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‘Jeg maa ud i Verden, for at bringe Gnisten til Flamme’
(Ole Bull til H.C. Andersen)
‘I must go out into the world – to bring my spark to a flame’
(Ole Bull to H.C. Andersen)

Å gjenoppdage Ole Bull
/ Rediscovering Ole Bull
Av By Peter Sheppard Skærved

Ole Bull – Omreisende virtuos hjemme i stuen eller ved bålet
Da den store ungarske fiolinisten Joseph Joachim hørte Ole Bull,
ble han imponert av hans fremføring i uformelle situasjoner. Bulls
vidunderlige musikkrom på Lysøen er skapt for slikt. I løpet av de
siste årene, når jeg har besøkt Lysøen og Valestrand og fulgt Bulls
fotspor i Italia, Storbritannia og USA og andre steder, har disse intime omgivelsene fascinert meg. Denne konserten setter sammen
noen av stykkene som Bull spilte slike steder, med stykker funnet
i huset, og verk som Bull spilte (og skrev) ved lignende salongkonserter på reise.

Fotografi funnet i et album på Lysøen – avdukingen av Stephan Sindings
minnesmerke til Ole Bull i Bergen, 17. mai 1901. Photo found in album at Lysøen
– unveiling Stephan Sinding’s memorial to Ole Bull in Bergen 17th May 1901.

Som en omreisende artist blir jeg rørt av Bulls forståelse for de ulike
kulturene han reiste gjennom. Han sluttet aldri å lære, og oppsøkte
den siste gjenlevende elev av Tardini i Padua, satt ved arbeidsbordet
til verdens beste fiolinmaker i Paris for å lage sitt eget instrument, og
gulpet ned ildvann med spelemenn i Kentucky, fortsatt studerende
og med respekt for deres artisteri. Han er et eksempel for en artist.

Ole Bull – travelling virtuoso at home in drawing room or
by the camp fire
When the great Hungarian violinist Joseph Joachim heard Ole Bull,
he was impressed by his performance in informal settings. Bull’s
wonderful music room at Lysøen is designed for such occasions.
Over the past few years, visiting Lysøen and Valestrand, and picking
up Bull’s trail in Italy, Great Britain, the USA, and elsewhere, this intimate context has come to fascinate me. This event brings together
some of the pieces Bull played in such environments, with pieces
found in this building, and works which Bull played (and wrote) at
similar ‘salon’ events while on the road.

Merkelapp på en fiolin Ole Bull laget hos den store Jean-Baptiste
Vuillaume (1798–1875). Label on violin made by Bull, at the Paris
workbench of the great Jean-Baptiste Vuillaume (1798–1875).

A travelling artist myself, I am moved by is Bull’s understanding of
the different cultures through which he travelled. He never stopped learning, seeking out the last surviving pupil of Tartini in Padua, sitting at the workbench of the world’s best violin maker in
Paris to make his own instrument, and gulping down firewater with
backwoods fiddlers in Kentucky, still studying, respecting their artistry. He is the model for an artist.

6

W W W. F I B . N O

W W W. F I B . N O

7

8

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

FESTSPILLENE I BERGEN
2014

9

I de høye beitemarker: Ole Bull – Et Sæterbesøg
(1848 – revidert 1864)
Dette ble det mest berømte av alle Bulls verk. Sæterjentens søndag,
som er et utdrag av verket, ble et ikonisk norsk symbol, og minst 20
versjoner av den ble publisert i Bulls livstid. Manuskriptet til denne
fiolin/piano-versjonen inkluderer tekst av Jørgen Moe (1813–1882),
som også skrev teksten til Fanitullen. Det er tydelig at Bull forventet
at en sanger, eller publikum, skulle synge med etter hvert som melodien bygde opp til et klimaks. I 1850 ble en patriotisk tekst lagt til
en marsj-versjon av melodien, skrevet av Tønnes Rolfsen. Om dette
skrev Bull at «17. mai er Norges frigjøringsdag. Det over er den første
delen av nasjonalsangen komponert av din “lydige gamle okse”».

