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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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Georg Friedrich Händel
i Italia
Vi tenker på Georg Friedrich Händel (1685–1759) som en tysk komponist som bodde og virket i England, og det er riktig nok. Men han
var også i Italia i sin tidlige ungdom – fra 1706 til 1710. Det ble noen
avgjørende år for ham, fordi det var der, i Firenze, Roma og Venezia,
at han lærte den italienske opera å kjenne. Og det var også her han
skrev sin første opera med italiensk tekst, Rodrigo, for Cocomeroteateret i 1707. Librettoen var skrevet av Francesco Silvani og hadde
opprinnelig tittelen Å vinne over en selv er den største seier. Men
fordi helten er Rodrigo, som var den siste visigotiske konge av Spania, har operaen fått navn etter ham. Historien er nokså innviklet,
men den handler virkelig om å overvinne seg selv – men den som
gjør det er ikke Rodrigo, men hans forsmådde dronning Esilena. I
kveldens konsert skal vi få høre noen smakebiter fra denne operaen.
Også noen utdrag fra den andre operaen Händel skrev i Italia,
Agrippina, står på programmet. Librettoen ble skrevet av én av tidens
ledende menn, kardinal Vincenzo Grimani (1652/55–1710), som også
ble visekonge av Napoli. Operaen handler om hvordan Agrippina d.y.,
keiser Claudius’ (41–54 e.Kr.) tredje hustru, på tvilsomt vis klarte å
få satt sin sønn Nero fra første ekteskap på keisertronen – med destruktivt resultat. Händel skrev den i Roma, antar man, i 1708 for
å fremføres på kardinalens eget teater i Venezia under karnevalet.
Den passer da også til et karneval, fordi den er nokså løssluppen,
moralsk sett, men kardinalen introduserte en nyhet som Händel tok
vel vare på, nemlig at ariene er langt flere enn resitativene. I tillegg
siterte Händel både seg selv og en rekke andre komponister i denne
operaen, som ble en gedigen suksess.
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Händel skrev også instrumentalmusikk i disse Italia-årene, blant annet Concerto Grosso i Bb-dur i fem satser, bygget på den modell
som Arcangelo Corelli (1653–1713) hadde utviklet i sine 12 Concerti
grossi – i motsetning til Vivaldis tre-satsige som Johann Sebastian
Bach anvendte. Händel komponerte den i Roma for at den skulle
brukes sammen med fremføringen av hans oratorier og oder, ouverturer, arier og sonater. Derfor er satsene så rike og varierte. Vi skal få
eksempler på alle disse genrene.
Han komponerte også kirkelige verk i Italia, blant annet et Salve Regina i g-moll fra 1707 som også var et oppdrag fra marki Francesco
Maria Ruspoli. Denne Maria-hymnen, som antagelig ble skrevet i
1054 av abbed Hermann i Reichenau-klosteret, bortsett fra den siste setningen – o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria – som ble føyet
til av Bernard av Clairvaux på 1100-tallet. Händels Salve Regina ble
urfremført på Trefoldighetssøndag i markiens privatkapell. For selv
om Händel var lutheraner, hadde han ingen problemer med å hylle
Maria, når oppdragsgiverne ønsket det. Disse romerske prelatene
hadde heller ingen problemer med å la en protestant lage musikk
for dem.
Selv om hele konserten er viet den unge Händel, er det ingen umoden komponist vi møter – han var tidlig utviklet denne sakseren,
som man kalte ham i Italia.

Tekst: Gunnar Danbolt

Händel skrev også en komisk kantate – Clori, Tirsi e Fileno med undertittelen «et trofast hjerte håper forgjeves» – om en vakker hyrdinne
som elsker to unge menn, men mister begge fordi hun ikke klarer å
bestemme seg. Den ble skrevet for marki Francesco Maria Ruspoli
i 1707. Samme år skrev han oratoriet Trionfo del Tempo e del Disinganno («Tidens og illusjonsløshetens triumf») med tekst av kardinal
Benedetto Pamphili, et arbeid han senere omarbeidet og ga delvis
ny tittel i det illusjonsløshet ble byttet ut med sannhet – det går
faktisk ut på det samme i dette tilfellet. Vi skal høre utdrag fra begge disse verkene, som var så gode at han ofte stjal fra dem i senere
verk, men da med andre tekster til.

