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Pressemelding 22.05.2019

Festspillene åpnet med urfremføring som fløy over byen
De 67. Festspillene i Bergen ble åpnet onsdag 22. mai med en urfremføring på tvers av
sjangre, under nærvær av H.M. Dronning Sonja.
Musiker og komponist Martin Horntveth fra Jaga Jazzist sto bak bestillingsverket Flyr over byen,
som utgjorde finalen i åpningsseremonien på Edvard Griegs plass.
Verket ble fremført av hornister og strykere fra Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Guttekor,
rapper Jaa9, Morten Qvenild og Ivan Blomqvist på tangenter, Bjørn-Christian Svarstad og Kristoffer
Almås fra perkusjonsduoen PERCelleh, samt komponisten selv.
Åpningsseremonien er starten på 15 dager med rundt 300 arrangement på en rekke scener i og
rundt Bergen, før årets festspill avsluttes onsdag 5. juni. På programmet står blant annet sju
urpremierer, åtte skandinaviapremierer og seks urfremføringer av ny musikk.
Konferansier var artist Alwynne Pritchard, for anledningen ikledd en kjole i keramikk laget av den
unge designeren Kira Massara. Sammen med lydlandskapene fra Thorolf Thuestad bandt Pritchard
den timelange åpningsseremonien sammen.
Temaet for årets festspill er lengsel, og tematikken gikk igjen i både kunstneriske innslag og taler.
– Selv om vi er født med én kropp, selv om vi er bundet i tid og sted, så lar kunst og kultur oss prøve
andre sine sko. Denne evnen til å gå inn i noen andre og gå inn i andre steder og tilstander, som
kunsten gir oss muligheten til, er en grunnleggende viktig evne i et demokrati, sa Bergens ordfører
Marte Mjøs Persen, før hun erklærte årets festspill for åpnet.
I sin tale la statsminister Erna Solberg vekt på kunstens evne til å utfordre og skape endring.
– Når bekken i dalsiden finner et nytt leie, forandrer den landskapet for alltid. Når kunsten utfordrer
oss, kan tankene våre også finne helt nye leier. Slik forandrer kunsten oss for alltid. Hver enkelt av
oss, og samfunnet som helhet, sa statsministeren og oppfordret publikum til å kaste seg ut i
drømmene og se hvor tankene tar veien under Festspillene i Bergen.
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