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Grønne Glimt

– en nasjonshistorie
/ Green Glimpses – the history of a nation

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
4
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Grønne glimt av en
nasjonshistorie

Gretrys musikk står sentralt i denne satsen, der også historiske innslag av nasjonaldagsfeiringer monteres inn.

Kan historiens gang høres?

Bjørnson og Grieg gav oss flere høystemte meditasjoner over naturen som dialogisk motpart. Vi hører fragmenter av Welhavens
«Lokkende Toner» og Hamsuns «Skærgaardsø». Hele stykket er
dreiet rundt Edvard Griegs pianostykke «Skovstilhed». Til slutt føyes
Bjørnstjerne Bjørnsons «Ære det evige foraar» inn i Griegs musikk.
Bjørnsons hyllest til evolusjonen åpner for kommentar i form av et
halvt minutts lydmontasje som presenterer evolusjonshistorien baklengs – den ender med en flue.

I denne komposisjonen har jeg vært opptatt av nettopp det: å gjøre
historien hørbar. Jeg har montert historiske lyddokumenter – stort
sett hentet fra NRKs radioarkiv – for å gi tidsbilder. En gruppe musikere og sangere på scenen representerer mennesket av i dag, ofte
med et avstandsblikk til fortiden som kan være humoristisk, kjærlig,
beundrende eller byggende.
Verket er bestilt av Festspillene i Bergen i anledning Grunnlovsjubileet; min innfallsvinkel inspireres av Grunnlovens miljøparagraf
§110b. Økologi var riktignok ikke inne i bildet da Eidsvoll-mennene la
grunnvollen for den nåværende grunnlov, men i nasjonsbyggingen
som fulgte, ble nordmenns forhold til naturen sentralt.

Situasjon 3:
Uendelig alt, hvor det minste og største løper i ett

Situasjon 1:
Det var en gang

Ære det evige forår i livet
som allting har skapt!
Oppstandelsens morgen det minste er givet,
kun former går tapt.
Slekt føder slekt,
stigende evne den når;
art føder art
i millioner av år.
Verdner forgår og oppstår.
––––
Uendelig alt, hvor det minste og største
løper i ett.
Ingen kan skue det siste, - det første
ingen har sett.
Ordenens lov
bærer det alt i sin favn;

Den gamle folkemusikken gir et bilde av Norges bakgrunn før den
moderne nasjonen ble til.

Situasjon 4:
Utferd I. Evig ung må æren være!

Situasjon 2:
Mer grønt er gresset ingensteds

Utferd er et tema i alle Askeladd-eventyrene: Han forlater grua
og hjemmet for å utrette noe i den store verden der det er troll å
kjempe med og prinsesser og kongeriker å vinne. Ole Bull var en
typisk Askeladd-skikkelse som dro ut for å erobre verden med sin
musikk. Hans individuelle selvhevdelsestrang motsvarer den kollektive kraftpatriotisme som Grieg og Bjørnson uttrykker gjennom
verket om Norrøna-folket som gjennom kamp og stadig nye ærerike
bragder skal bringe kraft til andre og øke arbeidsgleden i hjemlandet
(«Æren øker folkets arbeid»). Teksten tilkjennegir en type nasjonalisme som heldigvis ikke har stor gjenklang blant dagens nordmenn (?).

Verket er bygget opp i 10 satser som hver representerer ulike situasjoner hentet fra norgeshistorien, situasjoner i den forstand at fortid
og nåtid flyter sammen. Askeladden, helten i mange folkeeventyr,
lyktes fordi han lyttet til naturen: Han hadde menneskelig klokskap,
god selvtillit, og betraktet seg selv som likemann med enhver. Hans
forhold til naturen var i dialogens form: Fra naturens stemmer høstet
han visdom. Jens Bollings opplesning av folkeeventyrene innleder
de fleste avsnittene i verket.

