbeid 
med Bergen kommune kunne også oppleves 
via en skjerm.  

Gjennom samarbeid med en rekke partnere fra et 
bredt spekter i det norske kultur- og samfunnsli-
vet styrkes Festspillenes programtilbud, kvalitet 
og rekkevidde. Dette er en forutsetning for at 
Festspillene skal oppnå sin ambisjon om å være 
en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa.  

Festspillene ønsker også at våre produksjo-
ner skal sette spor gjennom å skape debatt og 
dialog om kunstneriske og samfunnsmessige 
spørsmål (se s. 46).

NYE ANSIKTER:  
Fra ArtEx, hvor ti nye 
norske topptalenter 
ble presentert.

Samarbeid 
med kultur-
organisasjoner 

Festspillene har et langsiktig og godt 
samarbeid med de største kultur-
institusjonene i Bergen og i Norge. 

Ved å spille på hverandre kan vi løfte gode pro-
duksjoner frem i fellesskap, på tvers av sjangre 
og kunstformer. Samarbeidene skaper arenaer 
for kompetansedeling hvor partene kan styrke 
og inspirere hverandre i sitt videre arbeid. Det 
er en del av Festspillenes oppdrag å stimulere 
lokale profesjonelle kulturinstitusjoner og det 
frie feltet, og bidra til samspill og kompetanse-
deling i kunst- og kulturlivet i regionen. 

Festspillene samarbeider også med relevante 
internasjonale kulturinstitusjoner for å kunne 
presentere kunst av høyeste kvalitet under fes-
tivalen, og for å bidra til at produksjonene kan få 
et videre liv også utenfor Bergen og Norge. Blant 
de internasjonale samarbeidspartnerne i 2021 
er samprodusentene for The American Moth 
(se s. 18): The Kennedy Center for Performing 
Arts, Washington D.C., The National Theatre and 
Concert Hall, Taipei, Den Norske Opera & Ballett, 
Oslo og Internationaal Theater Amsterdam. 

Samarbeidet med de største kulturinstitu- 
sjonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske 
Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche, 
BIT20 Ensemble, Fyllingsdalen Teater, KODE og 
Bergen Kunsthall, gjør det mulig å tilby publikum 
store kunstfrembringelser som hver enkelt aktør 
ikke har mulighet til å løfte alene. 

Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) var sentral 
i seks arrangement under årets festspill. BFO 
var med å ønske velkommen til årets festival 
under Åpningsseremonien. Under åpningsfo-
restillingen, The American Moth, fremførte de 
musikk av Alexandre Desplat med Solrey som 
dirigent og musikalsk leder. På Let’s Play, pro-
dusert i samarbeid med Talent Norge, spilte 
BFO storslagne og lekne verk fra spillverdenen, 
dirigert av Eímear Noone og fire av de største 
dirigenttalentene i Norge: Guro Haugli, Daniel 
Reith, Hannah Andresen og Aage Richard Meyer. 
Konserten Bergen Filharmoniske Orkester m/
Peter Herresthal og Missy Mazzoli ble et mes-
terlig møte mellom BFO under dirigent James 
Gaffigans ledelse, fiolinist Herresthal og festspill-
komponist Missy Mazzoli. På det helamerikanske 
programmet sto blant annet en urfremføring av 
orkesterversjonen av Dark with Excessive Bright. 
Griegs a-mollkonsert ble fremført med Håvard 
Gimse som solist, og igjen var BFO under James 
Gaffigans ledelse. Årets festspill ble avsluttet 
med en ny, filmatisk utgave av Arne Nordheims 
Stormen skapt av Sarah Derendinger. Her opp-
trådte BFO sammen med sin sjefdirigent Edward 
Gardner, sopran Mari Eriksmoen og baryton 
Johannes Weisser.  

«Edward Gardner og Harmonien gikk 
med stort hell inn i Arne Nordheims 
univers under Festspillenes 
avslutningskonsert.» 
– BERGENS TIDENDE 

MØTEPLASSEN 
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Den Nationale Scene 
Erasmus Montanus var en samproduksjon mel-
lom Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene 
og Aarhus Teater, med Christian Lollike som 
regissør og Frode Bjorøy i tittelrollen. Lollikes 
gjendiktning av Holbergs klassiker var oversatt 
og tilpasset norske forhold, med DNS’ skuespil-
lere på scenen. Oppsetningen delte kritikerne 
i så stor grad at BTs kulturredaktør skrev en 
kommentar om Aftenpostens anmeldelse, der 
det blant annet sto «Denne danske suksessen 
smaker støv i Bergen».  

«Lollikes versjon av «Erasmus 
Montanus» på DNS er definitivt god 
satire. Kanskje den aller beste du  
kan se på teater i dag.» 
– BERGENS TIDENDE 

Carte Blanche – Norges nasjonale 
kompani for samtidsdans 
Den kanadiske koreografen Frédérick Gravel 
kastet seg på flyet før han var helt sikker på 
om han ville komme inn i landet, og rakk med 
det akkurat prøveperioden for But Then, We’ll 
Disappear (I’d Prefer Not To). – At den første 
som kom over grensen er en danser gir mening, 
sa Gravel til BA. Forestillingen var en sampro-
duksjon mellom Carte Blanche og Festspillene, 
og ble også satt opp i Harstad etter festspill-
perioden.  

«Det er som om kroppene rigges 
etter langvarig stillstand». 
– BERGENS TIDENDE 

BIT20 Ensemble 
BIT20 Ensemble preget årets festspill med tre 
ulike prosjekter: Konserten Luna Composition 
Lab, med musikk skapt av unge i mentor-
programmet som festspillkomponist Missy 
Mazzoli startet sammen med Ellen Reid, og 
Komposisjonskonteineren. Sistnevnte var plas-
sert på Torgallmenningen, og inviterte alle til 
å dra på lydsafari og skape musikk gjennom 
mobilappen BITWaves. Musikere fra BIT20 
Ensemble/BFO dannet kvartetten som spilte 
sammen Fredrik Saroea i Spissen i Grieghallen.  

Ensemblet satte også opp en egen sommerskole 
i komposisjon for mellom- og ungdomstrinnet, i 
samarbeid med Festspillene, for to fulltegnede, 
gratis kurs i august.  

Fyllingsdalen Teater & 
Dukketeaterverkstedet  
Festspillene, Dukketeaterverkstedet og 
Fyllingdalen Teater gikk sammen om å skape 
en ny familieteaterforestilling om en fabrikk 
som lager hull. Hull & Sønn var basert på en 
bok av forfatter Frode Grytten og illustratør 
Marvin Halleraker, og på scenen kom fortellingen 
til liv gjennom figurteater, skyggeteater, mas-
ker og konvensjonelt skuespill. Initiativtakerne 
var skuespiller Yngve Seterås og Jan Holden. 
Samproduksjonen var det første samarbeidet 
mellom Fyllingsdalen Teater og Festspillene, og 
forestillingen fikk gode kritikker.  

«… imponerende og gøyal fra start  
til slutt.»  
– BA 

URPREMIERE: Carte Blanches forestilling But Then, We'll Disappear (I'd Prefer Not To) 
hadde urpremiere under Festspillene. – Jeg ser på en koreografisk idé som en melodi, 
og arbeidene mine kan sammenlignes med å lage en konsert, uttalte den kanadiske 
koreografen Frédérick Gravel.

Ung i Kor – Vest 
Sentrum ble fylt med sang og unge stemmer da 
Bergen Barnekorfestival gikk av stabelen. På en 
utendørsscene på Torgallmenningen holdt en 
rekke av byens barnekor tilknyttet Ung i Kor 
– Vest minikonserter. Samme ettermiddag var 
det avslutningskonsert i Spissen i Grieghallen.  

Sjøforsvarets musikkorps  
Sammen med trompetist Tine Thing Helseth 
og humorpianistinne Ingrid Bjørnov inviterte 
Sjøforsvarets musikkorps og dirigent Ingar 
Bergby til festkonsert i en koronautsolgt 
Grieghallen for å hylle korpsmusikken.  

Edvard Grieg Kor 
Edvard Grieg Kor opptrådte på konsertene 
Let’s Play og Her, i tillegg til sin selvtitulerte 
konsert i Håkonshallen der koret urfremførte 
Torstein Aargaard-Nilsens Fem Elementer. 
Edvard Grieg Kor sto også på scenen under 
konserten Sanger fra havet som avsluttet 
Bergen Barnekorfestival.  
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KODE 
Festspillene bruker KODEs komponisthjem 
aktivt som arenaer gjennom hele festival-
perioden. Edvard Griegs Troldhaugen, med 
både Griegs villa og Troldsalen, var i bruk som 
innspillingssteder og konsertarenaer under 
Festspillene. Siljustøl huset to konserter, og den 
tradisjonsrike Familiedagen i Harald Sæveruds 
hus og hage ble gjennomført med smittevern-
tilpasninger.  

Bergen Kunsthall 
Festspillutstillingen har vært produsert av 
Bergen Kunsthall siden 1953, og løfter hvert 
år frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen 
har befestet seg som en av Norges viktigste 
separatutstillinger. Årets festspillkunstner var 
tekstilkunstner Elisabeth Harr som har vært 
en av våre mest betydningsfulle kunstnere 
gjennom mer enn 50 år. Utstillingen bestod 
av mange nye verk, symbolladede bannere, 
vevnader, skulpturelle kjoleobjekter og romlige 
installasjoner. I festspillutstillingen var det også 

to pop-up konserter hvor cellist Amalie Stalheim 
fremførte musikk av Nordheim og Saariaho.  

Årets festspill videreførte samarbeidene med 
Jiří Hlinka Klaverakademi om mesterklasser og 
mesterklassekonsert, og med Griegakademiet  
– Institutt for musikk ved Universitetet i Bergen.  

PÅ UTSTILLING: Cellist Amalie Stalheim hadde en solokonsert inne i Elisabeth Harrs festspillutstilling. 

HENGENDE PUBLIKUM: Hengekøyekonserten på KODEs Siljustøl var et stemningsfullt høydepunkt under Festspillene. 
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Partnere i 
samfunnslivet 

Festspillene samarbeider med en 
rekke ulike partnere som på hver 
sin måte bidrar til å løfte kunsten, 
kulturen, byen, landet, møteplassen 
og folkefesten.  

I tillegg til økonomisk støtte, leveranse av 
tjenester og samarbeidsprosjekter, bidrar 
våre kommersielle støttespillere, i kategori-
ene hovedpartnere, festivalpartnere og part-
nere, til at flere får oppleve Festspillene i  
Bergen.  

Privatpersoner eller bedrifter som gir Fest-
spillene en pengegave kalles festspillambas-
sadører og festspillkonsuler. Deres støtte 
bidrar til å både opprettholde og videreutvikle 
Festspillene.  

Festspillenes prosjektpartnere er stiftelser, fond 
og privatpersoner som med sine gaver bidrar 
økonomisk til realiseringen av konkrete kunst-
neriske prosjekter.  

Alle våre støttespillere inviteres og oppfordres 
til å benytte Festspillene som møteplass. Under 
ordinære omstendigheter inviterer mange til 
egne arrangement i kombinasjon med en fest-
spillforestilling, gjerne med en muntlig intro-
duksjon eller et kunstnermøte som innledning. 
I 2021 opplevde flere støttespillere og deres 
gjester Festspillene digitalt, mens andre igjen 
var på plass i salen, om enn i mindre skala enn 
før pandemien.  

Se takkelisten på side 90 for full oversikt over 
våre ulike samarbeidspartnere.

ART GIFT:  
DNB ga en 
musikalsk gave til 
entreprenører ved 
StartupLab Bergen. 
Artistene var 
Gabriela Garrubo 
og Per Olav 
Kobberstad. 

Samarbeid med 
næringslivet

Festspillenes andre koronaår har 
preget tilfanget av nye sponsorer 
og lagt store begrensinger når det 
gjelder samarbeidsprosjekter med 
våre eksisterende, kommersielle 
partnere.   

Festspillene har hatt mangeårige samarbeid 
med våre tre hovedpartnere Equinor, DNB og 
Bergens Tidende, og disse tre aktørene har 
stått ved oss også de to siste årene. DNB har 
vært med på sponsorsiden helt siden de første 
Festspillene i Bergen i 1953.   

