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trofaste festivalassistentene som 
uredd stepper inn der det trengs er 
helt uunnværlige i en festival med 
høyt tempo og mange arrangemen-
ter hver eneste dag.  

Enten du er helt ny som frivillig, el-
ler har vært med oss før, så håper vi 
at du får fortryllende dager fylt av 
glede, nye venner, spennende opp-
levelser og en aldri så liten porsjon 
festivalslit – femten dager er tross 
alt ikke for pyser.  

Tusen takk for at du deltar! 

Frida Riisnes  
Publikums- og frivilligkoordinator  
Mari Sørensen 
Frivilligkoordinator 

Velkommen til 
Festspillene i Bergen 

2022! 

I år feirer Festspillene 70 år, og det 
er en stor glede å kunne ønske våre 
frivillige velkommen når dette skal 
feires med små og store arrange-
menter over hele byen!  

Jubileumsprogrammet byr på noe 
for enhver smak. I tillegg skal vi ta i 
bruk byens nye storstue, Kulturhu-
set i Vaskerelven, og omskape Tor-
gallmenningen til Festallmennin-
gen. Det blir med andre ord feiring, 
fest og nye arenaer som vi gleder 
oss til å dele med dere!  

Temaet for årets festspill er essens, 
og noe av Festspillenes essens ligger 
i det å være brobygger, både mellom 
mennesker, institusjoner og kunstar-
ter. I over to år har restriksjoner lagt 
en demper for nettopp dette gjennom 

stengte saler, antallsbegrensninger, 
meteren og avstand. I år håper vi 
derfor at du som frivillig ikke bare får 
oppleve det som skjer på scenene, 
men at femten dager med feiring og 
festival også kan skape nye bekjent-
skaper, inntrykk og diskusjoner, og at 
vi alle kan samles på Kulturhuset etter 
en lang dags innsats. 

Festspillenes frivillige er helt essen-
sielle for festivalen. Selv de minste 
oppdrag er en viktig brikke i et stort 
puslespill av funksjoner som utgjør 
festivalmaskineriet. Når publikum 
blir ønsket velkommen og vel hjem 
av serviceinnstilte publikumsverter 
er det en viktig del av inntrykket de 
tar med seg. Artister som ikke kjen-
ner byen behøver artist- og infor-
masjonsvertens kunnskaper, og de 
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Festspillene i Bergen ble etablert 
i 1953 og er flaggskipet blant 
Nordens festivaler for musikk og 
scenekunst.  

Festspillene har etablert seg som 
et senter for den nordeuropeiske 
kunstscenen, kjent for urfrem-
føringer, nye produksjoner innen 
musikk, opera, teater og dans og 
et stort mangfold i programmet. 
Unike arenaer som komponisten 
Edvard Griegs eget hjem og det 750 
år gamle kongesetet Håkonshallen 
utgjør en historisk ramme rundt en 
sprudlende festival som gir publikum 
hundrevis av levende, utforskende 
kunstopplevelser på flere titalls 
scener ute og inne hvert år. 

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

I festspillprogrammet er det noe 
for enhver smak og for enhver an-

ledning, og ved å gruppere arran-
gementer under de tre skiltene 
Fornøyelser, Forbindelser og For-
styrrelser håper vi det blir lettere 
for alle å finne det de søker.  

Fornøyelser  
Underholdning og overraskelser. 
For liten og stor. Lekende opptrinn 
i gatene og arrangement på kjente 
og nye arenaer med bred appell. 
Opplevelser til hode, hjerte og føtter.  

Forbindelser  
Det beste av det beste i den klas-
siske kunsttradisjonen. Tradisjon 
og fornyelse, dybde og refleksjon. 
Forestillinger og konserter med 
historiske røtter.  

Forstyrrelser  
Fandenivoldsk og finurlig, utfor-
skende og utprøvende. Ny tekno-
logi og kunstneriske landskap uten 
grenser. 

Om 
Festspillene 

i Bergen

Frivillig-ID 
Alle frivillige vil få utdelt ID-kort 
og frivilliggoder før festivalstart. 
ID-kortet skal henge synlig rundt 
halsen når den frivillige er på vakt 
under arrangement, og skal ikke be-
nyttes av andre . ID-kort og festival-
goder kan hentes ved Festspillenes 
informasjons- og akkrediteringsrom 
på Kulturhuset fra 23. mai. 