In the high pastures: Ole Bull – Et Sæterbesøg
(1848 – revised 1864)
This became the most famous of all Bull’s works. The Herd Girl’s
Sunday extracted from it became an iconic Norwegian symbol; at
least 20 versions of it were published in Bull’s lifetime. The manuscript of this violin/piano version includes lyrics by Jørgen Moe (1813
– 1882), who also wrote lyrics for Fanitullen. Bull clearly expected a
singer, or the audience, to sing along as this melody built to a climax.
In 1850, a patriotic lyric was added to a march-like version of the
melody by Tønnes Rolfsen. About this, Bull wrote: “May 17’ is the
Liberty Day of Norway. The above is first part of the national anthem
composed by your ‘obedient old bull’.”

Et oppkomme av dansemusikk: Ole Bull – Springdands
& Halling (1848)
Den 26. april 1866 ble Ole Bull æret av Dansk-Norsk Forening i København. Det ble sagt at da skåler var utvekslet og Bull hadde blitt
gjort stas på, sto han stille midt i rommet og begynte å spille. En
gjenfortelling sier at ”Springdanser, Hallinger, brast fra hans fiolin
og så ga han seg selv over til en fri fantasi over en nasjonalromantisk
melodi.

A wellspring of dance music: Ole Bull – Springdands
& Halling (1848)
On the 26th April 1866, Ole Bull was honoured by the ‘Dansk-Norsk
Forening’ in Copenhagen. It was reported that when toasts were
exchanged and Bull honoured, he stood quietly in the middle of the
room and began to play. A contemporary reported: “Springdances,
Hallings, burst from his violin and then he gave himself up to a free
fantasy on a National Norwegian Air”.
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Bull skåler med Den dank-norske forening. København 1866. Gravering
funnet på Lysøen. Bull toasts the Danish-Norwegian Association.
Copenhagen 1866. Engraving found at Lysøen)

Djevelens dans: Ole Bull – Fanitullen
Fra 28. til 31. mars 1849, var det en serie av tablåer på Christiania
(Oslo) Teater. En av disse representerte Jørgen Moes dikt Fanitullen,
akkompagnert av Bull og hans versjon av den slåtten. Denne melodien ble bannlyst med jevne mellomrom på 1700-tallet fordi den pleide
å føre til slagsmål. Den ble transkribert i mars i 1849, av Ludwig von
Malthe.

The Devil’s Dance: Ole Bull – Fanitullen
From the 28th to 30th March 1849, there was a series of tableaux at
Christiana (Oslo) Theatre. One of these represented Jorgen Moe’s
poem Fanitullen, accompanied by Bull playing his version of that
‘slått’. This tune was banned intermittently in the 1700’s as it tended
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I Bulls håndskrift: Åpningen til Mozarts ‘Dissonance Quartet’ Funnet
på Lysøen av Peter Sheppard Skærved In Bull’s hand: the opening of
Mozart’s ‘Dissonance Quartet’. Found at Lysøen by Peter Sheppard
Skærved

The collision of ‘America’ and ‘United States’ as seen in
‘Harpers Weekly’ January 1886

to encourage brawling. This transcription was written down in March 1849, by Ludwig von Malthe.

Link til Beethoven: Franz Clement-’Etude “(dedikert til
Ole Bull) (fiolin solo) (1839? Wien)

Mozart, en modell for Bulls Sonate i G-dur K301
En av Bulls største skatter var et fragment av Mozarts manuskript
gitt til ham av komponistens enke, Conztanze (1862-1842) etter en
veldedighetskonsert i Salzburg i 1839. Han hang det senere på veggen i musikkrommet på Lysøen. Mozart var på mange måter Bulls
ideal. Han elsket å spille hans sonater og dedikerte det første samleverket til sin kone Sara. Mens jeg jobbet meg gjennom materialet
på Lysøen oppdaget jeg, i hans håndskrift, åpningen av Mozarts
Kvartett i C-dur K465 ”Dissonance”, skrevet ut i noter til piano, for
å forstå harmoniene (den fulle kvartettnotasjon var ikke tilgjengelig
i Bulls livstid).