I Wergelands velkjente nasjonalsang for småbarna er det naturen
som gir oss bildet på nasjonen vi skal elske:
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.
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Norrønafolket, det vil fare,
det vil føre kraft til andre;
kampens glavin kaster gjenglans,
æren øker folkets arbeid.
––––
Av bedrift som ei fornyes,
føres rust på folkeviljen;
evig ung må æren være,
og i kamper kun den fødes.
Derfor går på dragevinger
over havet, over tvilen,
atter de Norrøna-kjemper
mot det store i det fjerne.
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Situasjon 7:
Utferd III. Best i verden!
En norsk idrettsorgasme og et nytt slagord.
Situasjon 8:
Pssst!
En kontraposisjon: «Briefing» av Rolf Jacobsen, lest av forfatteren
Situasjon 9:
Stev-kommentarer til dagens Norge

Min musikk er bygget rundt Ole Bulls krigspolonese («Polacca Guerrieria»), og utøverne i ensemblet får anledning til å briljere med
sin teknikk.

Jeg har invitert noen norske forfattere til å kommentere dagens
Norge i stevform. Det kommer stevtekster av Christian Borch, Sidsel Mørck, Knut Jørgen Moe, Torgeir Rebolledo Pedersen, Nina Witoszek. Jeg har stort sett benyttet gamle stevmønstre – modifisert
og variert etter tekstenes karakter.

Situasjon 5:
Utferd II: Lytt til viddene, de kaller på deg!

Situasjon 10:
Lysning over avgrunn

Norges store oppdagelsesreisende feires i et eget avsnitt bygget
rundt et lydopptak av Fridtjof Nansens minnetale over Amundsen.
Avsnittet innledes med intervjuer med Thor Heyerdahl og Arne
Næss, og disse kommenteres av korte klipp fra Nansens tale der
han karakteriserer den store oppdagers heltemodige egenskaper.
I stykkets avsluttende del hører vi større utdrag av Nansens tale,
blant annet hans egen gjendiktning av et dikt av Robert Service. I
bakgrunnen går en slagverker over polarisen under skiftende føreforhold.

Hvordan samlivet med prinsessen fortsatte og hvordan Askeladdens forvaltning av det halve kongeriket og dets oljerikdom var, forteller eventyrene oss ikke om; eventyret slutter der virkeligheten og
nåtiden fortsetter mot det ukjente.
Denne satsen kontrasterer fremtidstro (representert ved en kontinuerlig stigning av menneskestemmer og instrumenter) med mørkere scenarier (representert ved fallende lyder fra høyttalerne …).
Den ender i uendelig stigende og fallende teksturer, en lydmetafor
for en jord og en menneskehet som er i økologisk balansert vekst.

Situasjon 6:
Så tynte de trollet og så tok de til å dundre og drikke og danse …
Tekst: Lasse Thoresen, april 2014

Norges historie er på mange måter en Askeladds historie: Gjennom
kloke valg, individuelt og politisk, og ikke rent lite flaks, har oljerikdommen gitt folk og nasjon gode kår. Norges mytiske nasjonalhelt
har, godt hjulpet av sine teknologikyndige brødre, vunnet prinsessa
og halve kongeriket. Vi hører stemmene til amerikaneren som fant
oljen, til Jens Evensen som sikret oss eiendomsretten til den, revysanger Einar Rose, statsminister Trygve Bratteli. Og Kong Olav kommer med kloke ord til slutt. «Pumpenes dans» er laget av hydraulisk
lyd i diskotakt – basert på en lydfil som lyddesigner Mats Claesson
lagde for meg. Musikken topper seg med et sitat fra et musikkstykke som symboliserer industrialisering og modernisering, nemlig fra
Arne Nordheims elektroniske musikkverk «Solitaire».
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Lasse Thoresen (1949–) er komponist og professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole. Flere av hans verker har oppnådd stor anerkjennelse både i Norge og internasjonalt, og han
har mottatt bestillinger fra samtlige norske symfoniorkestre, samt
fra ledende utøvere og ensembler. Han var huskomponist i tre år
i fransk radios Festival Presences, Paris. Thoresen har mottatt en
rekke priser, deriblant Lindemanprisen, Prix Jacques DURAND
fra Institut de France, Academie des Beaux Arts, Prix Fondation
Samii-Housseinpour i Belgia og sist Edvard-prisen for sin 60-minutters suite «Løp, lokk og linjer» for sinfonietta og folkesanger.
Han mottok i 2010 Nordisk Råds musikkpris, for verker skrevet
for Nordic Voices med basis i norsk folkemusikk og utvidede vokalteknikker. Hans pionérarbeid innen auditiv analyse, som kombinerer en fenomenologisk og en strukturalistisk tilnærming, har
oppnådd internasjonal oppmerksomhet og han har forelest ved
en rekke utenlandske universiteter og høgskoler. Høsten 2007 var
han gjesteprofessor ved Escola Superior de Música de Catalunya,
Barcelona, og 2013–2015 er han gjestende professor ved McGill-universitetet i Montreal.