Frivillig 
festivalpass (ID) 

og goder

Frivilliggoder
Som frivillig medarbeider får du:
	¡ T-skjorte 
	¡ Bærenett 
	¡ Drikkeflaske 
	¡ To fribilletter som kan anvendes 

når du ønsker i løpet av 
festivalperioden, samt 20 % 
rabatt ved kjøp av øvrige 
billetter 

	¡ Adgang til Festspillenes 
arrangementer ved ledig plass 
30 min før start, unntatt Siljustøl 
og Griegs villa 

	¡ 20 % rabatt på mat for én 
person på festspillspisestedene 

	¡ Tilgang til Bergen Bysykkel  
	¡ Tilgang til podcasttjenesten 

PodMe 
	¡ Kick-off og etterfest 
	¡ Attest for arbeid ved 

forespørsel før 13. juni 2022 
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Nytt av året er samarbeidet med or-
ganiseringstjenesten Crescat. Det 
er her du vil finne vaktoversikten, 
kapre ledige skift og lese informa-
sjonen knyttet til de ulike skiftene.  

Hver bruker får sin personlige len-
ke som sendes på epost, og siden 
kan lagres på hjem-skjermen på te-
lefonen slik at du enkelt kan finne 
den igjen når du behøver den. Du 
trenger ikke noe brukernavn eller 
passord. 

Når et skift er fullt, vil det forsvin-
ne fra kalenderen, men dukke opp 
igjen dersom noen gir opp plassen 
sin. Skiftfordelingen skjer etter før-
stemann til mølla-prinsippet, og det 
er den frivilliges ansvar å holde seg 
oppdatert i kalenderen.  

Ledige skift ser du under «Available 
shifts», og for å melde deg opp til et 
skift trykker du «Claim shift». Alle 

de fremtidige skiftene du har satt 
deg opp på vil ligge under «Shifts». 
Om du vil melde deg av et skift er 
dette mulig inntil 72 timer før vak-
ten starter, og da åpner du skiftet 
og trykker på «Un-claim shift».  

24 timer før skiftet ditt starter vil du 
få en påminnelse på e-post. På skift 
uten Vertsansvarlig skal den frivil-
lige selv sjekke seg inn og ut for å 
registrere timer, og dette gjøres i 
selve skiftet under «shifts-fanen». 
Om et skift varer lengre enn opp-
satt tid, endrer du sluttiden til det 
tidspunktet du var ferdig og sjekker 
ut før du forlater arena.  

Under «Dashboard» vil du finne ar-
beidsbeskrivelsen tilhørende din 
rolle og annen nyttig informasjon. 

Vi er avhengige av å kunne stole 
på at alle frivillige møter presis opp 
til vakt, friske og raske og klar til 
å møte publikum og artister. Vakt-
listene er nøye planlagt og tilret-
telagt etter behovet på ethvert 
arrangement.  

Vi har selvfølgelig forståelse for 
sykdom eller andre uforutsette 
hendelser. I slike tilfeller er det vik-
tig å gi fra seg vakten og gi beskjed 
så raskt som mulig, slik at Festspil-
lene har anledning til å finne en an-
nen frivillig som kan ta skiftet ditt. 
Beskjed sendes til publikums- og 
frivilligkoordinator Frida Riisnes 
(frida@fib.no) 

Blir du forsinket til en vakt er det 
kontaktpersonen som står oppgitt 
i vakten som skal kontaktes. 

Crescat Oppmøte

For mer informasjon om vakter, se 
avsnittet om Crescat (s. 08). 
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Antall publikummere på hvert 
eneste arrangement i festspillregi 
telles. Dette gir et overblikk over 
hvordan festivalen går og gir nyttig 
statistikk til bruk i både markedsfø-
ring og planlegging av kommende 
festivaler. Vi viser også til publikum-
stall når vi hvert år søker midler for 
å gjennomføre Festspillene.  

Telling er derfor en viktig del av fes-
tivalavviklingen, og frivillige er i stor 
grad ansvarlig for oppgaven. Hvis 
du jobber på en arena med vertsan-
svarlig, vil du motta en teller. Hvis 
ikke, får du teller av arenaansvarlig/
avvikler eller henter denne i billett-
boden på Torgallmenningen.  

Med mindre annen informasjon er 
oppgitt, skal antall publikummere 
meldes til publikums- og frivilligko-
ordinator når skiftet er over. Dette 
gjøres ved å notere antallet i skiftet 

i det man sjekker seg ut fra et skift 
i Crescat.  

