


 
 

S T I F T E L S E N  F E S T S P I L L E N E  I  B E R G E N 
 
STYRETS BERETNING FOR ÅRET 2013 

 
Styret for Festspillene i Bergen legger herved frem årsmelding for 2013. De 61. 
Festspillene i Bergen ble arrangert i perioden 22. mai - 5. juni.  
 

Festspillene 2013 var de første som fant sted etter tiltredelsen av det nye styret og ny 
kunstnerisk leder i 2012. I 2012-2013 gjennomførte styret, i samarbeid med 
festspillorganisasjonen og den nytilsatte direktøren, en omfattende strategiprosess. Den 
bygget på et omfattende materiale av utredninger, analyser- og konsekvenskartlegging. 
Strategiplanen for 2014 – 2016 som ble vedtatt høsten 2013, medførte enkelte justeringer på 
bakgrunn av de erfaringer man høstet i forbindelse medavviklingen av Festspillene i 2013. 
Strategiplanen rulleres årlig. 

Festspillene 2013 presenterte et mangfoldig program og nådde ut til et nytt publikum. 
Snittalderen på publikum gikk ned med 3 år fra 2012 og antallet førstegangsbesøkende økte 
fra 11 til 22 %. Ved å inndele festspillprogrammet i «Fornøyelser», «Forbindelser» og 
«Forstyrrelser» ble det brede programtilbudet tydeligere for publikum, og både det 
nyskapende og eksperimentelle, det brede og underholdende og det klassiske repertoaret 
fikk en klarere profil.  
 
Under Festspillene trakk en rekke av konsertene og forestillingene fullt hus. Det ble solgt 
flere billetter i 2013 enn i toppåret 2010, og totalbesøket inkl. gratisarrangement steg fra 
60.000 i 2012 til 84.000. Festivalen har dermed den beste billettstatistikken på over syv år, 
som er så langt tilbake som man har sammenlignbart tallmateriale. 
 
I løpet av 15 dager presenterte Festspillene 172 ulike produksjoner. Totalt utgjorde dette ca. 
290 avviklinger, inkludert skoleforestillinger og sykehjemskonserter. I tillegg ble det arrangert 
15 introduksjoner til musikkprogrammet. Gjennom året inviterte Festspillene publikum til to 
lanseringsfester, to festspillforspill og tre konserter under Kulturnatten i september. I forkant 
av Festspillene ble studentarrangementet VIBBER arrangert, og Festspillene bidro med 
kunstneriske innslag på flere konferanser i samarbeid med sponsorene.   
 
En rød tråd gjennom festspillprogrammet 2013 var vann og reise. I tillegg markerte festivalen 
stemmerettsjubileet bl.a. ved at en rekke forestillinger tematiserte ulike sider av kvinnerollen. 
Å skape forbindelser mellom fortid og nåtid og forholdet mellom tradisjon og nyskaping sto 
også sentralt i årets musikkprogram. 

I løpet av Festspillene ble 7 verk urfremført og en rekke urpremierer og samproduksjoner sto 
på programmet. Festspillene 2013 åpnet med Skandinavia-premieren på operaen Marco 
Polo i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester. De 
norske koreografene og regissørene Jo Strømgren og Alan Lucien Øyen hadde urpremiere 
på hvert sitt stykke – Strømgrens Origin of Species  sammen med danske Mungo Park og 
Øyens Coelacanth i samarbeid med hans eget ensemble Winter Guest og Den Norske 



 
 

Opera & Ballett. I tillegg var det urpremiere på Carte Blanches Not here Not ever, produsert 
sammen med L'Onde Théâtre et Centre D'Art Vélizy Villacoublay. 

Med nye samarbeidspartnere og nye konsertarenaer nådde Festspillene et nytt publikum. I 
samarbeid med Ekko-festivalen og Borealis tok Festspillene i år i bruk Østre, Bergens nye 
scene for lydkunst og elektronisk musikk.  Festspillenes familieprogram besto bl.a. av to 
urpremierer, nysirkus og konserter. Tre tusen barnehagebarn og skoleelever opplevde 
gratisforestillinger av de ulike produksjonene. Også uteprogrammet nådde ut til nye 
publikumsgrupper. Etter at åpningsseremonien var holdt på Festplassen, ble samme scene 
brukt til et spektakulært show som ble vist to kvelder. Dansere, DJs, musikere, 300 korister 
og 35 lyssatte fjernstyrte helikoptre utgjorde gratisforestillingen Murmuration. Bak sto det 
Berlin-baserte kunstnernettverket phase7. Forestillingen vakte stor oppmerksomhet. Til 
sammen opplevde over 8000 denne helt spesielle miksen av kunst og teknologi.   