På tross av restriksjoner som følge av pande-
mien fikk vi likevel gjennomført flere prosjekter 
sammen med våre partnere.  

KOMPOSISJONS-
KONTEINER: 
Publikum i 
alle aldre fikk 
muligheten til å 
komponere musikk 
av lyder som finnes 
rundt om i byen.  

Sammen med Equinor har vi realisert konseptet 
Komposisjonskonteiner, som er skapt og fasi-
litert av samtidsensemblet BIT20 Ensemble. 
Komposisjonskonteineren er et mobilt kompo-
sisjonsrom. Her får nysgjerrige musikkspirer i 
alle aldre opplæring i mobilappen BITWaves, 
som brukes til å ta opp lyd og lage enkle kom-
posisjoner. Konseptet fikk strålende tilbake-
meldinger fra forbipasserende, skoleklasser og 
deltakere i alle aldre.   

Som i foregående år hadde vi et samarbeid med 
Equinor med formål om å fremme unge talen-
ter fra hele landet. For en fullsatt Peer Gynt-sal 
samt et digitalt publikum fremførte unge talenter 
sine bidrag under De unges festspillforestilling.  

Gjennom konseptet Art Gift overrakte vår hoved-
sponsor DNB en musikalsk gave til alle hardt prø-
vede entreprenører på StartupLab Bergen, samt 
til en student som har jobbet for å bedre andre 
studenters psykiske helse gjennom pandemien.   

Vår hovedsponsor Bergens Tidende sendte 
direktestrøm fra Festspillenes åpningsseremoni 
i Spissen i Grieghallen 26. mai.

Møller Bil leverte elektriske festivalbiler som 
sørget for trygg og smittevernvennlig transport 
av artister, crew og ansatte.   

Festspillene har en lang tradisjon for å engasjere 
frivillige som gjennom hele festivalperioden gjør 
en stor innsats. Tre kommersielle samarbeids-
partnere sørget i år for å legge ekstra godt 
til rette for at alle frivillige skulle få så gode 
arbeidsvilkår som mulig. Bergen Bysykkel og 
Voi bidro med gratis transport slik at de kom 
seg smidig, enkelt og miljøvennlig fra arena til 
arena. I tillegg mottok alle våre frivillige hver sin 
eske med sjokolade fra vår sponsor Grieg Suites 
som takk for en fantastisk innsats gjennom en 
krevende, pandemipreget festival.
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Internasjonalt 
besøksprogram

Festspillene er vanligvis et møtested 
for norsk og internasjonal bransje og 
presse. Grunnet reiserestriksjoner 
foregikk møtene i digitale rom.  

Festspillene videreførte samarbeidet med Music 
Norway og Performing Arts Hub Norway (PAHN) 
om et internasjonalt delegatprogram, som van-
ligvis innebærer invitasjoner til Bergen for inter-
nasjonale representanter for bransje- og presse. 
I løpet av våren ble det klart at delegatprogram-
met måtte finne andre former enn fysisk tilste-
deværelse også i 2021, grunnet reiserestriksjoner 
på tvers av lande- og kommunegrenser.  

Fokuset var på å markedsføre og eksportere 
norsk kvalitetskunst og -kunstnere i flere sjan-
gre, til så mange som mulig i flest mulig land. 40 
bransje- og pressedelegater mottok festivalpass 
som gjaldt for alle digitale forestillinger. I tillegg 
ble det utstedt billetter til enkeltforestillinger.  

Alle delegatene var invitert til et digital treff 
før åpningsforestillingen The American Moth 
(s. 18) torsdag 27. mai, med presentasjon og 
Q&A ved festspilldirektør Anders Beyer, samt 
til Bergen International Summit som hadde dis-
kusjoner med kunst og kultur i fokus. I sam-
arbeid med European Festivals Association 
(EFA) fikk alle delegater tilbud om å være med 
på interaktive webinarer, The Festivals Cities 
Conversations. Pressedelegatene fikk også invi-
tasjoner til enkeltarrangement skreddersydd til 
den enkeltes interessefelt.  

Gjennom Festspillenes delegatprogram får nor-
ske utøvere presentert seg for internasjonal 
bransje og presse. Festspillene er et stort, frem-
tredende utstillingsvindu for norske artister, og 
i 2021 var fokuset på norske kunstnere enda 
større enn vanlig ettersom innreiserestriksjo-
ner førte til at det store flertallet av artistene 
var norske. 27 av 70 arrangement på årets fest-
spill var tilgjengelig på nett fra arrangements-
start og inntil to uker etter endt festivalperiode. 
Mange norske artister kunne dermed presen-
teres i festspillramme for et digitalt, interna-
sjonalt publikum.  

Selv om rekkevidden for det digitale program-
met var bredere i 2020, da Festspillene fant 
sted i et tilnærmet kulturelt vakuum under de 
første koronamånedene, var tilbakemeldingene 
fra delegatene som tidligere gjennomgående 
positive og interessen fortsatt stor. Antallet 
internasjonale artikler er også økt sammenlig-
net med fjoråret.  

Music Norway og PAHN var løsningsorienterte 
samarbeidspartnere i en skiftende situasjon der 
festspillprogrammet og selve delegatprogram-
met lenge var ubekreftet. 

RESIRKULERTE LAMPER: Grieghallens 
ikoniske spiss fikk et nytt utseende under 

Festspillene 2021.
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Regional, 
nasjonal og 
internasjonal 
betydning 

Festspillene er en årlig kulturell vita-
mininnsprøytning, og har tradisjon 
som utstillingsvindu for norsk kultur.  

Festivalen ønsker å være en av de ledende fes-
tivaler i sitt slag i Europa, og jobber offensivt for 
å skape enda sterkere, mer ambisiøse og tone-
angivende festspill. En sterk lokal, regional og 
nasjonal forankring er etablert gjennom offentlig 
og privat finansiering, veletablerte og langsik-
tige samarbeid på tvers av kunstarter, en solid 
publikumsmasse og interesse fra media både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid 
med andre kunstorganisasjoner er sentralt for 
å løfte store, definerende produksjoner og ny 
musikk og scenekunst. Samarbeidsprosjekter 
på tvers av organisasjonene er også med på å 
utvikle kompetansen i regionen. 

Selv om årets festspill inneholdt enkelte inter-
nasjonale artister, førte de fortsatte innreise-
restriksjoner til at norske artister fikk et naturlig 
hovedfokus i 2021. Gjennom de 27 arrange-
mentene som ble filmet og gjort tilgjengelig via 
digitalt billettsalg, fikk også norske artister et 
unikt, digitalt og internasjonalt utstillingsvindu 
under Festspillene. I tillegg til prosjektene som 
er omtalt under, var urpremieren Hull & Sønn 

i samarbeid med Fyllingsdalen Teater, Luna 
Composition Lab med musikk fra festspillkom-
ponist Missy Mazzolis mentorprosjekt fremført 
av BIT20 Ensemble, nyproduksjonen av Erasmus 
Montanus i samarbeid med Den Nationale Scene 
og Art Gift eksempler fra årets program som 
viser Festspillenes rolle i å drive frem kunstne-
riske samarbeid av høy kvalitet som kan sette 
spor i regionen og i og utenfor Norge.  

The American Moth 
Åpningsforestillingen The American Moth av 
winter guests var en internasjonal samproduk-
sjon med The Kennedy Center for Performing 
Arts, Washington D.C., The National Theatre 
and Concert Hall, Taipei, og Den Norske 
Opera & Ballett, Oslo. Etter urpremieren under 
Festspillene skal forestillingen turnere interna-
sjonal i 2022–2025.  

«Det er sjelden levende scenekunst 
fungerer godt multimedialt, men  
’The American Moth’ er et hederlig 
unntak. Kameraene gjør teateret 
bedre. Slik er det en perfekt 
åpningsforestilling for Festspillene i 
Bergen i et nytt år da flesteparten av 
publikum må sitte hjemme.» 
– AFTENPOSTEN 

Talent Norge 
Under årets festspill var det tre arrangementer i 
Talent Norge-regi: Under ArtEx ble ti nye talen-
ter i programmet presentert, og under Nordisk 
talentplattform snakket fire unge artister om sin 
internasjonale karrierevei. På storkonserten Let’s 
Play i Grieghallen spilte Bergen Filharmoniske 
Orkester sammen med den irske dirigenten og 
komponisten Eímear Noone og fire dirigenttalen-
ter: Guro Haugli, Daniel Reith, Hannah Andresen 
og Aage Richard Meyer. Repertoaret på kon-
serten besto av musikk opprinnelig skrevet 
til videospill. 

Småspill  
I 2021 så den flerårige nysatsingen Småspill 
dagens lys. Småspill er en barnekunstfes-
tival som gjennomføres i samarbeid mel-
lom Festspillene i Bergen og Høgskulen på 
Vestlandet (HVL), med forestillinger av pro-
fesjonelle artister og ansatte og studenter på 
HVL. Det ble satt opp forestillinger på HVLs 
campuser i Bergen, Sogndal og på Stord.  

– Småspill er en viktig satsing for oss på mange 
plan. Det fører til et godt samspill med kunst- 
og kulturlivet på Vestlandet, samtidig som det 
bidrar til at skoler og barnehager blir kjent med 
Høgskulen på Vestlandet på ein spennende 
måte. I tillegg er festivalen ein arena som er 

med på å styrke arbeidslivsrelevansen for våre 
studentar, sier instituttleder Oded Ben-Horin 
ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). 

Collage Festival 
Høsten 2021 ble Collage Festival arrangert for 
første gang i København. Over tre dager møt-
tes en rekke av Nordens mest interessante 
komponister, solister, dirigenter og musikere 
i Mogens Dahl Konsertsal for å gi konserter. 
Temaet for festivalen var Norge i Danmark, og 
Collage Festival 2021 var skapt i samarbeid med 
Festspillene i Bergen.  
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RAPPORT

BILDESKAPENDE KRAFT: Festspillene 2021 ble avsluttet 
med Stormen, basert på Arne Nordheims orkestersuite. 
Samspillet mellom Sarah Derendingers videokunst, 
Harmonien, dirigent Edward Gardner og sopran Mari 
Eriksmoen er poetisk, suggerende og tidvis skremmende, 
skriver Bergens Tidende. 
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Samtale- 
program 

Festspillene bidrar til den 
demokratiske offentlighet 
gjennom ordskifter knyttet til det 
kunstneriske programmet.  

Nærmere 259 publikummere besøkte i år ett av 
de 13 arrangementene i Festspillenes samtale-
program, som er støttet av Fritt Ord og gjen-
nomført i samarbeid med Bergen Offentlige 
Bibliotek og en rekke partnere.  

Med utgangspunkt i Festspillenes mangfoldige 
program, har samtaleprogrammet som ambisjon 
å skape debatt og kritisk dialog som inspirerer 
til aktiv deltakelse og meningsutveksling hos et 
stort og sammensatt publikum. To av samtalene 
i 2021 tok direkte utgangspunkt i det overord-
nede temaet for Festspillene, «This is America?», 
og andre ordskifter utforsket emner relatert 
til forestillinger eller gav publikum anledning 
til å bli bedre kjent med kunstnere som årets 
festspillkomponist (s. 20) og skaperne av Hull 
& Sønn (s. 18). Det var også flere samtaler som 
hadde bredere tematisk nedslagsfelt, som juss i 
scenekunstbransjen, mangfold i klassisk musikk 
og ytringsfrihet.  

De fleste samtalene var gratis og ble holdt på 
Bergen offentlige bibliotek, med unntak av 
Talent Norges ArtEx og Nordisk talentplatt-
form, som fant sted i Grieghallens Peer Gynt-
sal. De fleste samtalene ble publisert gjennom 
Bibliotekets podcast BOBcast og på fib.no/lytt.  

Hvert arrangement hadde 20 publikummere i 
salen i snitt, og ble gjennomført med publikums-
begrensinger grunnet smittevern.  

Ordskifte-programmet  
i 2021 besto av:  
  Bergen International Summit  

  Amerikas selvforståelse 

  All you need is lov – juss, åndsverk og  
 opphavsrett i scenekunstbransjen  

  Alan Lucien Øyen sett med tre par øyne  

  Hva må til for å øke mangfoldet i  
 klassisk musikk? 