Er du usikker på hvordan man skri-
ver en beskjed ved utsjekk, sender 
du en e-post eller SMS til publi-
kums- og frivilligkoordinator med 
antallet og navnet på skiftet ditt.  

Grunnregler for telling:
	¡ Vi har oversikt over hvor mange 

billetter som blir solgt, men alle 
som går inn på forestilling med 
pass (uten billett) skal telles.  

	¡ Alle som stopper opp og følger 
med på en gratisforestilling i 
mer enn 2 minutter skal telles.  

	¡ Alle som deltar på eller bruker 
en installasjon skal telles.  

Telling
Mobilbruk og 

opptak

Mobilbruk på forestillinger 
Hvert år får vi spørsmål fra både 
publikummere og frivillige om det er 
greit å bruke mobil på forestillinge-
ne. Vi ønsker å unngå forstyrrelser 
i salen som følge av overdreven mo-
bilbruk, spesielt fra publikummere 
som har glemt å sette mobilen på 
lydløs. Filming under arrangemen-
ter er ikke lov. Bilder under applaus 
er tillatt.  

Det vil bli formidlet en oppfordring 
om begrenset mobilbruk i forkant av 
forestillinger i Grieghallen, Håkons-
hallen og Troldsalen.  

Plakater vil bli hengt opp i Griegs 
villa og på Siljustøl.  

På arrangement som finner sted 
utendørs forstyrrer mobilbruk min-
dre og publikum er velkommen til å 
dele stemningsbilder og inntrykk på 

sosiale medier med tagging til Fest-
spillene eller #festspillene22.

Opptak
Dersom det gjøres TV- eller 
radioopptak under Festspillene 
stenges dørene fem minutter før 
arrangementsstart, og det er ekstra 
viktig å være stille. Info om hvilke 
forestillinger dette gjelder blir gitt 
av vertsansvarlig på arena. 
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Innslipp og  
passkø

  Skanning av billetter 
Festspillenes salg- og service- 
medarbeidere håndterer skanning 
av billetter på de fleste arenaer.  

  Passkø 

På konserter med stor pågang 
organiserer Vertsansvarlige kø for 
passinnehavere, som slipper inn 
først etter publikum med billett. 
Publikum med Artist-, Bransje- 
eller Presse-pass slipper ikke inn 
på pass, men må hente ut billetter 
i forkant. Det opereres ikke med 
gjesteliste i dør.  

På DNS må man ha billett for å 
komme inn. Det er mulig å hente ut 
via teaterets billettluke 30 minutter 
før forestillingen starter. Hvis det er 
ledige billetter, får passinnehaver 
utskrevet gratisbillett ved å hen-
vende seg i billettboden fra 30 
minutter før forestillingsstart.  

I Grieghallen må en også ha 
billett for å komme inn. Her 
organiserer Vertsansvarlig kø for 
passhavere. Billetter hentes ut 
hos billettselgeren 30 minutter før 
forestillingsstart. Ubrukte billetter 
må leveres tilbake. 

  Innslipp til sal 
På de aller fleste arenaer slipper 
publikum inn i salen 30 minutter før 
forestilling starter. Publikumsverter 
blir værende utenfor dør til sal frem 
til 5–10 minutter etter konsertstart 
for å slippe forsentkommere inn i sal 
ved første applaus. Publikum skal i 
utgangspunktet bare slippes inn i 
sal ved applaus.  
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Festivalpass 
(ID-kort)  

  Passene gir:  
	¡ Adgang til de fleste forestillinger 

med ledig kapasitet 
	¡ Rabatt ved kjøp av billett 

ID-kortet er personlig og skal ikke 
benyttes av andre enn passinnehaver.  

Man kan ikke ta ut fribilletter eller 
gå inn på passet på følgende arran-
gement:  
	¡ Komponisthjemmene Siljustøl 

og Griegs villa  
	¡ Kunsten å lage en felle 
	¡ 03:08:38 Tilstander av unntak 
	¡ Avatar me 

  Oversikt over  
festivalens ulike pass: 

Admin: 
Gratis inngang m/ledsager ved le-
dig kapasitet. Prioritert inngang i kø.  

Festival staff: 
Gratis inngang ved ledig kapasitet. 
Stiller seg i kø.  

Crew: 
Gratis inngang ved ledig kapasitet. 
Stiller seg i kø.  

Volunteer: 
Gratis inngang ved ledig kapasitet. 
Stiller seg i kø.  