Mozart, a model for Bull W G Major Sonata K301
One of the Bull’s greatest treasures was a fragment of Mozart manuscript given to him by the composer’s widow, Constanze (18621842) after a benefit concert in Salzburg in 1839. He later hung it on
the wall of the Lysøen Music Room. Mozart was in many ways Bull’s
ideal. He loved to play his sonatas, and inscribed the first collected
edition to his wife, Sara. Working through the materials at Lysøen, I
discovered, in his handwriting, the opening of Mozart’s C Major Quartet K465 ‘Dissonance’, written out in a piano score, to understand
the harmonies (the full quartet score was not available in Bull’s lifetime).

10
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Franz Clement (1780-1842) er best kjent som den som Beethovens
fiolinkonsert ble dedikert til, som han fremførte premieren av i 1806.
Han var en av de største talentene i Wien på det tidlige 1800-tall,
og dirigerte premieren av Eroica Symphony. Han var nesten glemt
da Bull møtte ham. Det finnes ikke dokumentasjon på møtet, eller
at Bull spilte hans stykke, som nå er arkivert hos Bergen Offentlige
Bibliotek.

Link to Beethoven: Franz Clement-‘Étude’ (dedicated to
Ole Bull) (1839? Vienna)
Franz Clement (1780-1842) is best known as the dedicatee of Beethoven’s Violin Concerto, which he premiered in 1806. He was one of
the greatest talents of early 19th Century Vienna, and directed the
premiere of the Eroica Symphony. By the time Bull met him, he was
almost forgotten; there is no documentation of their encounter, nor
that Bull played this piece, which is kept today in the Bergen Public
Library.

Forlis og felemenn: “Fiddler’ Slone –
‘The Brushy Fork of Johns Creek.’ (Hørt av Bull 1868)
I et brev til den 18 år gamle Sara Chapman Thorp (som han giftet
seg med i 1870), fortalte Bull om sin forbløffende flukt fra en tragisk ulykke på Ohio-elven. En kald natt i desember 1868 kolliderte
to dampskip nær byen Warsaw i Kentucky, hvor 162 passasjerer og

W W W. F I B . N O
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mannskap ble drept. Bull skrev: «Ved midnatt gikk jeg ut på dekk,
ganske alene med min dyrebare da Salo-fiolin, som du vet at jeg alltid har med meg. Natten var mørk og elvetåken tykk da vår dampbåt
traff et annet fartøy.» Harpers Weekly rapporterte «For å forverre
situasjonen, var overflaten av elven var dekket av brennende olje,
og begge bredder var lyst opp og fylt av fantastiske silhuetter.» Bull
hoppet ned i vannet og svømte til den bratte elvebredden. «Jeg
hadde lagt igjen mine penger på båten. Mine våte, gjørmete klær og
tørre da Salo var nå mine eneste eiendeler.» Alene i den mørke skogen, engstelig for slanger, skar Bull seg en pinne. Han gikk «dypere
inn i skogen og fulgte vassdraget sørvestover.» Bekymret for at han
led av solstikk, hørte han musikk, som han trodde var den farlige
nordiske Fossegrimen. Det viste seg å være en fillete gruppe i slitte
sørstats-uniformer. Tre hadde fioliner, og en hadde en banjo, som
Bull mistok for en klukkende høne. Da de så Bulls gjørmete, store
figur anklaget de han for å være «Old Scratch» (det lokale navnet
for djevelen). Fornærmet forsikret han dem at han ikke var djevelen,
men den berømte virtuos Ole Bull (som ikke gjorde inntrykk). Whisky ble sendt rundt og musikerne spilte. De inviterte Bull til å konkurrere med dem, musikalsk, og til hans forargelse kunngjorde de
at han hadde tapt! Bull synes fremførelsen og teknikkene deres var
veldig like Hardanger-musikere som «Myllargutten». Bull ble slått av
skjønnheten i deres spillestil, spesielt av Shade Slone, og han skrev
ned toner og melodi til The Bushy Fork of John’s Creek. Utrolig nok
har Slone vist seg å være Shadrack «Fiddler» Slone (1828-1922), dyrket som en pioner innen Kentucky bluegrass. Bull avsluttet sitt brev
til Sara: «Hendene mine var såre og hodet verket fra whiskyen. Da
solen steg høyere seilte en båt forbi i elva nedenfor, i retning nordover mot Ohio. Jeg tok farvel og gikk om bord, og takket dem for
kveldens musikk. Jeg så dem aldri igjen. Jeg hadde funnet den ville
musikk som jeg letet etter, blant de innfødte i din nasjon i skogen i
Kentucky.»