  Kunst, kultur og Amerika  

  Frokostmøte 

  Barnas kunstverden på voksnes premisser 

  Møt Missy Mazzoli 

  Om løgn, retorikk og amerikansk politikk  

  Om ytringsfrihet og sensur i kulturfeltet  

  ArtEx 

  Nordisk talentplattform 

DIGITALT OG FYSISK MØTE: Ordstyrer Ida Lødemel ledet ordskiftet Om ytringsfrihet og sensur i kulturfeltet 
med journalist Jan H. Landro til stede på Bergen off. bibliotek og forfatter Cissi Wallin på skjerm.

MØTE MED MAZZOLI: Festspillkomponist Missy Mazzoli møtte festspilldirektør Anders Beyer i en 
samtale om hennes eget kunstnerskap.
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Publikums-
besøk

Med sterkt begrenset publikumska-
pasitet hadde Festspillene i Bergen 
et besøkstall på 35 000 i salen, uten-
dørs og på skjerm. 

Årets festival ble til under utfordrende omsten-
digheter, med strenge smitteverntiltak og 
skiftende forutsetninger. Hovedlansering av 
programmet og salgsstart ble derfor lagt til 
begynnelsen av mai –  tett opp mot festivalstart.  

Festspillene strømmet 27 arrangement, de 
fleste også med publikum i salen. I noen til-
feller ble opptak gjort uten publikum i sal, av 
logistikk-, kapasitet- eller publikumshensyn. 
Samtlige av Festspillenes egne digitale arrange-
ment var tilgjengelig via det digitale festivalpas-
set. I tillegg kunne de som kun ønsket tilgang 
til utvalgte arrangement kjøpe enkeltbilletter. 
Arrangementene kunne sees som strømming 
på et oppsatt sendetidspunkt og som opptak. 
Opptakene ble tilgjengelig senest 48 timer etter 
strømming og de fleste arrangementene kunne 
sees til og med 23. juni.   

Grunnet smittevern var det sterk redusert 
kapasitet på samtlige fysiske arenaer. På 
Festspillenes andre dag kunne publikumska-
pasiteten økes fra 100 til 200 på de største 
arenaene. Noen arrangement var frem til da 
utsolgt, men endringen kom for sent til at det var 
mulig å fylle kapasiteten i de største salene helt.  

Tellinger viser et sammenlagt besøkstall i fest-
spillperioden på 33 997, hvorav 20 622 er til 
billetterte arrangement. Det ble utstedt 6995 
billetter til arrangement på fysiske arenaer og 
9826 enkeltbilletter til digitale arrangement. 
I tillegg var det utstedt 539 festivalpass som 
gav 3801 personer tilgang til alle arrangement 
på nett (utregningen baserer seg på kundeun-
dersøkelsen der det ble oppgitt at 1,6 personer 
i snitt så 4,8 arrangementer). Det resterende 
besøkstallet kommer fra Festspillutstillingen 
og ubilletterte gratisarrangement utendørs og 
på nett, samt festspillarrangement som fant 
sted utenfor festivalperioden. I 2021 gjelder 
sistnevnte Sommerskolen i komposisjon (se  
s. 34), Festspillkollektivet (se s. 54) og Collage 
Festival (se s. 43). 

GOD PLASS: Grunnet antallbegrensninger i 
salen var kapasiteten på fysiske arenaer sterkt 
redusert i 2021.

  Besøkstall
I  FESTIVALPERIODEN 2018 2019 2020 2021
BETALTE BESØK 

Solgte billetter

Solgte via egne systemer 22 605 24 719 4 010

Solgte via andre institusjoner 2 962 1 263

Totalt solgte billetter 25 567 24 719 – 5 273

Utstedte billetter  

Sponsorer 2 470 2 259 359

Fribilletter 5 713 4 612 1 363

Totalt utstedte billetter 8 183 6 871 – 1 722

Solgte og utstedte digitale billetter og pass 
Digitale pass via egne systemer 3 801

Digitale billetter via egne systemer 9 826

Totalt betalte digitale besøk 13 627

Totalt på billetterte arrangement 33 750 31 590 – 20 622

GRATISARRANGEMENT

Gratisarrangementer – ute 24 756 31 211 1 244 5 390

Gratisarrangementer – inne 7 986 4 500 157

Unike brukere på gratis digitale arrangement 2 702 5 334

Avspillingstall for gratis digitalt innhold 1 194

Totalt på gratisarrangement 32 742 38 413 1 244 12 075

Festspillutstillingen 1 600 4 367 3 650 1300

Totalt besøk i festivalperioden 68 092 75 378 4 894 33 997

UTENFOR FESTIVALPERIODEN

Arr. utenfor festivalperioden 320 117 1206

Egenproduksjoner hos andre 1 187 1 000

Totalt besøk utenfor festivalperioden 320 1 304 1 000 1206

Totalsum 68 412 76 682 5 894 35 203
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Publikums-
undersøkelse

Festspillene gjennomfører en årlig 
undersøkelse for å styrke kunnskap 
om eksisterende publikum, for å 
kunne måle effektene av egne tiltak 
og for å kunne arbeide enda mer 
målrettet med publikumsutvikling.  

Undersøkelsen gir også festspilladministra-
sjonen verdifull innsikt fra publikums direkte 
tilbakemeldinger.  

I 2021 kan publikum deles inn etter hvordan 
de deltok på årets festspill. 52 % av dem som 
svarte på undersøkelsen har kun vært fysisk til 
stede i salen eller på et utearrangement, 34 % 
har kun sett digitale arrangement, og 14 % har 
opplevd begge deler. Flere steder i undersø-
kelsen gir dette utslag. 

Da respondentene ble bedt om å velge den 
viktigste grunnen til å besøke årets festspill 
svarte 24 % «Kunst og kultur er en vesentlig 
del av mitt liv». 20 % svarte «For å bli under-
holdt», mens 11 % svarte «Fordi det var en helt 
spesiell anledning» og 11 % svarte «For å bli 
inspirert». 

76 % (91 % i 2020) svarer at de var ganske eller 
meget fornøyd med årets festspill. Dette tal-
let var noe høyere for respondentene som var 
fysisk til stede i salen eller på utearrangement 
(79 %) enn for dem som opplevde festivalen 
digitalt (68 %). For de som opplevde begge 
deler var hele 88 % meget eller ganske for-
nøyd.  

For å bli inspirert
11 %

11 %

20 %

24 %

Fordi det var en helt spesiell anledning

For å bli underholdt

Kunst og kultur er en vesentlig del av mitt liv

Jeg var fysisk til  
stede i salen eller på et 
utendørsarrangement 
52 %Jeg så digitale 

arrangement 34 %

Jeg var både til 
stede i salen eller på 
utendørsarrangement 
og så arrangement 
digitalt 14 %

Viktigste grunnen til å besøke 
årets festspill:

Net Promoter Score (NPS) er et verktøy som 
måler kundetilfredshet. En score på mellom 
–100 og 0 vil si at det trengs forbedring, 0 til 
30 betyr «bra», 30 til 70 betyr «veldig bra», og 
70 til 100 betyr «utmerket». Festspillenes NPS 
var 39 i 2019, i 2020 gikk den opp til 49, mens 
den i år var nede igjen på 37. Det var store va-
riasjoner i årets NPS-score etter hvordan re-
spondentene hadde opplevd festivalen. Blant 
dem som kun var til stede fysisk var scoren 43, 
mens den kun var 17 for dem som så digitale 
arrangement. For dem som opplevde begge 
deler var scoren så høy som 65, som er langt 
høyere enn i tidligere år. 

Som tidligere år er ordene «kvalitet» og «spen-
nende» på listen over superlativer publikum 
benytter når de skal oppgi hvilke ord som best 
beskriver festivalen. Likevel er det ordene 
«inspirerende» og «interessant» som topper 
listen og disse er begge nye av i år. 

I år mener 83 % (92 % i 2020) at Festspillene 
står for kvalitet, 64 % mener Festspillene en-
gasjerer (75 % i 2020), og 50 % mener Fest-
spillene er nyskapende (75 % i 2020). Til tross 
for at dette er en nedgang sammenlignet med 
unntaksåret 2020, er det en positiv økning 
sammenlignet med 2019.  

Til sammenligning fra tidligere år har antall in-
ternasjonale publikummere gått opp og ligger 
i år på 6 %. Unntaket er 2020 hvor andelen var 
hele 22 %. I år kommer 2 % fra Norden uten-
for Norge, 2 % fra Europa utenfor Norden, og 
3 % fra verden utenfor Europa. For dem som 
opplevde festivalen digitalt var disse tallene 
noe annerledes, og andelen internasjonalt pu-
blikum var på hele 17 %. Både blant dem som 
kun opplevde festivalen fysisk og dem som så 
både fysisk og digitalt var 100 % fra Norge.  

Antall førstegangsbesøkende er i år på 26 %. 
Dette er litt ned fra 29 % i 2020, men er ve-
sentlig opp i forhold til 2019 da andelen var 
18 %. Blant dem som var fysisk til stede i salen 

var 18 % førstegangsbesøkende, altså tilsva-
rende det siste normalåret for Festspillene. 
Hele 44 % var førstegangsbesøkende i pu-
blikumsgruppen som kun opplevde digitale 
arrangement. Blant dem som opplevde festi-
valen både fysisk og digitalt var andelen før-
stegangsbesøkende kun 9 %.  

Kjernepublikummet står fortsatt sterkt, og 
hele 45 % oppgir at de har vært på Festspille-
ne i fem eller flere år tidligere. Dette er opp fra 
2020 (41 %), men en del ned fra 2019 (56 %). 

Kundelojaliteten er på 80 % og dermed tilbake 
til stabilt nivå etter at den i fjor gikk ned til 66 %.  
Kun 19 % var usikre på om de hadde tenkt 
seg på neste års festspill. Dette tallet var 31 %  
i 2020. For dem som opplevde festivalen di-
gitalt var kundelojaliteten kun 68 %. For dem 
som opplevde festivalen fysisk var den 85 %, 
og for dem som opplevde begge deler var den 
hele 96 %. 

Festspillene jobber for å nå et mangfoldig pu-
blikum. Innvandrere, norskfødte med en eller 
to innvandrerforeldre og utenlandsfødte med 
en eller to norskfødte foreldre utgjør i år 18 % 
av publikummet vårt (samme som i 2020). I 
2019 utgjorde innvandrere og norskfødte med 
en eller to innvandrerforeldre 16 %.  

Av årets respondenter identifiserte 66 % seg 
som kvinne, 32 % som mann, 1 % valgte svar-
alternativet «annet», mens 1 % ønsket ikke å 
svare. 

39 % av voksent betalende publikum er i alde-
ren 18–50 år.

Årets publikumsundersøkelse ble sendt ut til 
3250 e-postadresser registrert i forbindelse 
med billettkjøp i 2021. Den ble besvart og full-
ført av 383 personer.
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RAPPORT

LEKENDE TRIO: Den kritikerroste bassisten, 
komponisten og vokalisten Ellen Andrea 
Wang serverte en sjangeroverskridende 
konsert sammen med Andreas Ulvo på 
tangenter og Erland Dahlen på trommer 
(bildet).

RAPPORT
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Publikums- 
utvikling og 
tilgjengelig-
gjøring

Festspillene i Bergen skal ta  
samfunnsansvar gjennom å gjøre kunst 
tilgjengelig for så mange som mulig.  

Det er viktig for Festspillene å ivareta kjerne-
publikummet. Samtidig arbeider vi for å senke 
terskelen for å oppsøke festspillopplevelser 
og rekruttere nye publikumsgrupper. Festspil-
lene skal bidra til å gi samfunnet merverdi og 
nå ut til et bredere publikum. Arbeidet foran-
kres i hele organisasjonen og involverer både 
program- og kommunikasjonstiltak. Vi jobber 
kontinuerlig for å utvikle relasjoner med publi-
kum, både gjennom å nå nye grupper med de 
tilbud og tiltak som alt finnes og å utvikle nye 
former for aktiv deltagelse.  