6
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Helsikin Barokkorkester ble stiftet i 1997. På programmet har de
ofte nypremierer av tidligere upubliserte eller rekonstruerte mesterverk, og gjennom sine fremføringer kaster de også nytt og ofte
provoserende lys på mer kjente verker. Deres måte å spille på har
bidratt til ensemblets omdømme som viktige eksponenter for baltisk og tysk barokkmusikk. Hjemme har banebrytende oppsetninger av Händels og Haydns operaer gitt orkesteret bred anerkjennelse. Siden 2011 har deres månedlige konsertserie på Musikhuset
i Helsinki nådd et stort, nytt og entusiastisk publikum. Orkesteret
føler seg like hjemme i en mer intim setting, og har derfor startet sin
egen midtsommerfestival i idylliske omgivelser, i den middelalderske steinkirken i Janakkala. Lyden av Helsinki Barokkorkester har
trollbundet lyttere fra Amsterdam Concertgebouw til Berlin Konzerthaus og Köln Philharmonie, og på festivaler som Bremen, Rheingau,
Washington og Jerusalem. Orkesteret samarbeider ofte med gjestedirigenter og solister som Franco Fagioli, Isabelle Faust, Reinhard
Goebel, Erich Hobarth, René Jacobs, Enrico Onofri og Skip Sempe.

Baltic and German Baroque music. At home, groundbreaking productions of the operas of Handel and Haydn have earned the orchestra
wide recognition. Since 2011, Helsinki Baroque Orchestra’s monthly
series at the Helsinki Music Centre has reached a large, new and
enthusiastic audience. Equally at home in a more intimate setting,
the orchestra has launched its own midsummer festival in the
idyllic setting of Janakkala’s medieval stone church. Its sound has
enthralled audiences at the Amsterdam Concertgebouw, Berlin’s
Konzerthaus and the Cologne Philharmonie, and at major festivals
including Bremen, Rheingau, Washington and Jerusalem. Recurring
soloists and guest directors include Franco Fagioli, Isabelle Faust,
Reinhard Goebel, Erich Höbarth, René Jacobs, Enrico Onofri and
Skip Sempé. Helsinki Baroque Orchestra is publicly supported by
Arts Promotion Centre Finland, City of Helsinki and City of Rauma.

Helsinki Baroque Orchestra was founded in 1997. Their programmes frequently include first modern performances of unpublished
or reconstructed masterpieces, and also shed unexpected and often
provocative new light on more familiar works. Their music-making
has contributed to the ensemble’s reputation as major exponents of
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Aapo Häkkinen begynte sine musikkstudier som korgutt i Helsinkikatedralen og begynte å spille cembalo som 13-åring. Han studerte
med Elina Mustonen (cembalo) og Olli Porthan (orgel) ved Sibeliusakademiet. Fra 1995 til 1998 studerte han med Bob van Asperen ved
Amsterdam Sweelinck-konservatoriet og fra 1996 til 2000 med Pierre Hantaï i Paris. Etter å ha fått sitt solistdiplom i 1998, vant han andrepris og VRT-prisen ved den prestisjefylte cembalokonkurransen
i Brugge. Han fikk også NDRs spesialpris i 1997 for sine tolkninger
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av italiensk musikk. Aapo Häkkinen har opptrådt som solist og dirigent i de fleste europeiske land, i Israel, Japan, USA og Mexico.
Han er en hyppig gjest på både radio og tv, og har sitt eget program på Classic FM i Finland. I tillegg til cembalo, opptrer Aapo
Häkkinen jevnlig som organist og på klavikord. Han underviser
ved Sibelius-akademiet og gir mesterklasser internasjonalt. Han
har vært kunstnerisk leder for Helsinki barokkorkester siden 2003.
Aapo Häkkinen began his musical education as a chorister at
Helsinki Cathedral. He took up the harpsichord at the age of 13,
studying with Elina Mustonen and Olli Porthan (organ) at the city’s
Sibelius Academy. From 1995 to 1998 he studied with Bob van Asperen at the Amsterdam Sweelinck Conservatory and from 1996
to 2000 with Pierre Hantaï in Paris, and also enjoyed the generous
guidance and encouragement of Gustav Leonhardt. Immediately
after obtaining his diploma in 1998, he won second prize and the
VRT prize at the Bruges Harpsichord Competition. He was also
awarded the Norddeutscher Rundfunk special prize Musikpreis
1997 for his interpretations of Italian music. Aapo Häkkinen has
appeared as soloist and conductor in most European countries, in
Israel, Japan, the USA, and Mexico. A frequent guest on both radio
and television, he hosts his own programme on Classic FM in Finland. Besides the harpsichord, Aapo Häkkinen regularly performs
on the organ and on the clavichord. He teaches at the Sibelius
Academy and at international masterclasses. He has been Artistic
Director of the Helsinki Baroque Orchestra since 2003.
Julia Lezhneva studerte ved konservatoriet i Moskva og fullførte
sin utdannelse ved London Guildhall School of Music and Drama.
Hun ble internasjonalt kjent i en alder av 17 da hun vant Grand Prix
i Elena Obraztsovas sjette internasjonale konkurranse for operasangere. I 2010 skapte hun sensasjon på Classical Brit Awards da
hun sang Rossinis «Fra il padre» i Royal Albert Hall etter å ha blitt
invitert av Dame Kiri Te Kanawa. I 2011 ga hun ut sin første soloplate, bestående av Rossini-arier, sammen med Marc Minkowski
og Sinfonia Varsovia. Hennes andre plate Alleluia ble utgitt i mars
2013. Platen har mottatt en rekke femstjerners anmeldelser over
hele verden, blitt utvalgt som «Editor’s choice» i Gramophone, og
fått utmerkelsene Luister 10 og ECHO Klassik. Julia Lezhneva
opptrer i de mest prestisjetunge konsert- og operasalene i Europa,
USA og Asia, og er en fast gjest på festivaler som Festspillene i
Salzburg og Verbier. Repertoaret hennes spenner over mange stilarter og perioder, fra barokk og bel canto til romantikken.