Shipwreck and Fiddlers. December 1868 - Shade ‘Fiddler’
Slone- ‘the Brushy Fork of John’s Creek.’ (Heard by Bull 1868)
Writing to the 18-year old Sara Chapman Thorp (who he would marry
in 1870) Bull told of his astonishing escape from a tragic accident on
the Ohio River. On a cold night in December 1868 two paddle steamers, the ‘United States’ and ‘The America’ collided near the Kentucky town of Warsaw, killing 162 passengers and crew. Bull wrote: “At
midnight I was out walking on deck, quite alone except for my precious da Salo violin, which as you know, I have with me always. The
night was dark and the river mist thick when our steamboat rammed
another vessel.” ‘Harpers Weekly’ reported: “To add to the terror
of the situation, the surface of the river was covered with burning
oil, and both shores were illuminated and teeming with fantastic sil-
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Peters notater, med et bruddstykke av Ole Bulls ‘Niagara’ og Peters fantasi-rekonstruksjon av
‘Jordan’s a hard road to travel’. Peter’s notebook, with a fragment from Ole Bull’s ‘Niagara’ and Peter’s
imaginary reconstruction of ‘Jordan’s a hard road to travel’

houettes.” Bull leapt into the water and swam to the steep Kentucky
riverbank. “I had left my money on the steamboat. My wet, muddy
clothes and dry da Salo were now my only possessions.” Alone in
dark woods, fearful of snakes, Bull cut himself a stick. He plunged
“Deeper into the forest and following a watercourse southwest”.
Worried that he was suffering from exposure, he heard music, which
he thought was the dangerous Nordic ‘Fossegrim’. It proved to be a
ragged group in the tattered uniforms of Union Soldiers. Three had
violins, and one a banjo, which Bull mistook for the clucking of a hen.
Seeing the mud-spattered, giant figure of Bull, they accused him of
being ‘Old Scratch’ (the local name for the Devil). Offended, he assured them that he did not ‘scratch’ but was the ‘famous virtuoso, Ole
Bull’ (which made no impression). Whisky was handed around: the
musicians played. They invited Bull to compete with them, musically; to his chagrin, they announced that he had lost! Bull found their
performance and techniques very similar to Hardanger musicians
such as ‘Myllargutten’. Struck by beauty of their playing, particularly that of ‘Shade Slone’, and he wrote down the tuning and melody
of The Brushy Fork of John’s Creek. Amazingly, Slone has proved
to be Shadrack ‘Fiddler’ Slone (1828-1922), revered as a Kentucky
bluegrass pioneer. Bull finished his letter to Sara: “My hands were
sore and my head was aching from the whiskey. As the sun rose
higher a skiff passed in the river below, headed north for the Ohio.
I bade the men good-bye and boarded the skiff, thanking them for
the evening’s music. I never saw them again. I had found the wilder
music that I had sought, among the natives of your nation in the
forest of Kentucky.”

W W W. F I B . N O
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Peter arbeider i musikkrommet på Lysøen, våren 2013.
Peter working in the Lysøen Music Room, spring 2013

En av Ole Bulls konsertplakater fra USA, funnet av Peter Sheppard Skærved på
Lysøen. One of Ole Bull’s touring playbills for the USA, found by Peter Sheppard
Skærved at Lysøen.

Å gjenoppfinne ‘American Fantasy’

det meste fra materiale som jeg fant her på Lysøen, men målet var
å fremkalle det unike folkvirtuos-stilen som Bull utviklet for å vinne
over det tøffe amerikanske landsbypublikummet.