I Festspillenes andre pandemifestival var store 
deler av programmet også tilgjengelig på nett. 
Strømming til sykehjem (s. 55) og arrange-
ment utenfor Bergen ble videreført (s. 28), 
og Festspillkollektivet (s. 54) startet flere nye 
prosjekter, til tross for utfordringer relatert til 
pandemien. Festspillene tok i bruk Grieghal-
len på en ny måte for å senke terskelen for å 
besøke et av Bergens viktigste kulturhus, ute-
programmet (s. 28) og Art Gift (s. 30) sørget 
for overraskende kunstneriske opplevelser, 
ordskiftene (s. 46) engasjerte og i De unges 
festspillforestilling (s. 39) og Småspill (s. 27) 

medvirket amatører på scenen. En ny VR-
opplevelse (s. 56) ga en annen inngang til 
musikk og teater.  

Festspillkollektivet  
Festspillkollektivet, som ble lansert i 2017, 
skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre, 
livssituasjoner og med ulike behov, for å gjøre 
kunst og kultur tilgjengelig for flere. Festspill-
kollektivet går rett til kjernen av Festspillenes 
ønske om å inkludere, inspirere og utfordre. 
Gjennom prosjektet har Festspillenes artister 
tidligere besøkt sykehus, sykehjem, fengsel, 
skoler og asylmottak med skreddersydde 
konserter, workshops og andre tilbud, også 
utenom festivaldagene i mai og juni. 

Blant prosjektene i 2021 var et kor- og låtskri-
vingskurs for unge kvinner med minoritets-
bakgrunn i samarbeid med Papillon. Som en 
del av prosjektet ble koret Voices of Papillon 
etablert, og i november gjorde de en konsert 
på Bergen Kjøtt sammen med Gabriela Gar-
rubo. 

Festspillkollektivet samarbeidet også med 
Carte Blanche for å utvikle workshops og 
forestillinger tilrettelagt for personer på au-
tismespekteret og mennesker som lever med 
demens. I tillegg ble det gjennomført arran-

gementer på ikke-typiske kulturscener med 
klubb- og dansekonseptet Jungelen og ber-
gensbaserte trioen Building Instrument. En 
konsert i Bergen Fengsel med artistene Bjørn 
Tomren og Åse Britt Reme Jakobsen måtte ut-
settes til 2022 grunnet pandemien. 

Alle Festspillkollektivets prosjekter gjennom-
føres i tett samarbeid med de involverte, og 
tilbakemeldingene er at opplevelsene er et et-
terlengtet tilskudd i hverdagen. Det er mange 
livssituasjoner som kan gjøre det vanskelig å 
oppsøke konserter og andre kulturarrange-
ment.  

Festspillkollektivet arrangeres i samarbeid 
mellom Festspillene, artister, fagmiljø og an-
dre samarbeidspartnere som har kompetanse 
og kontaktnett til å engasjere mennesker som 
ellers har utfordringer med å oppsøke kultur-
arrangement. Festspillkollektivet er støttet av 
Kavlifondet.  

Billettgaver  
Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspil-
lenes arbeid med å formidle kvalitetskunst 
til flest mulig. Fondet har blant annet bidratt 
med billettgaver til organisasjoner som har 
benyttet sin kompetanse og sitt kontaktnett 
til å engasjere mennesker som ellers har van-
skelig for å oppleve kultur og kunst.  

150 organisasjoner over hele landet fikk tilbud 
om fribilletter til årets digitale program. 536 
billetter ble utstedt, de fleste til individuelt 
bruk, men en del av mottakerne organiserte 
også gruppevisninger for brukerne. Antallet 
inkluderer organisasjoner med minoritetsfo-
kus (se også avsnittet om Festspillbroen på 
s. 56).  

En rekke organisasjoner i og nær Bergen fikk 
også tilbud om fribilletter til arrangement i fy-

siske saler. 80 billetter ble utstedt.  

Billettene ble delt ut til bl.a. Kirkens bymi-
sjon, Frivilligsentralen Lyngdal, Skeiv Verden 
Vest, Vestland Innvandrerråd, Stiftelsen Ro-
bin Hood Huset, en rekke biblioteker og Røde 
kors i Bergen, Bærum og Rogaland. 

Strømming til sykehjem 
Festspillene fortsatte tilbudet med gratis 
strømming til sykehjem. Alle kommuner i lan-
det ble kontaktet. 53 sykehjem fra 30 kommu-
ner i 10 fylker takket ja til tilbudet. 85 enkelt-
billetter og 44 digitalt festivalpass ble utstedt 
til ca 4798 tilskuere. Festspillene samarbeidet 
med kommunene og stiftelsen Livsglede for 
eldre om å distribuere tilbudet. Tilbakemeldin-
gene på strømmetilbudet er positive, og insti-
tusjonene er glade for å kunne ta del i Bergens 
kulturopplevelser som beboerne ikke har an-
ledning til å besøke fysisk.  

 
 

PÅ FESTSPILL: Siljuslåtten Sykehjem rapporterte 
om god stemning på de digitale Festspillene.
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Festspillbroen  
Gjennom prøveprosjektet Festspillbroen har 
Festspillene i flere år jobbet for å forbedre 
relasjonene til personer med minoritetsbak-
grunn i Norge. Det langsiktige målet er at 
festspillpublikummet skal være tilnærmet like 
mangfoldig som Norges befolkning.  

Festspillene produserte og distribuerte digitalt 
informasjonsmateriale på de fem mest brukte 
språkene i Norge (foruten norsk og engelsk): 
polsk, arabisk, somalisk, tigrinja og litauisk.  

Årets store digitale tilbud gav Festspillene 
mulighet til å utvide nedslagsfeltet for Fest-
spillbroen utover bergensområdet. Festspil-
lene kontaktet over 130 organisasjoner fra 
hele Norge med tilbud om gratis digitale billet-
ter (se også avsnittet om billettgaver over) og 
oppfordringer om å samles i mindre grupper 
for å se festspillforestillinger sammen. 44 or-
ganisasjoner med minoritetsfokus meldte sin 
interesse underveis, og omtrent halvparten 

bestilte gratisbilletter. Tilbudet ble positivt 
mottatt av alle Festspillene var i kontakt med.   

Prispolitikk og Aktivitetskortet  
Festspillenes prispolitikk har til hensikt å gjøre 
arrangementene tilgjengelige for så mange 
som mulig. Vi har blant annet egne priser til 
de under 30 år (maks 190 kr), egne priser for 
barn på barne- og familiearrangement (maks 
100 kr), gratis ledsagerbillett og honnørrabatt 
(10 % rabatt). Også i 2021 deltok Festspillene i 
Bergen kommunes Aktivitetskort og gav bru-
kere med følge gratis adgang til Festspillenes 
arrangementer. Aktivitetskort gis til barn og 
unge i alderen 0–17 år fra familier som mottar 
økonomisk sosialhjelp eller er tilknyttet Intro-
duksjonssenteret for flyktninger. 

VR-lounge 
Tre ulike VR-opplevelser fra britiske National 
Theatre og deres Immersive Storytelling Stu-
dio ble presentert i Grieghallens Klokkeklang. 
I 2021 var VR-loungen billettert.

 
BRITISK VR-TEATER: To gjester i VR-loungen, 
som foregikk i siste halvdel av festspillperioden.

Mediedekning  

Festspillene i Bergen ble omtalt i  
1 108 artikler i norske medier og 134 
artikler i internasjonale nettkilder  
i 2021.  

Omtalen var størst i forbindelse med at 
Festspillene gikk av stabelen i mai og juni, men 
også gjennom høsten er det stort antall opp-
slag relatert til at Anders Beyer fratrådte som 
festspilldirektør.  

Enkelte arrangement på programmet har 
vært særlig omtalt. Dette gjelder blant annet 
åpningsseremonien og åpningsforestillingen 
The American Moth, hvor Liv Ullmanns del-
takelse bidro i nevneverdig grad til medie-
fokuset. Avslutningskonserten Stormen og 

MEDIEDEKNING

festspillkomponist Missy Mazzoli er også hyp-
pig omtalt.  

Det har naturligvis også vært mye koronare-
latert omtale i forbindelse med årets festival, 
blant annet i anledning innreiserestriksjoner 
som rammet festivaldirektør Anders Beyer og 
internasjonale artister i karantene.   

Utover høsten fikk Festspillene svært mye omta-
le i forbindelse med Anders Beyers fratreden. 
Spesielt mye omtale kom da det ble kjent at 
Beyer fratrådte i september, men det var også 
et etterspill preget av kritikk av pengebruk og 
mangel på åpenhet, og etter hvert spekulasjoner 
om hvem som skulle bli ny direktør. Festspillene 
mottok en rekke klager fra media på mangel på 

OMTALT: Avslutningskonserten Stormen, med 
Johannes Weisser, Mari Eriksmoen, Bergen 
Filharmoniske Orkester og Edward Gardner, fikk mye 
oppmerksomhet i media.
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MEDIEDEKNING

innsyn relatert til saken. Etter behandling av 
alle klager hos Statsforvalter, fikk Festspillene 
hovedsakelig medhold i sine vurderinger.  

82 % av artiklene omhandlet festivalen og pro-
grammet i 2021, mens 18 % utelukkende omtalte 
tidligere festivaler. Basert på kildenes leser-
tall nådde Festspillene i Bergen et potensielt 
publikum på 127 millioner lesereksponeringer. 
Medieomtalen kom fra 138 unike norske kilder.  

Det er registrert 134 artikler om Festspillene i 
internasjonale nettkilder. Omtalen handlet mye 
om tidligere festivalprogram, men åpningen 
av Festspillene 2021 fikk mye positiv omtale 
internasjonalt. Amerikanske kilder har vært 
mest aktive, etterfulgt av kilder fra Danmark 

Tidligere har Festspillene i Bergen presentert rapporter basert på festivalåret 1. august–31. juli, som starter med 
de første programlanseringene på høsten og slutter med mediedekning og debatt utover sommeren. Fra 2021 
har Festspillene gått over til å lage årsrapporter basert på kalenderår, og denne mediestatistikken er derfor ikke 
direkte sammenlignbar med tidligere år.  

og Storbritannia. Ingen internasjonale medier 
var fysisk til stede under årets festspill, hoved-
sakelig grunnet innreiserestriksjoner.  

Det var en økning i omtale sammenlignet med 
2020, men omtalemengden er fortsatt lavere 
enn i årene før pandemien.  

Medieanalysen er gjennomført av Infomedia.
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Ved hjelp av gode partnere når 
Festspillene enda flere digitalt.  

De siste årene har Festspillene prøvd ulike 
tilnærminger til å gjøre flere arrangement til-
gjengelige digitalt, og pandemien førte til en 
opptrapping av prosessen. I 2021 ble 27 arran-
gement filmet, og det ble gjort lydopptak av ni 
ordskifter. I tillegg til Festspillenes egen publise-
ring av disse arrangementene, ble flere av dem 
også kringkastet via ulike partneres kanaler.    

NRK TV  
NRK Hovedscenen sendte avslutningsfores-
tillingen Stormen i sin helhet, i tillegg til en 
festspillspesial med utdrag fra åpningsfores-
tillingen The American Moth og konsertene 
Ragnhild Hemsing & TrondheimSolistene, 
Festspill i fjellet, Let’s Play, Bergen Filharmoni-
ske Orkester m/Peter Herresthal & Missy Maz-
zoli, Ellen Andrea Wang Trio og Crescendo!  

Høsten 2021 viste NRK dokumentaren Spill- og 
filmmusikk i stort format basert på arbeidet med 
Let’s Play, og konserten Den norske solistpris 
med Bergen Filharmoniske Orkester og årets 
vinner Amalie Stalheim.   

NRK Radio 
NRK Radio sendte programmer fra konsertene 
med solistprisvinneren fra 2020, akkordeonist 
Mathias Rugsveen, baryton Johannes Weis-
ser og pianist Christian Ihle Hadland, Bergen 
Filharmoniske Orkester, dirigent James Gaffi-
gan, fiolinist Peter Herresthal og festspillkom-
ponist Missy Mazzoli. I tillegg ble avslutnings-
konserten Stormen også sendt på radio.  

BT.no  
Åpningsseremonien i Spissen i Grieghallen ble 
sendt direkte på bt.no. 

BoBPod 
Ni av årets ordskifter ble publisert som en del 
av Bergen offentlige biblioteks podcast BoB-
Pod. 