Artist: 
Gratis inngang på 4 arrangement ved 
ledig kapasitet. Må hente ut billetter 
i Festspillenes billettbod til arrange-
ment samme dag. Salg- og service-
medarbeider klipper passet. Gratis 
adgang på alle Stikk innom-konserter.  

Delegate: 
Gratis inngang ved ledig kapasitet. 
Stiller seg i kø.  

Media: 
Gjelder kun åpningsseremonien.

Partner: 
Gratis inngang m/ledsager ved ledig 
kapasitet. Stiller seg i kø. Kan hente  
ut billetter i Festspillenes billett- 
bod til arrangement samme dag.

FESTIVAL STAFF 2022ADMIN 2022 CREW 2022

VOLUNTEER 2022

PARTNER 2022MEDIA 2022

ARTIST 2022

1.

2.

3.

4.

DELEGATE 2022
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Under Festspillene kan 
du som er frivillig sykle 
gratis med Bergen 
Bysykkel!  

Bergen Bysykkel er en delingstje-
neste med 1000 sykler og rundt 100 
stasjoner strategisk fordelt rundt i 
byen. Se oversikt på bergenby- 
sykkel.no, eller i appen . Bysykkel 
er en kjapp, billig, trygg og miljø-
vennlig måte å komme seg rundt i 
Bergen, samtidig som du får mosjon.  

Du kan sykle så mange ganger du 
vil mellom 05 og midnatt, opptil 60 
minutter per tur.  

Ønsker du å benytte deg av Bergen 
Bysykkel under Festspillene, sen-
der du en e-post til publikums- og 
frivilligkoordinator Frida Riisnes på 

Bergen Bysykkel 

frida@fib.no og du vil motta en per-
sonlig verdikode.  

Hvordan løse inn 
verdikoden og aktivere 
gratis sykling? 
1. Last ned appen Bergen Bysykkel 

2. Trykk på «Løs inn verdikode» 
som du finner under de ulike abon-
nementene 

3. Godkjenn vilkår og følg stegene 
videre 

4. Du må legge inn et gyldig beta-
lingskort i tilfelle du sykler over 60 
minutter 

Du er nå klar til å sykle! 

Når du skal sykle 
1.  Finn en sykkel: 
I appen kan du se om og hvor det er 
ledig sykler i nærheten av deg. Du 
kan låse opp en sykkel mellom 05 
og midnatt. 

2. Lås opp: 
Trykk «Lås opp» i appen når du er 
ved stasjonen. Du får beskjed om 
hvilken sykkel som er din. Sjekk at 
sykkelen er i forsvarlig stand. 

3.  Sykle i vei: 
Appen passer på at du holder deg 
til den inkluderte leietiden. Bruk ap-
pen for å finne ledig parkering. 

4.  Levér sykkelen: 
Trill sykkelen inn i stativet slik at 
den låses. Vent på en bekreftelse i 
appen om at sykkelen er levert før 
du går. 

Halv pris på 
månedsabonnement  
etter Festspillene 

Om du har lyst til å bysykle mer, får 
alle frivillige i Festspillene halv pris 
på månedsabonnement ved å be-
nytte følgende rabattkode: FIB2022 

Prisen er da 74.50,– for en hel må-
ned med sykling.  

Rabattkoden aktiverer du ved å 
trykke «Kjøp månedsabonnement» 
i appen. Velg Bruk rabattkode og 
skriv inn FIB2022. 
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Frivillige som ønsker å benytte seg 
av PodMe under Festspillene kan 
sende en forespørsel på epost til 
publikums- og frivilligkoordinator 
Frida Riisnes på frida@fib.no. Du 
vil få tildelt en personlig verdiko-
de som kan løses inn ved å følge 
instruksene under. Koden du får vil 
være gyldig frem til 15. juni.  

Slik løser du inn 
verdikoden du har fått: 
1.  Gå inn på podme.com/no via 
nettleseren din (ikke via appen). 

2.  Trykk på «Test premium» og opp-
rett konto. 

3.  For å bruke PodMe må du legge 
inn gyldig betalingskort. Du blir kun 
belastet dersom du beholder abon-
nementet etter endt gratisperiode. 

4.  Trykk på feltet under betalings-
informasjonen der det står «Har du 
en rabattkode?». Her skriver du inn 
koden du har fått. 

5.  Klikk deretter på «Start må-
nedsabonnement» - da vil du ha full 
tilgang til alle premiumpodkaster. 

Når du skal lytte: 
Last ned PodMe-appen i App-store 
eller Google Play.  