i 1995 tildelt prisen “Årets utøver” av Norsk Komponistforening.
Blant Birkelands mange plateinnspillinger er Wallins Ground med
Det Norske Kammerorkester, Ragnar Søderlinds cellokonsert med
Moskva Radios Symfoniorkester og Jon Øivind Ness’ Wet Blubber
Soup med Oslo-Filharmonien. Sistnevnte utgivelse vant en Spellemannpris for 2009.

Ragnhild Hemsing begynte å spille fiolin som femåring. Som niåring ble hun invitert til å studere ved ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. Hun hadde sin konsertdebut sammen med Bergen
Filharmoniske orkester som 13-åring. Året etter ble hun invitert til
å spille med Oslo-Filharmonien. Siden den den gang har hun samarbeidet med alle større norske orkestre, i tillegg til blant andre
Minnesota Orchestra, Ukrainas nasjonale filharmoniske orkester
og Danmarks radios symfoniorkester. Hun har opptrådt ved flere
norske festivaler, deriblant Festspillene i Bergen, Oslo Kammermusikkfestival og Førdefestivalen. Hemsing kombinerer gjerne
folkemusikk med et mer klassisk repertoar. I løpet av sin karriere
har hun vunnet samtlige store musikkonkurranser i Norge, og blitt
tildelt priser i konkurranser som Kocian internasjonale fiolinkonkurranse og European Music Prize for Youth.
Øystein Birkeland har gjennom mange år drevet en allsidig virksomhet som kammermusiker og solist, med interesse for et bredt
spekter av stilarter. Han har opptrådt med blant andre Oslo-Filharmonien, Moskva Radios Symfoniorkester, St. Petersburg Filharmonien og Academy of St Martin in the Fields, under ledelse
av dirigenter som Vladimir Fedosejev, Iona Brown, Juri Bashmet
og Jukka Pekka Sasraste. Birkeland har samarbeidet med en rekke komponister om utvikling av nye verker, deriblant Rolf Wallin,
Ragnar Søderlind, Nils Henrik Asheim og Jon Øivind Ness. Med
bakgrunn i hans engasjement for samtidsmusikk, ble Birkeland
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Ellen Sejersted Bødtker er utdannet ved Norges musikkhøgskole, Hochschule für Musik und Dartstellende Kunst i Wien, og ved
Indiana University i USA. Hun er kjent for sitt sterke engasjement
for samtidsmusikk og arbeider med mange ledende skandinaviske
komponister. Ellen Sejersted Bødtker er soloharpist i ensemblet
Oslo Sinfonietta, og med Oslo-Filharmonien har hun deltatt i prestisjetunge festivaler over store deler av verden. Hun har spilt inn
åtte soloalbum, blant annet SONaR (2009) med musikk spesialskrevet for henne av komponisten Magnar Åm, og Pacem (2012).
Hun har vært gjesteartist på en rekke plateinnspillinger i ulike
sjangere, noe som har ført henne til konserter i Japan, USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Russland og Canada. Sejersted Bødtker
er også kunstnerisk leder for forestillingen Hjerteblod, som feiret
150-årsjubileet for Edvard Munchs fødsel, og som besøkte New
York og Tokyo i 2013.
Hans-Kristian Kjos Sørensen studerte perkusjon ved Norsk musikkhøgskole i Oslo. Han har også studert i Banff i Canada, og i
Versailles under professor Sylvio Gualda, der han oppnådde en
“Prix de Perfectionnement à l’unanimité”. Sørensen har vunnet
priser bade nasjonalt og internasjonalt, blant annet i CIEM-konkurransen i Geneve. Hans soloutgivelse OPEN ble belønnet med
Spellemannsprisen i 2004. Han har urfremført verk av en rekke
samtidskomponister, blant annet Henrik Hellstenius, som skrev
slagverkkonserten Readings of Mr. G for ham. Verket ble i 2008
gitt ut med BIT20 Ensemble og dirigent Pierre André Valade. Sørensen har også spilt inn plater i samarbeid med blant andre Misha
Alperin, Arve Henriksen og Christian Wallumrød. Han bidro på Daniel Hopes utgivelse Air – a baroque journey i 2010. Sørensen har
vært solist med en rekke orkestre som Stavanger Symfoniorkester, Den Norske Operas orkester, Malmø Symfoniorkester, og Die
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.