Festspillene har også tatt initiativ til en digital 
festival i Kina, samt kinovisninger av avslut-
ningskonserten med Leif Ove Andsnes og Oslo-
Filharmonien fra 2020 (se s. 61).  
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Digital  
festival i Kina 

Festspillene viste frem norske 
artister i et nytt marked. 

I 2020 nådde det digitale programmet til 
Festspillene bredt ut internasjonalt, og vi så at 
verdien av digitale arrangement kan være stor 
for norske artister. Festspillene ønsket å bygge 
videre på erfaringene fra 2020 og nå nye mar-
keder, og inngikk et samarbeid med det kine-
siske markedsføringsbyrået Hermark Culture og 
Tencent Art Channel, en ledende aktør innen 
plattformer for nettunderholdning i Kina.  

Fem konserter filmet under Festspillene i 
Bergen 2020 ble til en liten digital festival i 
Kina. Konsertene ble lansert i perioden 5. mars 
til 27. mars og var digitalt tilgjengelige i opptil 
60 dager. Konsertene var billettert. Dermed 
kunne kinesere bli kjent med norske artister 
som Leif Ove Andsnes, Einar Selvik, Eldbjørg 
Hemsing, Bergen Filharmoniske Orkester, 

Oslo-Filharmonien, Henning Kraggerud, 
Christian Ihle Hadland og Marja Mortensson. 

Idet salg og visninger startet, åpnet det kine-
siske samfunnet etter lang tids nedstengning. 
Dette bidro trolig til at billettsalget stoppet 
på 177. Introduksjonsvideoene og trailerne ble 
derimot vist i underkant av 1,6 millioner ganger.  

Festspillene er fornøyd med å ha begynt å bygge 
kjennskap for Festspillene og fremmet norsk 
musikk for det kinesiske publikummet. 

Prosjektet ble støttet av Utenriksdepartementet, 
Music Norway og Den norske ambassaden i 
Beijing. 

«I en situasjon hvor det er meget 
vanskelig å reise for å ta del i kultur-
opplevelser, er det veldig gledelig at 
konserter fra Festspillene i Bergen på 
denne måten blir tilgjengelige for et 
kinesisk publikum. Slik kan vi likevel 
fremme norsk musikk og kultur i  
Kina på en god måte»  
– SIGNE BRUDESET,  
NORGES AMBASSADØR TIL KINA 

NÅDDE NYE 
MARKEDER: 
Norske 
festspillartister ble 
markedsført i Kina 
i mesteparten av 
mars 2021. 

MEDIEDEKNING

Ny billettsalg- 
og visnings-
plattform 
Festspillene piloterte ny teknologi for 
digitale billetter og forestillinger.    

I 2020 måtte Festspillene legges fullstendig 
om fra en tradisjonell, billettert festival med 
publikum i salen til en digital og gratis festival 
med publikum på nett. Festspillene opplevde 
en betydelig økning i rekkevidde og besøkstall 
gjennom den digitale satsingen, men var fra star-
ten tydelig på at 2020 var et unntak. Det er ikke 
gratis å presentere kunst og kultur på nett, og 
derfor bør også digitale billetter koste penger.  

Før festspillperioden i 2021 gjennomførte 
Festspillene en internasjonal undersøkelse 
i samarbeid med TicketCo Media Services, 
Norsk Publikumsundersøkelse og Rasmussen 
Research. Formålet var å avdekke betalings-
vilje for digitale arrangement, beste pris-
modell og å undersøke markedet for digitale 
arrangement både under og etter pandemien. 
Markedsanalysen ble gjennomført ved samtaler 
med nøkkelpersoner hos en rekke organisasjo-
ner og kulturaktører som kan sammenlignes 
med Festspillene og har tilsvarende publikums-
segment. Rapporten viste at det var både beta-
lingsvilje og interesse for digitale arrangement. 

Festspillene inngikk en innovasjonsavtale med 
TicketCo Media Services om å pilotere ny tek-
nologi for salg av billetter til fysiske og digitale 
arrangement, samt visning av digitalt innhold. 
Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge med 
forsknings- og utviklingstilskudd. 

Prosjektet utviklet teknologi for salg og bruk 
av pass som gav tilgang til hele eller deler av 
Festspillenes digitale innhold. Kjøp av billetter 
til alle typer arrangement og selve visningen av 
digitale arrangement foregikk i én og samme 

plattform. I tillegg utforsket vi nye mulighe-
ter for interaksjon og kommunikasjon mellom 
arrangør og publikum, blant annet sammen med 
EaseLive som leverte interaktiv grafikk til tre 
utvalgte arrangement. 

Årets festival ble gjennomført med få publikum-
mere i salen, av smittevernhensyn, og et ube-
grenset antall publikummere foran skjerm. Det 
digitale tilbudet og billettsalget i år var først og 
fremst vært et supplement og et alternativ ved 
pålagte publikumsbegrensninger. Erfaringene 
fra de siste to årene blir viktige når vi skal vurde-
re viderere utvikling av dette publikumstilbudet. 

MEDIEDEKNING

Festspillene 
på kino 
Avslutningskonserten med Andsnes 
og Oslo-Filharmonien fikk nytt liv  
på norske kinoer.  

Eventkino er en voksende sjanger på norske kinoer 
og har i løpet av kort tid blitt en ny publikums-
favoritt takket være produksjoner fra noen av 
verdens mest kjente artister, scener og museer. 
Festspillene har lenge siktet mot å få en konsert 
vist på det store lerretet og inngikk høsten 2020 
et samarbeid med Live Kino om distribusjon av 
avslutningskonserten 2020, med pianist Leif Ove 
Andsnes og Oslo-Filharmonien, til norske kinoer.  

Konserten var eksklusivt tilgjengelig på kino 
14.–20. januar 2021 og var den første norskpro-
duserte konserten som ble bredt distribuert til 
det norske kinomarkedet. 19 kinoer, spredt over 
hele landet, ønsket å vise konserten.  

Timingen var uheldig, med oppfordringer fra 
myndigheter om å holde seg hjemme grunnet 
økt smitte i samfunnet, og noen av visningene 
måtte avlyses på grunn av stengte kinosaler. 
Det ble solgt 145 billetter og kinoene meldte 
om gode tilbakemeldinger fra et publikum som 
for første gang på lenge kunne gå på konsert.  
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Produksjon

STEINHALLEN FRA MIDDELALDEREN: 
Håkonshallen huset musikere som Ragnhild Hemsing, 
TrondheimSolistene, Eivør, Karin Park og Askjell. Flere 
av konsertene ble filmet, og publikum kunne oppleve 

Festspillene både fysisk og digitalt.

Festspilladministrasjonen jobber året 
igjennom med planleggingen av neste 
og kommende festivaler. I 2021 var 
arbeidet preget av usikkerhet relatert 
til pandemien.    

Når festspillperioden nærmer seg, utvides den 
faste administrasjonen med en rekke midlerti-
dig ansatte (se s. 89), som sammen med ulike 
leverandører av tekniske og andre tjenester 
sørger for at alle arrangement avvikles på en 
god måte. Blant disse er det flere som har job-
bet med Festspillene i flere tiår.   

En noe redusert frivilligstab på 102 personer 
sørget for godt smittevern i tillegg til de van-
lige frivilligoppgavene som publikumsverter, 
artistkontakter og assistenter.   

Festspillene jobber med sikkerhet og bered-
skap i et årlig perspektiv. Arbeidet skjer i sam-
arbeid med nødetater og Bergen kommune. 
Vanligvis er fokuset på festspillperioden, store 
publikumsarrangement og prominente gjester. 
I 2021 bar arbeidet fortsatt preg av pandemien, 
med strengt smittevern, innreisesøknader og 
karanteneopphold for utenlandske artister 
og publikumsbegrensninger. Billetterte digi-
tale konserter bød også på nye utfordringer, 
og konsertene med Eivør i Håkonshallen og 
Skjerjehamn måtte avlyses tett opp mot kon-
sertdato grunnet endringer i norske myndig-
heters innreiseregler.   

MEDIEDEKNING MEDIEDEKNING

WWW.FIB.NO

62

62

6 3

6 3

FESTSPILLENE I  BERGEN
2021

#FESTSPILLENE21

FESTSPILLENE I  BERGEN
2021

WWW.FIB.NO 6 3



Markedsføring og 
kommunikasjon  

Festspillene benytter et bredt 
spekter av kommunikasjonskanaler 
for å nå ut til flest mulig, og 
markedsførte i 2021 programmet 
bredt nasjonalt og internasjonalt.  

I år valgte Festspillene å være åpen om usik-
kerheten omkring planlagt program og lanserte 
arrangementer fortløpende utover høsten og 
vinteren. Endelig program og billettsalg startet 
først i månedsskiftet april/mai, og markedsfø-
rings- og kommunikasjonsperioden ble derfor 
mye kortere enn normalt.  

Med 27 digitale arrangement tilgjengelig i hele 
verden, ønsket Festspillene å bygge videre på 
erfaringene med digitalt gratisprogram fra 2020. 
I år var bortimot alle filmede forestillinger billet-
tert. Programmet ble derfor markedsført bredt 
digitalt, både internasjonalt og nasjonalt.   

Synlighet i bybildet, digitalt og i media er avgjø-
rende for å fremme arrangement og styrke 
Festspillenes aktualitet, også blant dem som 
ikke selv oppsøker festivalen. Etter beskjeden 
fysisk profilering i 2020 kunne Festspillene igjen 
prege bybildet med flagg, bannere og uten-
dørsopptredener, og også medieomtalen økte 
i 2021 (se s. 58).  

53 % oppgav fib.no som hovedkilden til infor-
masjon om Festspillene i årets publikumsun-
dersøkelse (se s. 50). Andre hovedkilder er 
Festspillenes trykte hovedkatalog (27 %), 
nyhetsbrev (19 %), sosiale medier (18 %) og 
redaksjonell dekning (18 %).  

Også i 2021 bygget Festspillene videre på sat-
singen på kommunikasjon med levende bil-
der, med bakomreportasjer fra festivalen og 
økt videoannonsering, for å støtte opp om 
de strømmede arrangementene. Festspillene 
gjennomførte i tillegg et prøveprosjekt med 
interaktiv videografikk til tre digitale arrange-
ment (Åpningsseremonien, Ragnhild Hemsing 
& TrondheimSolistene og De unges festspillfore-
stilling) i samarbeid med Ease Live. 

FIN FRØKEN: På Siljustøl ble den populære  
Familiedagen arrangert.

DIGITALISERING DIGITALISERING
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Klima og miljø 
Festspillene i Bergen er bevisst 
sitt ansvar for å bidra til et mer 
bærekraftig kulturliv, og jobber både 
strategisk og praktisk med dette.  

Redusert miljøbelastning er en prioritet for både 
Festspillene i Bergen og våre samarbeidspart-
nere. Fremming av FNs bærekraftsmål er en 
del av vår styrestrategi og Festspillene er med 
i Klimapartnere Vest, noe som forplikter til å 
gjennomføre årlig klimaregnskap og å arbeide 
systematisk med miljøstyring. Vi fikk bevilget 
penger fra Bergen kommune til å bli sertifisert 
som Miljøfyrtårn, et arbeid som startet høsten 
2021. Miljøhensyn er integrert i HMS-rutiner og 
blir også del av våre innkjøpsrutiner. 

Festspillene jobber med å redusere 
miljøbelastningen knyttet til våre kontorlokaler 
ved bl.a. å kjøpe 100 % fornybar energi, 
kildesortere avfall, fremme gjenbruk, redusere 
matsvinn og bruk av plast, bruke miljømerkede 
produkter til bl.a. hygiene og renhold, benytte 
elektronisk signaturprogram og tilrettelegge 
for sykkelparkering.    

Festspillene tar også miljøhensyn i gjennomfø-
ringen av festivalen. Lokal artisttransport skjer 
med elektriske biler. Innen vertskap og catering 
reduseres bruk av engangsartikler, vannflasker 
og kjøtt, og kortreiste råvarer i sesong priori-
teres. Innen markedsføring og kommunikasjon 
reduseres mengden trykksaker og vi benytter 
svanemerkede produkter og jobber med gjen-
bruk av bannere, dekor og tekstiler. Nødvendige 
profilprodukter produseres i miljøsmarte mate-
rialer, med et design som sikrer muligheten  
for gjenbruk.  