Foto: Decc/Uli

the Grand Prix winner of the 6th Elena Obraztsova International
Competition for Opera Singers. She caused a sensation in London
at the 2010 Classical Brit Awards, singing Rossini’s Fra il padre at
the Royal Albert Hall at the invitation of Dame Kiri Te Kanawa. In
2011, she released her first solo recording, Rossini arias with Marc
Minkowski and Sinfonia Varsovia. Her solo album ‘Alleluia’, released in March 2013, received worldwide acclaim: Gramophone’s
‘Editor’s Choice’, Luister 10 and ECHO-Klassik. Julia Lezhneva
has performed in prestigious concert and operatic halls in Europe,
USA and Asia and at major festivals including Salzburg and Verbier. Her repertoire spans a variety of styles and periods ranging
from Baroque to Romantic.

Julia Lezhneva trained at the Moscow Conservatoire and pursued further studies at the Guildhall School of Music and Drama
in London. She attracted international attention at the age of 17 as

10
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Handel in Italy
In Norway Handel (1685–1759) is thought of as Georg Friedrich Händel, a German composer who lived and worked in England, which
indeed he was. However, he spent his early youth – from 1706 to
1710 – in Italy. These were decisive years for him, as it was here,
in Florence, Rome and Venice, that he became familiar with Italian
opera. It was here in 1707 he composed his first opera in the Italian
language, Rodrigo, for the Cocomero Theatre. Based on a libretto
by Francesco Silvani, it was originally entitled To Overcome Oneself
is the Greater Victory, but took the name of its historical hero, the
last Visigothic king of Hispania. The intricate plot is most definitely
about winning over oneself, but the person who does so is not Rodrigo but his spurned queen Esilena. This evening’s concert contains
several excerpts from this opera.
There are also excerpts from the second opera Handel wrote in Italy, Agrippina. Its librettist, the eminent cardinal Vincenzo Grimani
(1652/55–1710), became viceroy of Naples in 1708. The plot tells of
how Agrippina the younger, the third wife of Emperor Claudius (41–
54 AD), contrived to gain the imperial throne for Nero, her son from
her first marriage, with catastrophic results. It is believed Handel
wrote the opera in Rome in 1708 for performance at the cardinal’s
own theatre in Venice in the Carnevale season. Full of irony, deception, intrigue and humorous escapades, it is well suited to carnival
time, but the cardinal introduced a new feature which Handel had
the astuteness to take advantage of: there are far more arias than
recitatives. Musically he quoted liberally from his own and others’
works, and the result was a huge success.
Handel also wrote a comic cantata, Clori, Tirsi e Fileno, subtitled A
Faithful Heart Hopes in Vain, about a pretty shepherdess who loves
two young men, but loses both when they discover her fickleness. It
was written for the Marchese Francesco Maria Ruspoli in 1707. In the
same year Handel also composed the oratorio Il trionfo del tempo e
del disinganno (The Triumph of Time and Disillusionment), to a libretto by cardinal Benedetto Pamphili. He later reworked the oratorio, replacing disillusionment in the title with truth – in this case the
same thing. We shall hear excerpts from both works, which were so
good that Handel frequently borrowed musical material from them
in later works but with new texts.
In his years in Italy Handel also composed instrumental music, including his Concerto Grosso in B flat major, a work in five movements
modelled on Arcangelo Corelli’s (1653–1713) Twelve Concerti Grossi,