Festspillene videreførte sin satsing på arrangementer i regionen, og sammen med lokale 
partnere lokale partnere ble det arrangert festspillsatellitter i Rosendal, på Os (Oseana og 
Solstrand Bad&Hotell), samt på Austevoll og på Selje. 

Festspillene fortsatte sitt arbeid med publikumsutviklingstiltak som «Prøvekjør kunsten» og 
samarbeidet med sponsorer for å gi gratisbilletter til frivillige organisasjoners ulike 
brukergrupper. Det ble også innført en makspris på billetter for dem under 30 år på 150 
kroner. Flere ble engasjert i programmeringsarbeidet. Festspillene samarbeidet med 
studentorganisasjoner m.h.t. VIBBER, og i forbindelse med Fargefest var over 100 personer 
fra ulike innvandrermiljø involvert i å sette sammen et stort arrangement i Grieghallens foajé 
med smakebiter fra 39 ulike kulturer.  

Festspillprogrammet 2013 og festspilldirektørens arbeid har blitt svært godt mottatt av 
pressen. En rekke kommentarer i forkant og etterkant av festivalen har pekt på at 
Festspillene engasjerer flere enn tidligere og byr på et spennende og bredt program. I år var 
det 42 norske journalister fra 20 ulike medier som akkrediterte seg, i tillegg til 29 utenlandske 
journalister.  

Virksomhetens art og hvor denne drives fra. Festspillene i Bergen er en ren non profit 
stiftelse hvis formål er at man hvert år organiserer kunstneriske arrangement på et høyt 
nasjonalt og internasjonalt nivå. Arrangementene skal vise de beste norske og internasjonale 
kunstfrembringelser innenfor musikk og sceniske produksjoner. 

Virksomheten drives fra våre lokaler i Bergen sentrum - Vaskerelvsmauet 6. 

Fortsatt drift 
Forutsetningene for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne 
forutsetning. Det økonomiske resultatet viser et overskudd på kr. 420.393 (kr. 102.554). Årets 
resultat tilføres Festspillenes egenkapital som etter dette er kr. 4.680.582 (kr. 4.260.189).  

Miljø – organisasjon 
Arbeidsmiljøet anses som godt. Festspillene i Bergen hadde i løpet av 2013 kostnader knyttet 
til 13,4 (12,5) årsverk i faste stillinger. I organisasjonen er det for 2013 registrert et sykefravær 
på 3,7% (3,3%). Av det samlede antall årsverk utgjør 55,4% (57,3%) kvinner. I Festspillenes 
ledelse er det 2 kvinner og 2 menn. 



 
 

 
Festspillenes virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Et tilfredsstillende resultat 

Styret er meget tilfreds med den måloppnåelse som festspillorganisasjonen har oppnådd             
allerede i 2013. Det imponerende presisjonsnivået i prognoser og økonomistyring, tilsier at 
organisasjonen er rustet til å virkeliggjøre de høye ambisjoner som Styret har vedtatt for 
Festspillene i Bergen.  
 

Styret for Festspillene i Bergen består av: 
 
Statens representant: 
Åse Kleveland, styrets leder 
 
Bergen kommunes representant 
Herman Friele  
 
Hordaland Fylkeskommunes representant 
Mona Røsvik Strømme 
Bjørn Johan Laastad 
 
Representantskapets representanter 
Knut Helland 
Guri Heftye 
 
Ansattes representant 
Nina Lauvsnes 
 
 
Vararepresentanter: 
 
Statens vararepresentant 
Miao Chen Reinlund   
 
Bergen kommunes vararepresentant 
Trude Drevland  
 
Hordaland Fylkeskommunes vararepresentant 
Silje Hjemdal 
Torill Selsvold Nyborg  
 
Representantskapets vararepresentanter 
Torill Tarlebø Wergeland 
Marte Røv  
 
Ansattes vararepresentant 
Hjørdis Losnedahl 

 

 




