Etter du har lastet ned appen, kan 
du logge deg inn med informasjo-
nen du la inn da du opprettet konto. 

Inne i appen finner du alle premium-
podkastene, samt alle andre pod-
kaster du ellers ville funnet åpent 
og gratis på andre plattformer. 

Tilgang til Bli kjent med 
andre frivillige!

Kulturhuset  

I år vil vi bruke Bergens nye stor-
stue, Kulturhuset, som festivalens 
samlingspunkt. I andre etasje vil vi 
du finne festivalens informasjons- 
og akkrediteringsrom og Mesani-
nen, som vil være de frivilliges mø-
tested. Her vil frivilligkoordinator 
Mari Sørensen ha kontor under hele 
festivalen.  

Enten du akkurat har fullført et skift 
som publikumsvert i Grieghallen, 
hjulpet crewet som festivalassistent 
eller vist en artist til sitt spillested, 
håper vi at du vil ta en velfortjent 
pust i bakken sammen med dine 
med-frivillige der.  

Facebook-gruppe  
for frivillige  
Som frivillig kan du melde deg inn 
i vår lukkede Facebook-gruppe for 
lettere å komme i kontakt med dine 
med-frivillige, få beskjed om sosiale 
treff og annet gøy som skjer i løpet 

av festivalen. Søk opp Festspille-
nes frivillige, og be om å bli med i 
gruppen. 

Skal du og noen andre frivillige mø-
tes for å se en forestilling på Fes-
tallmenningen? Eller kanskje du vil 
dele noe gøy som skjedde på vakt? 
Legg det ut i gruppen da vel! 

Sosiale medier
Festspillene er aktive på sosiale 
medier for å fortelle flere om hva vi 
driver med, og det er du som best 
kan vise hvordan det er å jobbe som 
frivillig under årets festspill. Vi blir 
veldig glade om du har lyst til å bi-
dra til Festspillenes historie! Pass 
på at du har tillatelse fra dem du tar 
bilde av og tagg gjerne Festspillene 
– kanskje vi deler din opplevelse?  

Du finner mest festspillstoff på  
Facebook, Instagram, YouTube, Tik-
Tok og LinkedIn. Vi har også egne 
giphys som kan benyttes, samt  
kontoer på Snapchat og Twitter. 
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Festivalpass gir 20 % rabatt på mat 
for én person på festspillspiseste-
dene. FiB Fordel-medlemmer får 20 % 
rabatt på mat for to personer.  

	¡ BARE  
Torgallmenningen 2 

	¡ Bien Basar, 
Vetrlidsallmenningen 2 

	¡ Bien Centro  
Nordahl Bruns gate 9 

	¡ Bjerck Restaurant & Bar  
Torgallmenningen 1A 

	¡ Daily Pot  
Vaskerelven 21 

Festspillspisesteder  
2022

	¡ Escalon Fløien
	¡ Vetrlidsallmenningen 21 
	¡ Escalon Veiten  

Veiten 3 
	¡ Hoggorm  

Nygårdsgaten 29 
	¡ Café Norge  

Nedre Ole Bulls plass 4 
	¡ Oleana Restaurant & Cocktailbar  

Øvre Ole Bulls plass 5 
	¡ Rebel  

Vaskerelven 16 
	¡ Royal Gourmetburger & Gin 

Neumannsgate 2A 

Festspillene er Miljøfyrtårn-serti-
fisert og ønsker å bidra til et mer 
bærekraftig samfunn ved å ta an-
svar for vår miljøpåvirkning. Som 
representanter for Festspillene 
skal frivillige også bidra til dette. Vi 
oppfordrer både ansatte, frivillige 
og publikum til å reise kollektivt, 
bruke sorteringspunkter på arena-
er og festspillkontoret og gjerne ta 
sykkelen fatt. Gjør deg kjent med 
miljøtiltak som kildesortering, kol-
lektivtransport, sykkelparkering og 
eventuelt bysykler på arenaen(e) 
du skal være, slik at du kan infor-
mere publikum, artister og andre 
om dette. 

På arrangementer som medfører 
støy på eller utover anbefalt grense 
på 92 dB skal publikumsvertene ha 
hørselvern/ørepropper lett tilgjen-
gelig for publikum og andre.  

Festspillene benytter miljømerkede 
produkter der vi kan, og jobber for å 
redusere bruken av engangsartikler, 
særlig plast. Frivillige på utendørs-
arrangement har ansvar for å hjelpe 
til å rydde området for avfall etter 
arrangementets slutt. 