Jostein Stalheim studerte komposisjon og akkordeon ved Det
kongelige danske Musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Han debuterte som akkordeonist i 1986 med Danmarks
radios symfoniorkester. Han har siden spilt med en rekke orkestre i og utenfor Norden, og vært sentral i videreutvikling av norsk
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musikk for akkordeon. Stalheim har spilt inn flere CD-er med akkordeon , blant annet soloutgivelsen Kast. Som komponist har han
gjestet festivaler i inn- og utland og hadde høsten 2005 premiere
på den helaftens balletten De vilde Svaner, basert på H.C. Andersens eventyr. Stalheim har også laget musikk til opera, teater og
utstillinger foruten en rekke verk for symfoniorkester, kammerensembler og soli. Stalheim er blitt tildelt flere stipender, blant annet
Fartein Valen-stipendet i 2001.
Nordic Voices ble dannet i 1996 og består av seks medlemmer
med utdanning fra Norges musikkhøgskole og Statens operahøgskole. Vokalsekstettens repertoar spenner fra tidligmusikk til verk
av klassiske samtidskomponister. I tillegg til konserter i Norge, har
ensemblet turnert og opptrådt i en rekke land, blant andre USA,
Taiwan, Japan, Sør-Afrika og flere europeiske land. Nordic Voices
fikk Fartein Valen-prisen i 2008 og Gammleng-prisen i 2010 i klassen kunstmusikk. Ensemblet har gitt ut fire plater, blant annet
Himmelkvad i 2012. Platen inneholder Lasse Thoresens Opus 42,
som er skrevet spesielt for ensemblet.
Mats Claesson ble uteksaminert fra Norges musikkhøgskole i
1981 med klassisk gitar som hovedinstrument. Han har arbeidet som produsent og lydtekniker for blant annet Arne Nordheim, Ian Xenakis og John Cage. Claesson har produsert musikk
og lydeffekter for mer enn 40 teaterproduksjoner. Han har også
komponert musikken til mer enn 15 ballettforestillinger av Kjersti
Alveberg. Claesson har gitt ut flere plater, blant annet ga han ut en
tolking av Edvard Griegs Holbergsuite med moderne musikkteknologi i 2013. Mats Claesson er ansatt ved Musikkhøgskolen som
førsteamanuensis i musikkteknologi.
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Green Glimpses of the
History of a Nation
Can the progress of history be heard?
In this composition I have been concerned with just that: making
history audible. I have made montages of historic sound documents
– mostly from the NRK radio archives – in order to create time images. The instrumentalists and singers on the stage represent modern humanity, often with a distanced view of the past which may be
humorous, loving, admiring or supportive.
The work is commissioned by the Bergen International Festival on
the occasion of the bicentenary of the Norwegian Constitution; my
approach is inspired by the constitution’s environment paragraph,
§110b. Ecology was not an issue when the men at Eidsvoll laid the foundations of the current constitution, but in the building of a nation
which ensued the relationship between the natural environment and
the population was a central feature.
The work is constructed in ten movements, each representing a different situation from Norwegian history. In the situations the past
and the present merge. The Ash Lad, the hero of many folk tales,
won in the end because he listened to the powers of nature. He
had human wisdom and plenty of self-confidence, and considered
himself anyone’s equal. He related to natural forces in dialogue; he
culled wisdom from the voice of nature. The folk tales, read by Jens
Bolling, introduce most of the sections of the work.
Situation 1:
Once upon a time
Old folk music presents an image of Norway before the advent of
the modern nation.
Situation 2:
The grass is nowhere greener
In Wergeland’s popular national children’s song nature presents the
image of the nation we are to love:
How happy in the meadow
the brooks do flow so happily
to moisten all the flowers?