12
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opus 6, as opposed to Antonio Vivaldi’s three-movement model
favoured by Johann Sebastian Bach. Handel wrote the Concerto
Grosso to be performed in Rome alongside his oratorios, odes, overtures, arias and sonatas, resulting in a wealth of variety. All of these
genres are represented in the concert programme.
Amongst the sacred music Handel composed in Italy is Salve Regina in G minor, commissioned in 1707 by Marchese Francesco Maria
Ruspoli. The words of this Hymn to the Virgin are generally believed
to have been written by the German monk Hermann of Reichenau
in 1054, with the possible exception of the final lines – O clemens,
O pia, O dulcis Virgo Maria – a twelfth century addition popularly
ascribed to St Bernard of Clairvaux. Handel’s Salve Regina was first
performed on Trinity Sunday in the private chapel of the Marchese. Although a Lutheran, Handel had no objections to extolling the
Virgin Mary to please his patrons, and the Roman prelates had no
qualms in commissioning a work from a protestant.
Even though the entire concert is devoted to the youthful Handel,
the composer we encounter is by no means immature. This Saxon –
as he was known in Italy – was an early developer.
Text: Gunnar Danbolt
English version: Roger Martin
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E tal mi lascia? – Pugneran con noi le stele,
«Rodrigo», HWV 5

Carmelitarum ut confirmet – O nox dulcis,
«Saeviat tellus», HWV 240

E tal mi lascia?
Oh spente misere mie speranze!
Ah che a chi pecca l’eredità più certa
d’un grand’ errore è un pentimento grande:
questo solo mi resta ed il mio sdegno,
carnefice crudel ma neghittoso,
se differische più la mia vendetta.
Sì, vendetta si cerchi.
Il traditor Rodrigo ha dentro sé
chi al precipizio il guida,
ché dell’ empio nel petto,
col fulmine del cielo acceso a lato,
il nemico peggior è il suo peccato.

Carmelitarum ut confirmet ordinem
dormienti Honorio Virgo apparet,
cujus luce nox coruscat, et lux augetur
cum quasi confertur una,
turpis est sol, turpis est luna.

Pugneran con le stelle
del mio onor alle vendette.
Ché a punir alme rubelle
sempre accese han le saette.
The stars will fight on my side,
to avenge my betrayed honour,
for their lightning is ever ready
to punish evil souls.
(Translation by Marcia Hadjimarkos)

15

O nox dulcis, quies serena,
Carmelitis sis longa, sis stabilis.
Non te turbet tristis Megaera
dum Mariae lux nitet amabilis.
To the sleeping Honorius, that he might
establish the Carmelite Order, did the Virgin appear,
she whose light gleams by night and grows
brighter by day and, compared with which,
both sun and moon are put to shame.
O gentle night, tranquil repose,
be lasting and peaceful for the Carmelites,
may sad Megaera not disturb you
as long as the light of Mary shines with love.
(Translation by Susannah Howe)

Stjernene vil kjempe på min side,
for å hevne min forrådte ære,
for deres lyn er helt klar
til å straffe onde sjeler.