Dersom du har forslag til tiltak el-
ler forbedringer når det gjelder 
miljø, kan du sende en e-post til 
bærekraftansvarlig Vanja Hoff på  
vanja@fib.no. Skriv «Miljøtips fra fri-
villige» i emnefeltet.  

Miljøfyrtårn
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GÅ IKKE GLIPP AV QUADRO! Når Torgallmenningen 
skal forandres til en luftscene må frivillige holde 
orden på bakken! Blir du med?
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Her finner du adresser og informa-
sjon om tilgjengelighet og transport 
til Festspillenes arenaer. Kapasi-
tetstallene gjelder for ordinær drift.  

Kontaktinformasjon til Festspillor-
ganisasjonen finnes bakerst i dette 
heftet. Kontakt publikums- og fri-
villigkoordinator eller vaktens kon-
taktperson for spørsmål angående 
vakter. 

1   Grieghallen
ADRESSE: 
Edvard Grieg plass 1, 5015 Bergen 
TLF:  55 21 61 00  
KAPASITET:  
Griegsalen: 1638 
Peer Gynt-salen: 380 
Grieghallens foajé, 2. etasje: 300 
TRANSPORT: 
Buss til sentrum eller Bybanen til Non-
neseter. Nærmeste parkering i Grieg-
Park P-hus.  
TILGJENGELIGHET:  I Griegsalen må 
billetter til rullestolplasser kjøpes på 
forhånd. Heis fra foajeen i 1. etasje til 
foajeen i 2. etasje. Toalett ved inngang 
A i 1. etasje og i foajeen i 2. etasje. In-
frarød distribusjon av lyd. Mottakere 
er tilgjengelig i Grieghallens resepsjon. 

Arenaoversikt

2   Håkonshallen
ADRESSE: 
Bergenhus 10, 5003 Bergen
TLF:  55 30 80 36
KAPASITET:  400 
TRANSPORT: 
Buss til Bryggen eller bybane til Bypar-
kenstoppet. Nærmeste parkering i Ro-
senkantz P-hus. 
TILGJENGELIGHET: 
Håkonshallen er ikke tilpasset bevegel-
seshemmede. Trapp opp fra gateplan.

3   Den Nationale Scene (DNS)
ADRESSE: 
Engen 1, 5803 Bergen
TLF:  55 54 97 00
KAPASITET: 
Store scene: 425 
Teaterkjelleren: 200 
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken. 
TILGJENGELIGHET: 
Billetter til rullestolplasser må kjøpes 
på forhånd. Mulighet for rullestol på 
Store Scene. Handicaptoalett. Te-
leslynge. Behov om dette må opplyses 
om på forhånd.

4   Det Vestnorske Teateret 
ADRESSE: 
Øvre Ole Bulls plass 6, 5012 Bergen  
KAPASITET : 
Hovudscenen: 200 
Skifte: 50 
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken, eller buss til 
Småstrandgaten, Festplassen eller 
Torget. Nærmeste parkeringshus er 
City Park P-hus. 
TILGJENGELIGHET : 
Universell utforming. 

5   Torgallmenningen
ADRESSE: 
Torgallmenningen
KAPASITET:  5000 
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken, eller buss til 
Småstrandgaten, Festplassen eller 
Torget. Nærmeste parkeringshus er 
City Park P-hus. 
TILGJENGELIGHET: 
Universell utforming. 

6   Studio Bergen
ADRESSE: 
Nøstegaten 119, 5011 Bergen  
KAPASITET:  160 
TLF:  55 30 86 80
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken. Ca. 13 minutters 
gange. Nærmeste parkering er i Klos-
tergarasjen.

TILGJENGELIGHET: 
Ordinært plass til to rullestoler, men 
mulighet for inntil ti hvis dette varsles 
på forhånd. Handicaptoalett.

7   Akvariet i Bergen 
ADRESSE: 
Nordnesbakken 4, 5005 Bergen  
KAPASITET:  130 
TLF:  55 55 71 71 
TRANSPORT: 
Gå fra sentrum eller ta buss nr. 11 fra 
Småstrandgaten. 
TILGJENGELIGHET: 
Universell utforming.  