12
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The winter e’en makes me rejoice,
so white and pure as if ‘twere strewn
with stars as in the firmament
and silver lily flowers.
The song tune attributed to André Grétry is a central feature of this
movement, in which historical Constitution Day celebrations are
included.
Situation 2:
Infinite all, where the smallest and greatest oneness unfold
Bjørnson and Grieg gave us several ceremonious meditations in dialogue with nature. We hear fragments of Welhaven’s ‘Lokkende Toner’ and Hamsun’s ‘Skjærgaardsø’. The entire piece rotates around
Edvard Grieg’s ‘Woodland Peace’. Finally Bjørnstjerne Bjørnson’s
‘Honour the springtide life’ enters Grieg’s music. Bjørnson’s tribute
to evolution opens up for comments in the form of a thirty-second
sound montage presenting evolution in reverse – ending with a house fly.
Honour the springtide life ever adorning,
That all things has made!
Things smallest have some resurrectional morning,
The forms alone fade.
Life begets life,
Potencies higher surprise.
Kind begets kind,
Heedless of time as it flies.
Worlds pass away and arise.
––––
Infinite all, where the smallest and greatest
Oneness unfold.
No one has seen what was first, – and the latest
None shall behold.
Laws underlie,
Order the all they maintain.
Situation 4:
Expedition 1: Ever young must honour be!
The expedition is a theme common to all tales about the Ash Lad:
he leaves the fireside and his home to achieve something in the big
wide world, where there are trolls to be fought and princesses and
kingdoms to be won. Ole Bull was a typical character of the Ash Lad
type: he set out to conquer the world with his music. His individu-
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al urge for self-assertiveness corresponds to the collective patriotic force expressed by Grieg and Bjørnson in their work about the
Northland peoples, who through struggle and renewed glories are to
bring power to others and increase the joy of working for their home
country (‘Honour increases the work of the people’). The text represents a variety of nationalism which is fortunately rare amongst
Norwegians today (?).
The Northern folk, they will travel
they will bring power to others;
battle’s broadsword shines in glory
honour increases the people’s work.
My music is built over Ole Bull’s Polacca Guerrieria, and gives the
performers in the ensemble an opportunity to display their brilliant
technique.
Situation 5:
Expedition II: Listen to the highlands; they are calling you!
Norway’s greatest explorers are celebrated in their own section built
around a sound recording of Fridtjof Nansen’s eulogy to Amundsen.
The section is introduced by interviews with Thor Heyerdahl and
Arne Næss, interspersed with short cuts from Nansen’s speech
extolling the heroic character of the great explorer. Towards the end
we hear larger excerpts of Nansen’s speech, including his own translation of a poem by Robert Service. In the background a percussionist crosses the polar ice cap under various conditions.
Situation 6:
After killing the troll they started beating and drinking and dancing …
The history of Norway is in many ways the story of the Ash Lad:
through wise choices, both individual and political, and through a
fair portion of good fortune, wealth from oil has brought the nation and its people good conditions. Norway’s mystical national hero,
aided by his technologically competent brothers, has won the princess and half the kingdom. We hear the voice of the American who
struck oil, that of Jens Evensen who ensured Norwegian ownership
for it, of the revue singer Einar Rose and of Prime Minister Trygve
Bratteli. And finally the wisdom of King Olav.
‘The Dance of the Pumps’ is hydraulic sounds in disco beat, based
on a sound clip made for me by sound designer Mats Claesson. The
music climax comes with a quotation from a piece of music which
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symbolises industrialisation and modernisation – Arne Nordheim’s
electronic ‘Solitaire’.