30. juni 1857 ga Ole Bull en stor avslutningskonsert i Madison,
Wisconsin, en by som senere ville bli et av hans hjem. Konsertens
plakat lovte en «Fantasia on American Airs», inkludert «Jordan’s a
Hard Road to Travel», «Pop Goes the Weasel», «Arkansas Traveller»,
«Home Sweet Home» og «Yankee Doodle» (en konsert i Bloomington, Indiana i 1856 inkluderte også «Hazel Dell»). Dette stykket er
tapt bortsett fra en del bevart her, som er Bulls versjon av ”Arkansas Traveller” av Colonel Sanord C. ”Sandy” Faulkner (1806-1874).
Jeg har omtolket noe av stilen av dette tapte stykket, ved å bruke
fragmentert materiale Bull la igjen i salong-album, som jeg fant i British Library i London og Piermont Morgan Library i New York. Som
basis for transkripsjonene brukte jeg utgaver (noen utgitt av hans
amerikanske kolleger) som var tilgjengelig for Bull på hans første
besøk, hovedsakelig funnet i Library of Congress i Washington DC.
De tekniske innretninger, og publikumsvennlige triks kommer for
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Re-imagining the ‘American Fantasy’
On 30th June 1857, Ole Bull gave a ‘Grand Farewell Concert’ in Madison, Wisconsin, a town which would later become one of his homes.
The concert playbill promises a Fantasia on American Airs, including
‘Jordan’s a Hard Road to Travel’, ‘Pop Goes the Weasel’, ‘Arkansas
Traveler’, ‘Home Sweet Home’ and ‘Yankee Doodle’ (A performance in Bloomington, Indiana in 1856 also included ‘Hazel Dell’). This
piece is lost, except one section preserved here, Bull’s version of
‘Arkansas Traveler’, by Colonel Sanford C. ‘Sandy’ Faulkner (1806–
1874). I have reimagined something of style of this lost piece, using
fragmentary material Bull left in ‘salon’ albums, which I found in the
British Library London and the Pierpont Morgan Library New York