8   Bergen Kunsthall
ADRESSE: 
Rasmus Meyers allé 5, 5015 Bergen
TLF:  940 15 050
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken, eller buss til 
Småstrandgaten, Festplassen eller 
Torget. Nærmeste parkeringshus er 
City Park P-hus eller Grieg Park P-hus.  
TILGJENGELIGHET: 
Bergen Kunsthall har tilkomst fra ga-
tenivå, tar imot servicehunder og har 
kjønnsnøytrale toalettfasiliteter tilret-
telagt for rullestolbrukere. 

FESTSPILLENE I  BERGEN 
2022

2524 FESTSPILLENE I  BERGEN 
2022

25WWW.FIB.NO24 #FESTSPILLENE22



9   Kulturhuset 
ADRESSE: 
Vaskerelven 8, 5014 Bergen  
KAPASITET: 
Storsalen: opp til 300 sittende, 
600 stående 
Lillesalen: opp til 150 
TRANSPORT : 
Bybanen til Byparken, eller buss til 
Småstrandgaten, Festplassen eller Tor-
get. Ca. to minutters gange. Nærmeste 
parkeringshus er City Park P-hus. 
TILGJENGELIGHET: 
Universell utforming med adgang for 
rullestolbrukere til alle scener. Handi-
captoalett. 

10   Bergen domkirke 
ADRESSE: 
Domkirkeplassen 1, 5003 Bergen  
KAPASITET:  500 
TILGJENGELIGHET: 
Rullestolinngang med rampe fra utsi-
den befinner seg på baksiden av kirken. 
Handicaptoalett tilgjengelig.  
TRANSPORT: 
Bybanen til Byparken, eller buss til 
Småstrandgaten, Festplassen eller Tor-
get. Bil kan kjøres frem til døren for av- 
og påstiging. Nærmeste parkeringshus 
er Rosenkrantz eller ByGarasjen. 

Arenaer utenfor kartet

  Troldhaugen
ADRESSE: 
Troldhaugveien 65, 5232 Paradis
TLF:  53 00 97 00
KAPASITET:
Troldsalen: 189 
Villaen: 53 
TRANSPORT: 
Buss til busstoppet Hop Sjølinjen eller 
Hopsbro (20 minutter gange fra begge 
busstopp). Bybanen til Hop (25 minut-
ter gange). Parkering tilgjengelig.  
TILGJENGELIGHET: 
Rullestolrampe. Handicaptoalett i 
Troldsalens foajé. Egen billett for rulle-
stolbrukere må bestilles på forhånd for 
arrangementer i villaen. 

  Siljustøl
ADRESSE: 
Siljustølveien 50, 5239 Rådal  
TLF:  53 00 97 00
KAPASITET: 
Sæveruds bolig: 45 
Familiedag: 2000 
TRANSPORT: 
Bybanen til Råstølen stopp. Ca. 10 mi-
nutters gange inn Harald Sæveruds vei. 
Parkering tilgjengelig.
TILGJENGELIGHET: 
Parkering tilgjengelig, men bakken opp 
til huset er en ganske bratt grusvei og 
man bør derfor ha assistanse. Ikke rul-
lestolvennlig, men man kan bære rul-
lestolen opp trappen. Kan ikke ta imot 
elektriske rullestoler.

  Høgskolen på Vestlandet,
     Campus Bergen 
ADRESSE: 
Inndalsveien 28, 5063 Bergen 
TLF:  55 58 58 00 / 480 66 868
TRANSPORT: 
Bybanen til Kronstad. 
TILGJENGELIGHET : 
Universell utforming. 

  Fyllingsdalen Teater
ADRESSE: 
Folke Bernadottes vei 21,  
5147 Fyllingsdalen
TLF:  402 84 927
KAPASITET:  190 
TRANSPORT: 
Buss til Løvås busstopp. Parkering 
ved Nebbestølen barnehage vis-à-vis   
teateret.
TILGJENGELIGHET: 
Rullestolvennlig. Har en rullestolplass, 
kan ta imot to ved behov. Handicap-
toalett. 

  Cornerteateret  
ADRESSE: 
Kong Christian Frederiks plass 4, 5006 
Bergen  
TLF:  481 44 575  
KAPASITET:  30 
TILGJENGELIGHET: 
Universell utforming i 1. etasje med ad-
gang for rullestolbrukere til alle scener. 
Ikke heis til 2. etasje. Handicaptoalett.  

TRANSPORT: 
Gangavstand fra sentrum og Florida 
Bybanestopp. Bil kan kjøres frem til 
døren for av- og påstigning. Parkering 
mellom VilVite og Cornerteateret.