Lasse Thoresen (1949–) is a professor of composition at the Norwegian Academy of Music in Oslo. As a composer, he is highly regarded
in Norway and abroad, receiving commissions from all of the Norwegian symphony orchestras and from major performers and ensembles. He spent three years as composer-in-residence with Festival
Presences in Paris, the contemporary music festival of Radio France.
Amongst the numerous awards he has received are the Lindeman
Prize, Prix Jacques Durand from l’Institut de France, the Belgian Prix
Fondation Samii-Housseinpour and the Edvard Prize for his 60-minute suite Løp, lokk og linjer for sinfonietta og folk singer. In 2010 he
was awarded the Nordic Council Music Prize for works written for
Nordic Voices based on Norwegian folk music and extended vocal
techniques. His pioneer work in auditive analysis, which combines
phenomenological and structuralistic approaches, is internationally
acclaimed. He has lectured at numerous universities and colleges
worldwide. In 2007 he was guest professor at Escola Superior de
Música de Catalunya, Barcelona, and is currently guest professor
(2013–15) at the McGill University in Montreal, Canada.

Situation 7:
Exploration III. Best in the world!
A Norwegian athletic orgasm and a new slogan.
Situation 8:
Pssst!
A counter-position: ‘Briefing’ by Rolf Jacobsen, read by the author.
Situation 9:
Traditional song comments on modern Norway
I have invited some Norwegian authors – Christian Borch, Sidsel
Mørck, Knut Jørgen Moe, Torgeir Rebolledo Pedersen, Nina Witoszek – to comment on present-day Norway in the pithy traditional
form of the stev. I have mostly used old stev patterns, but have modified and varied them according to the character of the individual
text.
Situation 10:
Illumination over the abyss
How the Ash Lad’s life with the princess continues, and his stewardship of half of the kingdom and its wealth of oil is not told in the
folk tales: the story ends where reality and the present day continue
into the unknown.
This movement contrasts faith in the future (represented by continuously rising human voices and instruments) with darker scenarios
(represented by falling sounds in the loudspeakers …). It culminates
in endlessly rising and falling textures, a sound metaphor for earth
and humanity in ecologically balanced growth.

Text: Lasse Thoresen, April 2014
English version: Roger Martin
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Ragnhild Hemsing began to play the violin at five years of age, and
was invited to enroll at the prestigious Barratt Due Institute of Music
in Oslo at the age of nine. At only 13 years of age Ragnhild made
her debut with the Bergen Philharmonic. The following year she was
invited to make her debut with the Oslo Philharmonic Orchestra.
Since then she has performed with all major Norwegian orchestras
as well as with the Danish National Radio Symphony Orchestra, the
Ukrainian National Philharmonic Orchestra and Minnesota Orchestra, among others. Ragnhild has been the recipient of many prizes,
including First Prize and European Union Prize at the Kocian International Violin Competition, First Prize and Special Prize at the 2003
European Music Prize for Youth, as well as winning all of Norway’s
major youth competitions.
Øystein Birkeland has throughout the years practiced as a chamber musician and soloist in a broad range of musical genres. He
has performed with orchestras such as the Oslo Philharmonic, the
Moscow Radio Symphony Orchestra, the St. Petersburg Philharmonic and the Academy of St. Martin in the Fields, under conductors
including Vladimir Fedoseev, Iona Brown, Juri Bashmet and Jukka
Pekka Sasraste. He has collaborated with several composers in the
creation of new works, among them Rolf Wallin, Ragnar Søderlind,
Nils Henrik Asheim and Jon Øivind Ness. Birkeland was awarded the
‘Performer of the Year’ award in 1995 by the Norwegian Composers’
Association for his commitment to contemporary music. Among
Birkeland’s many CD recordings are Wallin’s Ground with The Norwegian Chamber Orchestra, Ragnar Søderlind’s Cello Concerto with
the Moscow Radio Symphony Orchestra and Jon Øivind Ness’s Wet
Blubber Soup with the Oslo Philharmonic Orchestra, which won
Spellemannprisen, the Norwegian Grammy Award, in 2009.
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Ellen Sejersted Bødtker trained at the Norwegian Academy of
Music, the University of Music and Performing Arts Vienna and
Indiana University, USA. She is known for her strong commitment
to contemporary music and works with many leading Scandinavian
composers. Currently solo harpist in the Oslo Sinfonietta, she has
participated in prestigious festivals worldwide with the Oslo Philharmonic Orchestra. Her eight solo albums include SONaR (2009),
with music written especially for her by Magnar Åm, and Pacem
(2012). Ellen Sejersted Bødtker has been a guest artist on numerous recordings in a wide variety of genres, resulting in concert performances in Japan, the USA, the United Kingdom, Germany, Italy,
Russia and Canada. She is also the founder and director of the
performance Lifeblood, which celebrates the 150th anniversary of
the birth of Edvard Munch. Lifeblood visited New York and Tokyo
in 2013.

