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Grenseløs festspillåpning
H.M. Dronning Sonja, statsminister Erna Solberg og rundt 7000 tilskuere inntok
Bergens storstue under åpningen av Festspillene i Bergen i dag.
Byen var pyntet til fest og badet i sol under den times lange åpningsseremonien på Torgallmenningen.
Taler, musikk, teater og dans ble varmt mottatt av publikum. Skuespiller Kate Pendry var konferansier, og
fremførte en ny tolkning av Nystemten, som trollbandt publikum. Statsminister Erna Solberg trakk frem
dette som ett av høydepunktene.
– Det var veldig spesielt å høre Nystemten på denne måten. Å høre den på engelsk, i diktform, gjorde
meg mer oppmerksom på ordene, sa Solberg etter åpningen.
Statsministerens tale ble akkompagnert av samtidsmusikerne i Asamisimasa, som også spilte «Ja, vi
elsker» sammen med blåsere fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag.
Rosenblader og dans
Det spanske teatatergruppen Kamchàtka hadde artige innslag gjennom hele åpningsseremonien. De
viste vip-ene til plassene sine, de bar artist Silje Nes opp på scenen, bød publikum opp til dans og kastet
rosenblader på bergensordfører Marte Mjøs Persen.
I sin tale, snakket Persen blant annet om hvordan tillit bygger samhold og felleskap. Før hun klippet det
symbolske røde båndet sa hun:
– Festspillene gir oss mulighet til å utfordre egne grenser, åpne hjertene og tankene våre for nye ideer og
holdninger. Jeg håper så mange som mulig benytter denne anledningen.
Flamencodanser og perkusjonist Selene Muñoz med Stephan Jarl demonstrerte ekstraordinær rytmisk
presisjon i sin opptreden. Fargespill rundet av seremonien med et spektakulært nummer hvor
Torgallmenningen ble fylt med livlig dans og barnesang.
Over 300 arrangement
Urpremierene er sentrale i festspillprogrammet, og blant over 300 konserter og forestillinger i årets
program presenteres en rekke urpremierer og urfremføringer av musikkverk. Bak står blant annet en av
verdens ledende operaregissører Peter Konwitschny, som har valgt ut tre av Bachs kantater og gitt dem
scenisk liv i Falsche Welt, dir trau ich nicht! I tillegg blir det flere europapremierer,
skandinaviapremierer, norgespremierer og kjente artister.

Festspillene vil speile verden i kunsten og har i 2016 en rekke produksjoner som tematiserer grenser, i
ordets videste forstand. Den amerikanske komponisten og pianisten Philip Glass går igjen flere steder –
først møter vi Glass under åpningsforestillingen «Powaqqatsi – Life in transformation», kultfilmen fra
1988 av Glass og regissøren Godfrey Reggio. Deretter spiller han med sitt eget Philip Glass Ensemble.
– Philip Glass henter inspirasjon fra all verdens kulturer, i en musikk uten kunstige grenser. Nettopp
derfor er han representert i flere sammenhenger, også av BFO og i debattprogrammet, sier
festspilldirektør Anders Beyer.
Ønsker å nå ut til flere
– Festspillene i Bergen ønsker å nå ut til stadig flere mennesker. Det brede blir bredere og det smale
smalere, sier festspilldirektøren, som i dag går inn i sin fjerde festival som festspilldirektør.
Festspillene i Bergen hadde publikumsrekord i 2015, med over 100.000 besøkende
– Festspillprogrammet er stort og mangfoldig og vi håper minst like mange vil utfordre sine egne grenser
og ta turen i år, sier Anders Beyer.
Last ned pressebilder fra åpningen (nederst i oversikten)
Fakta om Festspillene i Bergen 2016:
 De 64. Festspillene i Bergen åpnet onsdag 25. mai på Torgallmenningen i Bergen
 Årets festspilltema er «grenser»
 Festspilldirektør er Anders Beyer, styreleder er Magne Furuholmen
 Regissør for årets åpningsseremoni var Alan Lucien Øyen. Han har også hadde skrevet den nye
tolkningen av Nystemten som Kate Pendry fremførte.
 I 15 festspilldager innfører Festspillene en positiv unntakstilstand i byen med over 300
arrangement inne og ute i byrommet.
 Festplassen blir under årets festival omdøpt til Festspillplassen, med flere nye arenaer
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