14
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Salve Regina i g-moll, antifon for sopran, strykere & continuo
in G minor, Antiphon for Soprano, Strings & Continuo, HWV 241

Un pensiero nemico di pace,
«Trionfo del Tempo e del Disinganno», HWV 46a

Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae;
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Un pensiero nemico di pace
fece il Tempo volubile edace,
e con l’ali la falce gli diè.
Nacque un altro leggiadro pensiero
per negar’ sì rigido impero,
ond’il Tempo più Tempo non è.

Hail O queen, mother of mercy,
our life’s sweetness and hope!
We, exiled children of Eve, beseech you,
we sigh to you groaning and weeping
in this vale of tears.
Behold then, our advocate,
turn your merciful eyes
upon us.
And reveal to us Jesus,
the blessed fruit of your womb,
after our exile
here on earth.
O merciful, O holy,
O sweet virgin Mary.
(Translation by Charles Medlam)

17

A thought hostile to peace
caused fickle Time to be devouring,
and gave him his wings and his scythe.
A second, lighter, thought arises
to deny such stern tyranny,
whereupon Time is Time no longer.
(Translation by Anthony Hicks)
En tanke fiendtlig til fred
forårsaket ustadig Tid for å være fortærende,
og ga ham hans vinger og ljåen.
En annen, lettere, tanke oppstår
å nekte slik rigid tyranni,
hvor Tid ikke lenger er Tid.

Ære dronningen, nådens mor,
vårt livs sødme og håp!
Vi, eksilbarn av Eva, bønnfaller deg,
Til deg sukker vi, stønner og gråter
i denne jammerdal.
Se da, vår talsmann,
slå dine barmhjertige øyne
over oss.
Og åpenbar Jesus for oss,
velsignet frukt av ditt liv,
etter vår eksil
her på jorden.
O barmhjertige, O hellige,
O skjønne jomfru Maria.

16
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Pensieri, voi mi tormentate,
«Agrippina», HWV 6

Come nembo che fugge col vento
«Trionfo del Tempo e del Disinganno», HWV 46a

Pensieri, voi mi tormentate.
Ciel, soccorri a miei disegni,
il mio figlio fà che regni,
e voi numi il secondate!
Quel ch’oprai è soggetto a gran periglio.
Creduto Claudio estinto, a Narciso
e a Pallante fidai troppo me stessa.
Ottone ha merto,
ed ha Poppea coraggio,
s’è scoperto l’inganno di riparar l’oltraggio.
Mà fra tanti nemici a voi, frodi,
or è tempo; deh non m’abbandonate!

Come nembo che fugge col vento
da te fuggo sdegnato e severo.
Se l’inganno è il mio solo alimento
come viver io posso nel vero?

How you torment me, my restless mind!
May heaven aid my plans!
Let my son reign,
smile upon him, you gods!
The scheme I labour for lies in great peril.
Believing Claudius dead,
too much I confided
in Narcissus and Pallas.
If my stratagem is uncovered,
Otho has the mettle and Poppaea the courage
to undo the damage.
Surrounded as I am by so many enemies, now is
the moment, my cunning wiles, to summon you up.
Ah, do not abandon me!
(Translation by George Hall)
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As a cloud flees with the wind
I fly from you angry and unyielding.
Since deceit is my only sustenance
how can I live in truth?
(Translation by Anthony Hicks)
Som en sky flykter med vinden
flyr jeg fra deg, sint og urokkelig.
Siden svik er min eneste næring
hvordan kan jeg leve i sannhet?

Hvordan du plager meg, min rastløse sjel!
Måtte himmelen hjelpe mine planer!
La min sønn regjere,
smil til ham, dere guder!
Planen jeg arbeider for er i stor fare.
I troen på at Claudius døde,
betrodde jeg for mye
i Narcissus og Pallas.
Hvis min strategi blir avdekket,
har Otho temperament og Poppaea mot
til å reparere skaden.
Omgitt som jeg er av så mange fiender, er nå
øyeblikket, mitt listige knep, å tilkalle deg.
Ah, ikke forlat meg!
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Festspillene
takker

Foto: Nina Rebekka Forsberg

Festspillene i Bergen er
avhengig av mange og ulike
støttespillere for å avvikle
vårens store eventyr. Disse
er med på å gjøre opplevelsen større.
Festspillambassadører
Yvonne og Bjarne Rieber
Grieg Foundation
Trond Mohn
Hovedsamarbeidspartnere
DNB
Statoil
Radisson Blu Hotel Norge
Dagens Næringsliv
Prosjektpartnere
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Kavlifondet
Sparebanken Vest
– allmennyttige midler
H. Westfal-Larsen og hustru Anna
Westfal-Larsens Almennyttige fond
AP Møller Fonden
GC Rieber Fondene

Festspillgenseren

STOLT SPONSOR AV
Strikk din egen festspillgenser! Strikkepakke og genser får
MANGFOLDET
du hos Norsk Flid Husfliden Bergen og på ull.no.