  Rekstensamlingene
ADRESSE: 
Statsminister Michelsensvei 34,  
5230 Paradis
TLF:  55 12 31 00
KAPASITET:  100 
TRANSPORT: 
Bybanestopp Paradis eller Fantoft, 
buss fra Bergen sentrum til Fjøsanger-
lokket busstopp. Parkeringsplasser i 
området.  
TILGJENGELIGHET: 
Begrenset tilgjengelighet for bevegel-
seshemmede, men det er mulig med en 
rullestol i bakkant av lokalet. .

  Skjerjehamn
ADRESSE: 
Skjerjehamn, 5977 Ånneland
TLF:  954 22 033
KAPASITET:  200 
TRANSPORT: 
Ta hurtigbåt til Sogn/Nordfjord fra 
Strandkaiterminalen eller bil til ferje-
sambandet Leirvåg–Sløvåg. Følg skil-
ting mot Skjerjehamn like etter iland-
kjøring i Sløvåg. 
TILGJENGELIGHET: 
Hurtigbåtene legger til ved kaien på 
Skjerjehamn. Bilparkering ved molo 
over til øyen. 
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  Salgskoordinator
Kjersti-Lill Sørgård 
Tlf: 975 41 694

  Festspillenes billettbod  
på Torgallmenningen 
Tlf: 457 34 263 

ÅPNINGSTIDER:  

Mandag 23. og tirsdag 24. mai  
kl 12:00–18:00  
Onsdag 25.–tirsdag 07. juni  
kl 10:00–20:00 

  Den Nationale Scene 

ÅPNINGSTIDER:  

Mandag–fredag kl 11:00–20:00
Lørdag: kl 11:00–18:00
Søndag: Stengt

  Billettsalg på arena 
Resterende billetter selges på de 
fleste arenaer fra én time før arran-
gementsstart. Uavhentede billetter 
legges fortløpende ut for salg på  
fib.no og publikum kan oppfordres 
til å kjøpe billettene sine på nett  
– da unngår de også avgift på 25 kr 
per billett. 

  Ansvar for  
billettsalg i døren: 
Festspillenes salg- og servicemed-
arbeidere. 

Billetter og 
salg

Kontakt-
informasjon 

administrasjon

  Kontaktliste 
Publikums- og frivilligkoordinator 
Frida Riisnes,  
404 54 559 / frida@fib.no  

Frivilligkoordinator  
Mari Sørensen,  
920 96 875 / mari@fib.no 

Fungerende produksjonsleder 
Pål Ferstad-Løland,  
907 55 265 / pal@fib.no 

Logistikkansvarlig 
Karoline Z. Meibom,  
410 17 789 / karoline@fib.no 

Festspillkontoret 
55 21 06 30 
 

  Vakttelefon produksjon  
Vakttelefon 
458 79 702 
 

  Billetter og salg  
Festspillenes billettelefon 
457 34 263

Åpningstider billettbod på 
Torgallmenningen:  
Mandag 23. og tirsdag 24. mai  
kl 12:00–18:00  
Onsdag 25.–tirsdag 07. juni  
kl 10:00–20:00 

Salgskoordinator–billetter, skanning, 
innslipp, billettbod 
Kjersti-Lill Sørgård, 
975 41 694 / kjerstilill@fib.no  
 

  Info, markedsføring  
    og presse 
Informasjons- og akkrediteringsrom  
på Kulturhuset 
474 54 219 
Åpningstider:  
Mandag 23.–søndag 29. mai kl 11:00–18:00 
Mandag 30. mai–07. juni kl 12:00–16:00  

Distribusjon program/plakater 
Vilde Charlotte Jacobsen,  
980 61 138 / vildej@fib.no 

Pressekontakter  
Norsk presse: 
Kommunikasjonsleder Silje Vestvik 
943 19 439 / siljev@fib.no 

Internasjonal presse:  
Mediekoordinator Linley Kristoffersen  
474 16 110 / linley@fib.no 
For informasjon om akkreditering og 
pressebilletter, se: fib.no/presse. 

Ved behov for  
akutt medisinsk assistanse 
Nødnummer 113 
Bergen legevakt, Solheimsgaten 9,  
116117 
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FESTSPILLENE I BERGEN
www.fib.no
E-post: info@fib.no
Telefon: 55 21 06 30
Postboks 183 Sentrum, 5804 Bergen
Vaskerelvsmauet 6, 5014 Bergen
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