Koronaviruset førte også i festivalåret 2021 til 
kraftig reduksjon i reiser for både ansatte og 
særlig artister. Dette er områder vi også tidli-
gere har hatt fokus på, da det er et dilemma at 
Festspillene har som formål å presentere inter-
nasjonale artister som vanligvis må flys inn til  
festivalen.   

Med jevne mellomrom løfter Festspillene miljø 
som tema i kunstneriske sammenhenger og ord-
skifter. Eksempler fra de siste årene inkluderer 
arrangementene Room of Organs (2020), Joar 
Nango (2020), Vetterusk (2019) og Monster 
Colours (2019).  

ELEKTRISK 
BUKETT: Alle 
bilene brukt til lokal 
transport av artister 
er elektriske og 
levert av Møller Bil  
i Bergen. 

Det lønner seg å abonnere på BT.
For mer informasjon se bt.no/fordel  
under Festspillene.

Gode festspill- 
opplevelser 
med BT Fordel

25%
RABATT
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Kjønnsbalanse 
og mangfold  

Festspillene støtter et likestilt og 
mangfoldig kulturliv på ulike måter.  

Festspillene i Bergen støtter et likestilt kultur-
liv, selv om høy kunstnerisk kvalitet er fremste 
kriterium. Festivalen har ikke fullverdig statis-
tikk over kjønn eller annen bakgrunn på artister 
og komponister, men anerkjenner at vi blir mer 
bevisst på det vi teller. Festspillene er med-
lem av Balansekunst, som jobber for et like-
stilt og mangfoldig kulturliv. I forbindelse med 
«Keychange Week – Norway» i februar 2021, 
signerte festivalen den verdensomfattende kam-
panjen om å fremme underrepresenterte kjønn 
i musikkindustrien. 

Opphavspersoner for musikk 
Blant opphavspersonene for musikk i festspill-
programmet 2021 er 25 kvinner og 88 menn.* 
Festspillene understreker at en telling av antallet 
komponister som presenteres gir få nyanser, og 
ikke tar hensyn til antall verk eller antall minut-
ter musikk som fremføres, eller hvor profilert en 
komponist er under Festspillene.  

Festspillene anerkjenner at det fremføres lite 
klassisk musikk komponert av kvinner. Store 
deler av standardrepertoaret komponert før 
1950 er skrevet av menn, og det er disse ver-
kene dagens musikere øver inn fra ung alder. 
Det betyr at utvalget verk på artistenes reper-
toarer er tungt vektet mot verk skrevet av menn.  

Artister    
I 2021 var fordelingen 63 % kvinner og 37 % 
menn. Prosentandelen er basert på alle akkre-
diterte artister i 2021, og tar også hensyn til 
kjønnsfordelingen i orkestre, kor og ensembler.* 
Festspillene understreker at en telling av antal-
let artister ikke gir informasjon om hvor profi-
lert en artist er, eller hvor mye vedkommende 
står på scenen.  

Ansatte, styre og representantskap    
Blant Festspillenes fast ansatte i festivalå-
ret 2021 var det 71 % kvinner og 29 % menn. 
Styret består av 71 % kvinner og 29 % menn, 
og representantskapet av 11 % kvinner og  
89 % menn. 

Mangfold 
Festspillene jobber for større mangfold blant 
kunstnere av og på scenen. I 2021 kan et av ord-
skiftene knyttes direkte opp til dette arbeidet: 
Under tittelen Hva må til for å øke mangfoldet 
i klassisk musikk? ble potensialet og tiltak for 
økt mangfold diskutert.  

I Håkonshallen fremførte BIT20 Ensemble kom-
posisjoner med utspring fra Luna Composition 
Lab, et mentorprogram årets festspillkomponist 
Missy Mazzoli var med å starte i 2016, som retter 
seg mot unge jenter og ikke-binære personer. 

*Arkivforestillingene fra 2020 som var tilgjen-
gelige for innehavere av digitale pass, inngår 
ikke her. 

MENTORPROGRAM: Festspillkomponist Missy Mazzoli gjestekuraterte 
programmet til konserten Luna Composition Lab m/BIT20 Ensemble, med verk 
av kvinnelige komponister fra mentorprogrammet med samme navn.
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PROGRAMOVERSIKT

 Onsdag 26. mai 

09:00 Bergen International Summit** Grieghallen,
  Bekken 

12.00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen  

12:30  Åpningsseremoni*  Grieghallen, Spissen  

16:00 Amerikas selvforståelse Bergen Offentlige Bibliotek, 
  Musikkavdelingen 

18:45  The American Moth*  Grieghallen, Griegsalen 

 Torsdag 27. mai  

10:00, 12:00 & 14:00 
          All you need is lov –  Juss, åndsverk og opphavsrett 

 i scenekunstbransjen Bergen Offentlige Bibliotek, Urom 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen  

12:00  Stikk innom Grieghallen, Spissen 

15:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

13:00 Benkene til Kim Bergen sentrum 

17:00 Alan Lucien Øyen sett med tre par øyne 
  Bergen Offentlige Bibliotek, Amalies Hage 

17:30 Hull & Sønn Fyllingsdalen Teater 

19:00 Erasmus Montanus Den Nationale Scene,  
  Store Scene 

19:00 The American Moth Grieghallen, Griegsalen 

19:30 Christian Ihle Hadland* Troldhaugen, Troldsalen 

22:00 Mari Samuelsen – Illuminate        Grieghallen, Spissen 

 Fredag 28. mai   

10:00 All you need is lov –  Juss, åndsverk og opphavsrett 
 i scenekunstbransjen Bergen Offentlige Bibliotek, Urom 

12:00  Stikk innom Grieghallen, Spissen 

15:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

13:00 Røyst – Høyrespel for fjorden Bergen sentrum 

14:00 ArtEx** Grieghallen, Peer Gynt-salen 

14:00 Hva må til for å øke mangfoldet i klassisk musikk? 
  Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen 

17:00 Røyst – Høyrespel for fjorden Bergen sentrum 

17:30 Hull & Sønn Fyllingsdalen Teater 

18:00 Kunst, kultur og Amerika                  Bergen Offentlige  
  Bibliotek, Musikkavdelingen 

19:00 Erasmus Montanus       Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Håvard Gimse* Siljustøl 

20:00 Tine Thing Helseth Trio – Sail-in-konsert  
 i Skjerjehamn Skjerjehamn, Pakkhuset 

22:00 Fredrik Saroea – Rona Diaries*    Grieghallen, Spissen  
t  Lørdag 29. mai   

10:00 Auditomosjon Høgskulen på Vestlandet, 
  Bergen campus 

10:00    Kom og se! Vi spiller komedie Høgskulen på Vestlandet, 
  Bergen campus 

10:00 All you need is lov – Juss, åndsverk og opphavsrett 
 i scenekunstbransjen Bergen Offentlige Bibliotek, Urom 

11:45 All you need is lov – Juss, åndsverk og opphavsrett 
 i scenekunstbransjen Bergen Offentlige Bibliotek, Urom 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

13:00  Røyst – Høyrespel for fjordent Bergen sentrum 

13:00 All you need is lov – Juss, åndsverk og opphavsrett 
 i scenekunstbransjen Bergen Offentlige Bibliotek, Urom 

13:00 Hjem            Høgskulen på Vestlandet, Bergen campus 

15:00 Nordisk talentplattform**  Grieghallen, Peer Gynt-salen 

15:00 Hull & Sønn Fyllingsdalen Teater 

15:00 Håp             Høgskulen på Vestlandet, Bergen campus 

17:00  Røyst – Høyrespel for fjordent Bergen sentrum 

18:00  Let’s play! Eímear Noone & talenter m/Bergen 
 Filharmoniske Orkester* Grieghallen, Griegsalen 

18:00 Mathias Rugsveen Dale Kyrkje 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30  Ragnhild Hemsing & TrondheimSolistene*   Håkonshallen 

20:00  Ragnhild Hemsing & TrondheimSolistene*   Håkonshallen 

21:00 Let’s play! Eímear Noone & talenter m/Bergen 
 Filharmoniske Orkester* Grieghallen, Griegsalen 

22:00 Kajsa Balto* Grieghallen, Spissen 

 Søndag 30. mai   

10:00 Mesterklasser m/Christian Ihle Hadland 
  Rekstensamlingene 

10:00 Auditomosjon  Høgskulen på Vestlandet, Stord campus    

10:00 Frå barnebok til framsyning 1 og 2 Høgskulen på 
  Vestlandet, Stord campus 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00  Stikk innom Grieghallen, Spissen 

13:00 Hjem Høgskulen på Vestlandet, Stord campus 

13:00  Røyst – Høyrespel for fjordent Bergen sentrum 

15:00 Festspill i fjellet Bybanetunnel Fyllingsdalen 

15:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

Program 
Festspillene i 
Bergen 2021

PROGRAMOVERSIKT

15:00 Mathias Rugsveen  
                Vinner av Den norske solistpris 2020 Siljustøl 

15:00 Hull & Sønn Fyllingsdalen Teater 

15:00 Håp Høgskulen på Vestlandet, Stord campus 

17:00 Festspill i fjellet Bybanetunnel Fyllingsdalen 

17:00  Røyst – Høyrespel for fjordent Bergen sentrum 

19:00 Her Grieghallen, Griegsalen 

19:30 Arve Moen Bergset & Håvard Gimse* 
  Troldhaugen, Troldsalen 

20:00 Arve Moen Bergset & Håvard Gimse* 
  Troldhaugen, Troldsalen 

22:00 Ellen Andrea Wang Trio Grieghallen: Spissen 

 Mandag 31. mai   

10:00 Mesterklasser m/Christian Ihle Hadland  
  Rekstensamlingene 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

19:00 Camerata Bergen Universitetsaulaen 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Askjell – Everything will be ok* Håkonshallen 

22:00 Tine Thing Helseth Trio Grieghallen, Spissen 

 Tirsdag 01. juni   

08:30 Frokostmøte  Bergen Offentlige Bibliotek, Amalies Hage 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

13:00 Mesterklasser m/Håvard Gimse  Rekstensamlingene 

17:00 Barnas kunstverden på voksnes premisser? 
  Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Sandra Lied Haga m/Gunnar Flagstad 
  Troldhaugen, Troldsalen 

19:30 Eivør* Håkonshallen 

22:00 Nylenda* Grieghallen, Spissen 

 Onsdag 02. juni   

10:00 Mesterklasser m/Håvard Gimse     Rekstensamlingene 

10:00 Komposisjonskonteiner m/BIT20 Ensemble 
  Torgallmenningen  

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

14:00 Amalie Stalheim Bergen Kunsthall 

16:00 Amalie Stalheim Bergen Kunsthall 

16:00 Komposisjonskonteiner m/BIT20 Ensemble 
  Torgallmenningen  

17:00 Møt Missy Mazzoli Bergen Offentlige Bibliotek, 
  Musikkavdelingen 

19:00 Bergen Filharmoniske Orkester m/Peter Herresthal  
 & Missy Mazzoli* Grieghallen, Griegsalen  

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

22:00 Orions Belte* Grieghallen, Spissen

 Torsdag 03. juni   

10:00 Mesterklasser 
 m/Jens Harald Bratlie  Rekstensamlingene 

10:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
  Grieghallen, Klokkeklang 

16:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

18:00 Om løgn, retorikk og amerikansk politikk 
  Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:00 Bergen Filharmoniske Orkester  
 m/Håvard Gimse* Grieghallen, Griegsalen 

19:30 Crescendo! Håkonshallen 

20:00 Her** Grieghallen, Griegsalen

 Fredag 04. juni   

10:00  Mesterklasser m/Jens Harald Bratlie Rekstensamlingene 

10:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
  Grieghallen, Klokkeklang  

12:00 Art Gift Bergen kommune 

16:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

18:00 De unges festspillforestilling Grieghallen, Peer Gynt-salen 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Edvard Grieg Kor – Fem elementer* Håkonshallen 

19:30 Mesterklassekonsert Troldhaugen, Troldsalen  

20:00 Carte Blanche: But Then,  
 We’ll Disappear (I’d Prefer Not To) Studio Bergen 

22:00 Lumen Drones Grieghallen, Spissen 

22:30 Ole Christian Haagenrud* Troldhaugen, Griegs villa  
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 Lørdag 05. juni   

10:00 Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar 
  Høgskulen på Vestlandet, Sogndal campus 

10:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

11:00 Bergen Barnekorfestival Torgallmenningen 

12:00 Konrad Kråkebolle og andre fjærefantar 
  Høgskulen på Vestlandet, Sogndal campus 

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Art Gift  Bergen kommune 

12:00 An dran drin drekt Bergen sentrum 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
  Grieghallen, Klokkeklang  

15:00 Håp Høgskulen på Vestlandet, Stord campus 

16:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

17:00 Sanger fra havet – Avslutningskonsert  
 for Bergen Barnekorfestival         Grieghallen, Spissen 

18:00 Om ytringsfrihet og sensur i kulturfeltet 
  Bergen Offentlige Bibliotek, Musikkavdelingen 

18:00 De unges festspillforestilling  
 – Små scener store drømmer**          Peer Gynt-salen 

19:00 Hengekøyekonsert Siljustøl 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Luna Composition Lab 
 m/BIT20 Ensemble  Håkonshallen 

19:30 Johan Dalene – Vinner av  
 Den norske solistpris 2019* Troldhaugen, Troldsalen  

20:00 Carte Blanche: But Then, We’ll Disappear   
 (I’d Prefer Not To) Studio Bergen 

21:00 Crescendo!** Håkonshallen 

22:30 Ole Christian Haagenrud Troldhaugen, Griegs villa 

 Søndag 06. juni   

10:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 
15:00, 15:20, 15:40  Familiedag på Siljustøl Siljustøl 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
  Grieghallen, Klokkeklang  

 12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Art Gift  Bergen kommune 

12:00 An dran drin drekt Bergen sentrum 

16:00 Komposisjonskonteiner 
 m/BIT20 Ensemble Torgallmenningen  

18:00 Hull & Sønn* Fyllingsdalen Teater 

19:00 Hengekøyekonsert Siljustøl 

* Fysisk og digitalt arrangement 

** Digitalt arrangement 

19:00 Festkonsert m/Tine Thing Helseth, Ingrid Bjørnov 
 & Sjøforsvarets musikkorps*  Grieghallen, Griegsalen 

19:30 Johannes Weisser 
 m/Christian Ihle Hadland      Troldhaugen, Troldsalen 

19:30 Karin Park* Håkonshallen 

22:00 Electrocutango Grieghallen, Spissen 

 Mandag 07. juni   

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Art Gift  Bergen kommune 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
  Grieghallen, Klokkeklang

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

15:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

19:00 Erasmus Montanus    Den Nationale Scene, Store Scene 

19:30 Johannes Weisser m/Christian Ihle Hadland** 
  Troldhaugen, Troldsalen 

20:00 Carte Blanche: But Then, We’ll Disappear   
 (I’d Prefer Not To) Studio Bergen 

21:00 Luna Composition Lab 
 m/BIT20 Ensemble**  Håkonshallen 

22:00 Morgonrode* Grieghallen, Spissen 

 Tirsdag 08. juni   

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

12:00 Art Gift  Bergen kommune 

12:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 17:00 
 Immersive Storytelling Studio  –  All Kinds of Limbo, 
 HOME | Aamir & fabulous wonder.land 
           Grieghallen, Klokkeklang

15:00 Stikk innom Grieghallen, Spissen 

 
Onsdag 09. juni   

12:00 Studentradioen i Bergen Torgallmenningen 

18:00 Stormen – Avslutningskonserten* Grieghallen, 
  Griegsalen 

PROGRAMOVERSIKT

OK DEBUT: Askjells urfremføring av 
låter fra debutalbumet Everything will 

be ok fikk svært gode anmeldelser.

RAPPORT
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FJELLKLANG: Dypt inne i bybannetunnelen i Fyllingsdalen 
kunne publikum oppleve ekteparet Tine Thing Helseth 
og Sebastian Haukås undergrunnskonsert inspirert av 
norske folketoner, amerikansk samtidsmusikk og organisk 
improvisasjon.

RAPPORT

FESTSPILL I FJELLET: I den nye bybanetunnelen 
opptrådte Tine Thing Helseth sammen med 
Sebastian Haukås.

RAPPORT
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I GRIEGHALLEN: Siddis-trioen Nylenda består av Sigbjørn Håland (bildet), John Olav Håland 
og Øivind Hatleskog, og gjorde en kveldskonsert i Spissen i Grieghallen.

Festspillene i Bergen

Resultatregnskap

NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021 2020

Billettinntekter 2 579 058 16 178
1 Andre egeninntekter 15 256 063 11 306 016
2 Offentlige tilskudd 44 094 203 38 816 126

Sum driftsinntekter 61 929 324 50 138 320

3 Festival- og produksjonskostnader 34 734 277 23 746 430
3 Lønnskostnad 20 014 789 18 295 946
3 Andre administrasjonskostnader 8 322 492 5 477 204
4 Ordinære avskrivninger 203 699 236 115

Sum driftskostnader 63 275 257 47 755 695

Driftsresultat -1 345 933 2 382 625

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter 73 338 272 430
Finanskostnader -235 875 -101 470
Resultat av finansposter -162 537 170 960

6 Årsresultat -1 508 470 2 553 585

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital 0 -2 553 585
Overført fra annen egenkapital 1 508 470 0

6 Sum overføringer -1 508 470 2 553 585

Årsregnskap 
2021
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Festspillene i Bergen

Balanse pr. 31. desember

NOTER EIENDELER 2021 2020

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

8 Boligeiendom 4 763 763 4 763 763
Inventar, innredning 327 195 527 066
Datautstyr 25 062 3 829

4 Sum varige driftsmidler 5 116 021 5 294 658

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 39 000 39 000

7 Pensjonsmidler 1 920 337 2 955 973
Sum finansielle anleggsmidler 1 959 337 2 994 973

Sum anleggsmidler 7 075 358 8 289 631

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer 15 938 11 299
Forskuddsbetalte kostnader 942 975 1 694 453
Sum fordringer 958 912 1 705 752

5, 7, 8 Bankinnskudd, kontanter o.l. 27 740 139 15 577 724

Sum omløpsmidler 28 699 052 17 283 476

SUM EIENDELER 35 774 409 25 573 107

REGNSKAP

Festspillene i Bergen

Balanse pr. 31. desember

NOTER EGENKAPITAL OG GJELD 2021 2020

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital 450 000 450 000
Sum egenkapital 450 000 450 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 066 823 7 575 293
Sum opptjent egenkapital 6 066 823 7 575 293

6 Sum egenkapital 6 516 823 8 025 293

Gjeld
Avsetning for forpliktelser

7 Pensjonsforpliktelser 2 199 940 3 472 432
Sum avsetning for forpliktelser 2 199 940 3 472 432

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 626 999 1 136 087
Skyldige offentlige avgifter 2 055 717 1 599 450

9 Annen kortsiktig gjeld 24 374 930 11 339 845
Sum kortsiktig gjeld 27 057 646 14 075 381

Sum gjeld 29 257 586 17 547 813

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 35 774 409 25 573 107

Bergen, 14. mars 2022

Thorhild Widvey
Styrets leder

Silja Ekeland Bjørkly
Styrets nestleder

Stian Jean Opedal Davies
Styremedlem

Hilde Onarheim
Styremedlem

Nina Skage
Styremedlem/ konstituert daglig leder

Dag Rune Olsen
Styremedlem

Tonje Elisabeth Peersen
Ansattrepresentant/ Styremedlem

Tom Nymark
Økonomisjef
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Festspillene i Bergen
Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler.  Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler.  Ved 
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere 
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid avskrives planmessig.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer hvor stiftelsen ikke har betydelig innflytelse er vurdert etter kostmetoden.  
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.  Mottatt 
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato 
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner
Innskuddsordning
Stiftelsen har en innskuddsplan og betaler innskudd til et forsikringsselskap. Stiftelsen har ingen ytterligere 
betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt. Innskuddene til pensjonsordningen regnskapsføres som 
lønnskostnad. 

AFP-ordning
Selskapets AFP-plan er en ytelsesplan som behandles som en innskuddsordning i henhold til unntak etter 
NRS 6.

Driftspensjoner
Driftspensjoner regnskapsføres som ytelsesplan i henhold til NRS 6. TIlhørende midler kvalifiserer ikke som 
pensjonsmidler i henhold til regnskapsstandarden, og bruttoføres i regnskapet.

Inntekter
Billettinntekter regnskapsføres løpende i takt med gjennomførte arrangementer. 

Offentlige og private tilskudd som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midler 
knyttet til den støttede aktivitet.  Dersom aktivitet ikke gjennomføres/fullføres, regnskapsføres tilhørende 
tilskudd som utsatt inntekt i balansen.  Periodetilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder.

Festspillene i Bergen
Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper forts.

Tilskudd og gaver inntektsføres for øvrig når Festspillene har juridisk rett til tilskuddet eller gaven og verdien 
kan måles pålitelig.  Verdien av gaver og tilskudd måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

Gaveforsterkningsmidler skal brukes til å styrke Festspillenes arbeid i tråd med stiftelsens formål og planer. 
Gaveforsterkningen behøver ikke benyttes til det samme tiltaket som den opprinnelige gaven, men skal som 
hovedregel, i henhold til bevilgning fra Kulturdepartementet, brukes innen 12 måneder etter mottatt tilskudd.  
Festspillene regnskapsfører gaveforsterkningsmidler når tilskuddet mottas, og tilordner inntekten til det første 
fremtidige festspill.  Det vises til note 9.

Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i den perioden aktiviteten utføres og sammenstilles med 
tilhørende inntekt.

Note 1 Andre egeninntekter

2021 2020
Kommersielle inntekter 3 648 460 4 236 500
Gaver og privat støtte 11 078 600 5 557 351
Annen støtte / inntekt 529 003 1 512 165
Totalt 15 256 063 11 306 016

Note 2 Offentlige tilskudd

2021 2020
Driftstilskudd fra Kulturrådet 19 950 000 19 800 000
Driftstilskudd fra Bergen kommune 9 914 084 9 914 087
Driftstilskudd fra Vestland fylkeskommune 5 050 000 4 973 000
Gaveforsterkningsmidler 1 797 810 3 824 039
Offentlig prosjektstøtte 595 000 305 000
Offentlig stimuleringsstøtte 6 787 309 0
Totalt 44 094 203 38 816 126

REGNSKAP REGNSKAP
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Festspillene i Bergen
Noter til regnskapet 2021

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2021 2020
Lønninger 15 345 860 13 632 640
Arbeidsgiveravgift 2 051 392 2 170 773
Styrehonorar 389 588 239 508
Pensjonskostnader 1 940 282 2 069 040
Andre ytelser 287 667 183 985
Sum 20 014 789 18 295 946

Gjennomsnittlig antall årsverk i faste stillinger 18 19

Lønnskostnader inkludert i festival- og produksjonskostnader:
Lønn og feriepenger 3 761 613 2 464 661
Arbeidsgiveravgift 552 204 347 375
Sum 4 313 816 2 812 037

Ytelser til ledende personer Tidligere direktør Konstituert direktør Styret
Lønn 1 599 707 0 0
Andre ytelser 18 761 0 362 013
Pensjon over drift 59 100 0 0
Sluttvederlag iht. kontrakt * 476 211 0 0
Styremedlem/konstituert direktør 0 250 000 27 575
Sum 2 153 779 250 000 389 588

* I tillegg er det i regnskapet for 2021 avsatt sluttvederlag, i henhold til kontrakt for tidligere direktør,
kr 1.428.633 til utbetaling i 2022.