in addition to a number of works for symphony orchestras, chamber music ensembles and soloists. Stalheim has been the recipient of several scholarships, among them the 2001 Fartein Valen
scholarship.

Hans-Kristian Kjos Sørensen studied percussion at the The
Norwegian Academy of Music. He went on to study at the Banff
Centre for fine Arts in Canada and at the Conservatoire National
de Région Versailles with Sylvio Gualda, where he obtained the
“Prix de Perfectionnement à l’unanimité”. He is also a prizewinner
from the CIEM-competition in Geneva 1992. His solo album OPEN
won the Spellemannprisen (the Norwegian Grammy) for 2003. He
has worked with a number of contemperary composers, including
Henrik Hellstenius, who wrote the percussion concerto Readings
of Mr. G for ham. Sørensen has made recordings with musicians
like Misha Alperin, Arve Henriksen og Christian Wallumrød. In 2010
he contributed on Daniel Hope’s record Air – a baroque journey.
As a soloist he has played with a number of orchestras, including
Stavanger Symphony Orchestra, The Norwegian Opera Orchestra,
Malmö Symphony Orchestra and Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.

Nordic Voices was formed in 1996 and comprises six graduates
from the Norwegian Academy of Music and the Norwegian Academy of Opera. The sextet presents vocal music ranging from the
early music period to works by contemporary classical composers.
In addition to regular concerts in Oslo and around Norway, concert
tours have included visits to Taiwan, Stockholm, cities in Germany
and regular tours of the USA. Nordic Voices recieved the Fartein
Valen Prize in 2008 and the Gammleng Award 2010 in 2010. The
ensemble has released four records, Their latest release Himmelkvad (2012), includes Lasse Thoresen’s Opus 42, written specially
for the ensemble.
Mats Claesson graduated from the Norwegian Academy of Music
in 1981, specializing in classical guitar. He has worked as a producer and sound technician for artists including Arne Nordheim,
Ian Xenakis and John Cage. Claesson has produced music and
sound effects for more than 40 theatre productions. He has also
composed the music for more than 15 ballets by Kjersti Alveberg.
Claesson has released several records, including an interpretation
of Edvard Griegs Holberg Suite using modern music technology in
2013. Mats Claesson is an assistant professor of music technology
at the Norwegian Academy of Music.