W W W. F I B . N O
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City. As the basis for the transcriptions, I used editions (some published by his American colleagues) available to Bull on his first visits,
mainly found in the Library of Congress, Washington DC. The technical devices, and ‘crowd-pleasing’ tricks were mostly suggested to
me by the material which I found here at Lysøen, but my aim was to
evoke the particular ‘folk-virtuoso’ vernacular which Bull developed
to win over tough rural American audiences.
Peter Sheppard Skærved er den eneste fiolinisten som har opptrådt med fiolinene til Viotti, Paganini, Joachim Kreisler og Ole Bull.
Over 400 verk for fiolin har blitt dedikert til ham, blant andre av komponister som Hans Werner Henze, Poul Ruders, David Matthews, Judith Weir og Jörg Widmann. Han har spilt inn over 60 kritikerroste
opptak, inkludert sykluser av sonater av Telemann og Beethoven,
kvartetter av Reicha og Tippett, og mange av verkene som er skrevet for ham. En nylig suksess er hans opptak av Grieg fullført av
Michael Finnissy, med Roderick Chadwick, som de fremførte på
Festspillene i Bergen i fjor. Peter er den eneste musiker invitert til
å kuratere en utstilling ved National Portrait Gallery i London, og
har laget og fremført prosjekter for Library of Congress i Washington DC, British Museum og Victoria and Albert Museum i London og
gallerier verden over. Som skribent har han skrevet om emner fra
viktorianske malere og fiolinproduksjon, til komposisjon av samtidskvartetter og Paganini. Han er gift med den danske skribenten og
poeten Malene Skærved, og er Viotti-foreleser hos Royal Academy
of Music i London, hvor han ble utnevnt til Fellow i fjor.
Peter Sheppard Skærved is the only violinist to have performed
on the violins of Viotti, Paganini, Joachim, Kreisler and Ole Bull! He
is the dedicatee of over 400 works for violin, by composers including Hans Werner Henze, Poul Ruders, David Matthews, Judith Weir
and Jörg Widmann. He has made over 60 critically acclaimed recordings, including cycles of sonatas by Telemann and Beethoven, Quartets by Reicha and Tippett, and many of the works written for him.
A recent success is his recording of Grieg completed by Michael
Finnissy, with Roderick Chadwick, which they played at the Bergen
Festival last year. Peter is the only musician to have been invited to
curate an exhibition at the National Portrait Gallery, London, and has
made and performance projects for the Library of Congress, Washington DC, the British Museum, the Victoria and Albert Museum,
London and galleries worldwide. As a writer, he has written on subjects ranging from Victoria painters and violin-making to contemporary quartet writing and Paganini. He is married to the Danish writer
and poet, Malene Skærved, and is the Viotti Lecturer at the Royal
Academy of Music, London, where he was elected Fellow last year
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Peter Sheppard Skærved opptrer på performs at
Lysøen, 2013.
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Manchester-fødte Roderick Chadwick er pianist, forfatter og lærer. Han er beskrevet som «en eier av ødeleggende musikalitet og
teknikk» av Sunday Times. Som utøver er han aktiv i hovedsak som
kammermusiker, og har jobbet mye med Peter Sheppard Skærved
og Kreutzer Quartet (nyere utgivelser inkluderer Finnissy-kvintetter), Mark Knoop og Newton Armstrong og ensemblene Plus-Minus
og CHROMA. De siste månedene har han opptrådt på Festspillene i
Bergen, Wigmore Hall og innvielsen av London Contemporary Music
Festival, og tidligere på arenaer over hele Europa og Øst-Asia, som
Auditorium du Louvre og Tokyo Opera City. Han har skrevet om musikk av Olivier Messiaen og Gloria Coates og ble nylig kåret «Reader
in Music» ved Royal Academy of Music, hvor han har undervist siden
1999. Han har opptrådt flere ganger i Norge, på Borealisfestivalen,
Fjord Cadenza i Skodje, Ultima og på Munch-museet for NyMusikk
i Oslo. I 2013 spilte han konserter på Festspillene med Peter Sheppard Skærved og Kreuzer Quartet.

Manchester-born Roderick Chadwick is a pianist, writer and teacher described as “possessor of devastating musicality and technique” by the Sunday Times. As a performer he is active mainly as a
chamber musician, and has worked extensively with Peter Sheppard
Skaerved and the Kreutzer Quartet (recent releases include Finnissy quintets on the Métier label), Mark Knoop and Newton Armstrong
(Stockhausen’s Mantra for Hathut records is forthcoming) and the
ensembles Plus-Minus and CHROMA. In recent months he has performed at Bergen Festival, Wigmore Hall and the inaugural London
Contemporary Music Festival, and prior to that at venues across Europe and East Asia such as Auditorium du Louvre and Tokyo Opera
City. He has written about the music of Olivier Messiaen and Gloria
Coates and was recently named Reader in Music at the Royal Academy of Music, where he has taught since 1999. He has given many
performance in Norway- at Bergen Borealis Festival, Fjord Cadenza
in Skodje, Ultima and at the Munch Museum for nyMusikk Olso. And
of course, he played concerts at Festspillene 2013 with Peter Sheppard Skærved and the Kreutzer Quartet!
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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

Viprofil
er opptatt
avbyrået
et levende
kultur-, nye design har siden vunnet
designet av
ANTI. Festspillenes
en rekke og
priser,
både nasjonalt og internasjonalt.
Den enkle og stiliserte
idrettsorganisasjonsliv,
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 en
genser, er i salg hos Norsk Flid
Festspillene
i Bergen,
enferdigstrikket
viktig
Husfliden Bergen og i Hillesvåg Ullvarefabrikks nettbutikk (www.ull.no)

arena
for utøvende
kunst.
fra Festspillene
2014 starter
21. mai. Den ferdigstrikkede genseren er produsert
hos Norlender
på Osterøy.
og mønster er levert av Hillesvåg
Vårt
samarbeid
bidrar
til atGarn
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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