Honorar til revisor eks. mva utgjør: 2021 2020
Lovpålagt revisjon 145 000 133 500
Regnskapsteknisk bistand og andre tjenester 70 500 69 400
Andre attestasjonstjenester 19 050 0
Sum 234 550 202 900

Festspillene i Bergen
Noter til regnskapet 2021

Note 4 Anleggsmidler

Data-/kontor-
maskiner

Inventar Innredning Bannere/skilt

Anskaffelseskost pr. 01.01.21 3 032 121 2 277 817 1 434 672 482 046
Tilgang kjøpte driftsmidler 25 063
Avgang i året 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12.21 3 057 184 2 277 817 1 434 672 482 046
Akkumulerte avskrivninger 
31.12.21

3 032 122 2 150 998 1 234 295 482 046

Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21 3 032 122 2 150 998 1 234 295 482 046
Bokført verdi 31.12.21 25 062 126 819 200 377 0
Årets ordinære avskrivninger 3 829 68 854 131 014

Økonomisk levetid 3 år 3 år 10 år 3 år 
Avskrivningsplan 33 % 33 % 10 % 33 % 

Leilighet Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21 4 763 763 11 990 419
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 25 063
Avgang i året 0 0
Anskaffelseskost 31.12.21 4 763 763 12 015 482
Akkumulerte avskrivninger 
31.12.21

0 6 899 461

Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21 0 6 899 461
Bokført verdi 31.12.21 4 763 763 5 116 021
Årets ordinære avskrivninger 0 203 699

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan 0 %

Note 5 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) pr. 31.12.2021 er på kr 1 042 781. Beløpet dekker 
skyldig skattetrekk pr. 31.12.2021.

Note 6 Egenkapital

Grunnkapital
Annen 

egenkapital Sum egenkapital
EK pr. 31.12.2020 450 000 7 575 293 8 025 293

Årets endring i EK
Årets resultat -1 508 470 -1 508 470
EK pr. 31.12.2021 450 000 6 066 823 6 516 823

REGNSKAP REGNSKAP
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REGNSKAP

Festspillene i Bergen
Noter til regnskapet 2021

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har 
pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Innskuddsordning
Stiftelsen har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Stiftelsen betaler faste bidrag til 
et forsikringsselskap. Stiftelsen har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.  
Tilskuddet utgjør 5 % av den ansattes lønn inntil 7,1G og 7 % mellom 7,1G og 12G.

Selskapet har i tillegg inngått to usikrede driftspensjonsordninger, en kompensasjonsordning og en ordning 
for ledende ansatte med lønn over 12G. 
 
Festspillene betaler månedlig inn til driftspensjonsordningene et avtalt beløp for hvert medlem som plasseres 
i et verdipapirfond der medlemmene har investeringsvalg.  Tilskuddet reguleres årlig med den prosentvise 
økningen av pensjonsgrunnlaget. Medlemmene har all investeringsrisiko. All avkastning tilføres 
pensjonskapitalen netto etter fradrag for forvaltningskostnader.  Festspillene eier pensjonskapitalen i 
verdipapirfondene, som føres som en eiendel i balansen. Tilsvarende fører Festspillene pensjons-
forpliktelsene som gjeld.  Festspillene har ingen økonomisk risiko eller aktuariell risiko (for langt liv). Dette er 
regulert i en skriftlig avtale mellom foretaket og medlemmene. 

Festspillene har plassert midler tilsvarende kr 1.920.337 for å dekke fremtidig pensjonsforpliktelse for 
driftspensjonsordningene. Ikke utbetalt pensjonsforpliktelse utgjør per 31.12.2021 kr 2.199.940 inklusiv 
arbeidsgiveravgift. Differanse på kr 279.603 mellom pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsen består av 
avsetning for arbeidsgiveravgift på forpliktelsen på kr 271.859 og kr 7.744 i utestående innbetaling til 
ordningene (kostnadsavsetning).

Selskapet har i tillegg en AFP-ordning.

Note 8 Pantstillelser 

Det foreligger pantobligasjoner på kr 6,7 mill i fast eiendom, stilt som sikkerhet for trekkrettigheter på 
kassakreditt.  Pr. 31.12.2021 er det trukket kr 0 på konto.

Note 9 Annen kortsiktig gjeld

Inkludert i posten annen kortsiktig gjeld er kr 17.627.468 som gjelder ubrukte midler som stiftelsen har 
mottatt, men som er betinget av en fremtidig aktivitet.  Ubrukte midler omfatter både mottatte, ikke anvendte 
pengetilskudd, billetter som er solgt til neste års arrangement, samt gaveforsterkningsmidler som ikke er 
benyttet.

Av ubrukte midler per 31.12.2021 vedrører ubenyttede gaveforsterkningsmidler kr 3.826.320.  Blir tilskuddet 
eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de overskytende midlene kreves tilbakebetalt fra 
Kulturdepartementet.
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UNGE TALENTER: Birgitte Christensen var 
en av danserne som deltok under De unges 
festspillforestilling.
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BARBEINT OG EKSPERIMENTELL: Fiolinist Mari Samuelsens lekende 
repertoar bestod av både Vivaldi og Arvo Pärt under kveldskonserten i 
Spissen. «Samuelsen briljerte med teknisk finesse og stilsikkert raffinement», 
skriver scenekunst.no

Festspillene i Bergen er under  
H.M. Kong Harald Vs høye 
beskyttelse.

Stiftelsen  
Festspillene i Bergen

Styret for  
Festspillene i Bergen
Thorhild Widvey – styreleder (Den norske stat)  
Silja Ekeland Bjørkly – nestleder  
(Vestland fylkeskommune)  
Hilde Onarheim (Bergen kommune)  
Stian Jean Opedal Davies (Vestland 
fylkeskommune)  
Nina Skage (Festspillenes representantskap)  
Dag Rune Olsen (Festspillenes representantskap)  
Tonje Elisabeth Peersen (Ansattes representant) 

Representantskap for  
Festspillene i Bergen
Jon Askeland – ordfører (Vestland fylkeskommune)  
Herman Friele – varaordfører (Den norske stat)  
Leonora S. Hjelle (Bergen kommune)  
Egil Herman Sjursen (Stiftelsen Harmonien)  
Agnar Langeland (Grieghallen)  
Stefan Larsson (Den Nationale Scene)  
Frode Thorsen (Universitetet i Bergen)  
Petter Snare (KODE Kunstmuseer og 
komponisthjem)  
Axel Wieder (Bergen Kunsthall) 

Styre- og representantskapsmedlemmer under 
Festspillene i Bergen 2021. 

Ansatte: Fast stab  
Anders Beyer festspilldirektør*  
Nina K. Lauvsnes driftssjef/markeds- og 
kommunikasjonssjef  
Dag Erik Hagesæter IT-ansvarlig  
Silje-Marie Lokøy Vestvik kommunikasjonsleder  
Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeider* 
Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsrådgiver  
Dorota Zaniewicz kontormedarbeider 
Karoline Zurhaar Meibom Stenberg 
logistikkansvarlig/produsent* 
Trude H. Claussen organisasjonssekretær/PA for 
festspilldirektøren  
Elisabeth Hobrad produksjonsleder  
Tormod Kleiveland produsent  

Tonje Elisabeth Peersen programsjef  
Pål Ferstad-Løland prosjektansvarlig 
Rachel Louis prosjektansvarlig (i permisjon)  
Frida Riisnes publikums- og frivilligkoordinator* 
Ramona Horn markeds- og salgsansvarlig*  
Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider  
Helene Skoge salgs- og markedsansvarlig* 
Kjersti-Lill Sørgård salgskoordinator* 
Lene Therese Steimler sponsoransvarlig  
(i permisjon*)  
Vanja Hoff sponsorkoordinator og 
bærekraftansvarlig  
Tom Nymark økonomisjef 
* deler av året  

Prosjektansatte og midlertidig 
ansatte i administrasjonen  
Ingebjørg Aarhus Braseth audiovisuell koordinator  
Margarita Stuland catering 
Tina Brækkan catering 
Alexander Ophaug digital innholdsprodusent og 
markedsfører 
Ketil Mosnes innholdsprodusent og prosjektleder 
digital kurator   
Anniken Kjos Bråten IT-support 
Erling Stavn Qvale IT-support 
Ania Popowska kommunikasjonsmedarbeider  
Erlend Otterå kommunikasjonsrådgiver 
Marte Ådland logistikkoordinator  
Vilde Berge Felde markedsmedarbeider  
Arnhild Kannelønning markedsmedarbeider 
Kamilla Nymark markedsmedarbeider  
Vilde Friis Ruud personlig assistent for 
festspilldirektøren 
Anna Neerland Haukeland 
produksjonsmedarbeider 
Eirik Tonnem produksjonsmedarbeider 
Elise Hopland Irgens sponsoransvarlig (vikar) 
Maria Dalland Larsen produsent (vikar) 
Richard Myklebust profileringskoordinator 
Jakub Gorzkowski profileringsmedarbeider  
Silje Moe Iversen publikumsvert 
Stein Ove Reime publikumsvert 
Åsa Osmundsen Opedal salgskoordinator  
Phoebe Dobey salg- og servicemedarbeider  
Kim Fjeld salg- og servicemedarbeider 
Kristina Kleppestø salg- og servicemedarbeider  
Camilla Brastad salg- og servicemedarbeider 
Gaby Passos salg- og servicemedarbeider  
Elise Hopland Irgens sponsoransvarlig (vikar) 
Simon Furdal videografikk 
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Festspillene  
takker

Våre offentlige støttespillere: 
Norsk kulturråd 
Bergen kommune 
Vestland fylkeskommune  
Kulturdepartementet

Festspillambassadører 
Grieg Foundation 
Per Gunnar Strømberg Rasmussen         
/Strømberg Gruppen 
Terje Lønne 
Espen Galtung Døsvig/EGD 
Yvonne & Bjarne Rieber/AS Rika 
Kristin & Johan Odvar Odfjell/JO Odfjell 

Hovedpartnere 
Equinor 
DNB 
Bergens Tidende 

Prosjektpartnere 
Sparebankstiftelsen DNB  

– Dextra Musica 
H. Westfal-Larsen og  

Hustru Anna Westfal-Larsens  
Almennyttige Fond 

Kavlifondet 
Fritt Ord 
Karianne Westfal-Larsen 

Festspillkonsuler 
Louise & Øystein Storebø 
Yngvill Nydal & Ingolf Dahm 

Festivalpartner 
DNV 

Partnere 
Handelshøyskolen BI 
Møller Bil Bergen 
TicketCo 

Grieg Suites 
 
Prosjektstøtte 
Music Norway 
William Demant Fonden 
Balansekunst 

Arenaer 
Bergen Domkirke 
Bergenhus Festning 
Bergen Kunsthall 
Bybanetunnel Fyllingsdalen 
Dale Kyrkje 
Fløyen 
Grieghallen 
HVL, Bergen Campus 
HVL, Stord Campus 
HVL, Sogndal Campus 
Håkonshallen 
KODE Komponisthjem 
Rekstensamlingene 
Skjerjehamn 
Studio Bergen 
Universitetsaulaen 

Co-produksjon 
Aarhus Teater 
Carte Blanche 
– Norges nasjonale kompani 
for samtidsdans 
Den Norske Opera & Ballett 
Den Nationale Scene 
Dukketeaterverkstedet v/ Jan Holden 
Fyllingsdalen Teater 
Internationaal Theater Amsterdam  
The Kennedy Center for  

Performing Arts 
The National Theatre and  

Concert Hall, Taipei 
winter guests / Alan Lucien Øyen 

Andre partnere og bidragsytere 
Bergen Bysykkel  
Barratt Due musikkinstitutt 

(Crescendo) 
Bergen Filharmoniske Kor 

Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen kommune  

– Byrådsavdeling for kultur,  
mangfold og likestilling 

Bergen kommune  
– Bymiljøetaten 

Bergen kulturskole 
Bergen Offentlige Bibliotek  
BIT20 Ensemble 
Bybanen Utbygging 
Bymuseene 
Danse- og teatersentrum (PAHN) 
Den Norske Opera og Ballett 
Edvard Grieg Kor 
Forsvarsbygg 
Griegakademiet  

– Institutt for musikk, UiB 
Helsinki Festival 
Høgskulen på Vestlandet 
Kritikerlaget 
KODE 
Marti AS 
Norsk kulturskoleråd – Hordaland 
NRK 
Oslo-Filharmonien (Crescendo)  
Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi 
PROSCEN 
Skuespiller- og  

Danseralliansen (SKUDA) 
Siljustøls Venner 
Stiftelsen Siljustøl 
Studentradioen i Bergen 
Talent Norge 
Universitetet i Bergen  

– Fakultet for kunst, musikk  
og design 

Ung i Kor - Vest 
Voi 

Crescendo støttes av 
Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge,  
Bettina Ford Jebsen, Hans Peter Jebsen  
og Trond Mohn. 

Vi ønsker deg en god kulturopplevelse  
under Festspillene.

Sammen  
skaper vi gode  

kundeopplevelser
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