Jostein Stalheim studied composition and the accordion at the
Royal Danish Academy of Music and the Norwegian Academy of
Music. He made his debut as an accordionist in 1986 with the Danish National Symphony Orchestra. Since then he has performed
with numerous orchestras in the Nordic countries and beyond, and
has been central to the development of Norwegian music for the
accordion. Stalheim has recorded several CDs with the instrument,
among them the solo record Kast. As a composer he has visited
festivals at home and abroad, and in 2005 his ballet De vilde Svaner, based on the H.C. Andersen fairy tales, had its world premiere.
Stalheim has also written music for opera, theatre and exhibitions,
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Takk! Thank you!
En spesiell takk til Mats Claesson for lyddesign og konstruktive
forslag til forbedringer og til Hans Kristian Kjos Sørensen
for instrumentkonstruksjon.
Takk til NRK lydarkiv, NLB (Biblioteket for Lyd og Punkt), TONO,
Nasjonalbiblioteket (Charlotte Piene og Torkild Hansen), Norges
Musikkhøgskole og Norsk Kulturråd.
Special thanks to Mats Claesson for light design and constructive
suggestions for improvement, and to Hans Kristian Kjos Sørensen
for instrument building.
Thanks also to the NRK sound archives, NLB (the Norwegian
Library of Talking Books and Braille), TONO, the National Library
(Charlotte Piene and Torkild Hansen), the Norwegian Academy of
Music and the Norwegian Arts Council.

STOLT SPONSOR AV
MANGFOLDET
Vi er opptatt av et levende kultur-,
idretts- og organisasjonsliv, både
nasjonalt og lokalt. I over 60 år
har vi samarbeidet med
Festspillene i Bergen, en viktig
arena for utøvende kunst.
Vårt samarbeid bidrar til at flere
får gleden av de mulighetene
og tilbudene som finnes.
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DNB sponser levende kultur.
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Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Festspillene i Bergen er
Bergen Backline
avhengig av mange og ulike
Bergen Dansesenter
støttespillere for å avvikle
Bergen Filharmoniske Orkester
vårens store eventyr. Disse
Bergen kulturskole
er med på å gjøre opplevBergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
elsen større.
BIT20 Ensemble
Bright
Festspillambassadører
Buekorpsenes dag
Yvonne og Bjarne Rieber
Bymuseet i Bergen
Grieg Foundation
Carte Blanche – Norges nasjonale
Trond Mohn
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Hovedsamarbeidspartnere
Cornerteateret
DNB
Columbi Egg
Statoil
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Radisson Blu Hotel Norge
Bergen Internasjonale Kultursenter
Dagens Næringsliv
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Prosjektpartnere
Dramatikkens Hus
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Dukkenikkerverkstedet
Kavlifondet
Edvard Grieg Kor
Sparebanken Vest
Ervingen kulturhus, Gimle
– allmennyttige midler
Fargespill
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Ferske Scener
Westfal-Larsens Almennyttige fond
Fosse-Gruppa
AP Møller Fonden
Fysak Allaktivitetshus
GC Rieber Fondene
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Festivalpartnere
Grieghallen
Bergens Tidende
HiHat management
Nespresso
Holbergprisen
Anti Bergen
Hordaland Teater
PwC
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Telenor
Kirkemusikk i Bergen
Atea
Kolibri – Children At Risk Foundation
Norwegian Hull Club
Kompani Camping
SUMO
Kritikerlaget
07000 Bergen Taxi
Kulturoperatørene
Galleriet
KODE Kunstmuseene i Bergen
A7 Print
Logen Teater og Chagall
Avinor
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Securitas
Norges musikkhøgskole
Tesla
Norges Musikkorps Forbund
Olden
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Steinway Piano Gallery Oslo
Ole Bull Scene
Fjord Line
Ole Bulls villa, Valestrand
LEGO® Norge
Olsvik skolekor
LEGOLAND® Billund
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Offentlige støttespillere
Raftostiftelsen
Kulturdepartementet
Revy & Teaterservice
Bergen kommune
Rekstensamlingene
Hordaland fylkeskommune
Sjøforsvarets Musikkorps
Utenriksdepartementet
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Prosjektstøtte
Stiftelsen Bryggen
Norsk Kulturråd
Stand Up Norge
Institut Français, Oslo
Studentorganisasjonene i Bergen
Oticon Fonden
Teater Innlandet
Nordisk kulturfond
Universitetet i Bergen
J.W. Eides Stiftelse
Ung i Kor-Vest
Bergens Riksmålsforening
Voss gamle kino
Fritt Ord
Østre
Sveriges ambassade
Aarhus Teater
Québec Government Office
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