I 2013 gjennomgikk Festspillene i Bergen et hamskifte og fikk en helt ny

Vi
er designet
opptattavav
et levende
kultur-,nye design har siden vunnet
profil
byrået
ANTI. Festspillenes
en rekke priser,
både nasjonalt og internasjonalt.
Den enkle og stiliserte
idrettsog organisasjonsliv,
både
profilen i svart og hvitt finner vi tydelig igjen i festspillgenseren.

nasjonalt og lokalt. I over 60 år

Det var viktig for Festspillene å bruke lokale leverandører i utviklings-,

har
vi samarbeidet
med Sluttproduktet, som består av strikkeproduksjonsog salgsprosessen.
pakker med mønster
eller enen
ferdigstrikket
Festspillene
i Bergen,
viktig genser, er i salg hos Norsk Flid
Husfliden Bergen og i Hillesvåg Ullvarefabrikks nettbutikk (www.ull.no)

arena
for utøvende
kunst.
fra Festspillene
2014 starter
21. mai. Den ferdigstrikkede genseren er produsertsamarbeid
hos Norlenderbidrar
på Osterøy.
Garn
og mønster er levert av Hillesvåg
Vårt
til at
flere
Ullvarefabrikk. Festspillgenseren er designet av ANTI.

får gleden av de mulighetene
www.norskflid.no/bergen / www.ull.no

og tilbudene som finnes.

DNB sponser levende kultur.

Festivalpartnere
Bergens Tidende
Nespresso
Anti Bergen
PwC
Telenor
Atea
Norwegian Hull Club
SUMO
07000 Bergen Taxi
Galleriet
A7 Print
Avinor
Securitas
Tesla
Olden
Steinway Piano Gallery Oslo
Fjord Line
LEGO® Norge
LEGOLAND® Billund
Offentlige støttespillere
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Prosjektstøtte
Norsk Kulturråd
Institut Français, Oslo
Oticon Fonden
Nordisk kulturfond
J.W. Eides Stiftelse
Bergens Riksmålsforening
Fritt Ord
Sveriges ambassade
Québec Government Office

Samarbeidspartnere i kulturlivet
Arrangement Tjenester
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Torg
Bergen Backline
Bergen Dansesenter
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen kulturskole
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
BIT20 Ensemble
Bright
Buekorpsenes dag
Bymuseet i Bergen
Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans
Collegiûm Mûsicûm
Cornerteateret
Columbi Egg
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Bergen Internasjonale Kultursenter
Den Nationale Scene
Det Norske Teatret
Dramatikkens Hus
Dukkenikkerverkstedet
Edvard Grieg Kor
Ervingen kulturhus, Gimle
Fargespill
Ferske Scener
Fosse-Gruppa
Fysak Allaktivitetshus
Griegakademiet, institutt for musikk,
Universitetet i Bergen
Grieghallen
HiHat management
Holbergprisen
Hordaland Teater
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
Kirkemusikk i Bergen
Kolibri – Children At Risk Foundation
Kompani Camping
Kritikerlaget
Kulturoperatørene
KODE Kunstmuseene i Bergen
Logen Teater og Chagall
Musikklinjen v/Bergen Private Gymnas
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Forfattersentrum Vestlandet
Ole Bull Scene
Ole Bulls villa, Valestrand
Olsvik skolekor
Oseana
Park Hotel Vossevangen
Raftostiftelsen
Revy & Teaterservice
Rekstensamlingene
Sjøforsvarets Musikkorps
Skranevatnet skolekor
Sort/Hvid
Stiftelsen Bryggen
Stand Up Norge
Studentorganisasjonene i Bergen
Teater Innlandet
Universitetet i Bergen
Ung i Kor-Vest
Voss gamle kino
Østre
Aarhus Teater
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