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Rapporten for Festspillene i Bergen 2020 følger 
samme struktur som foregående år. Rapporten 
beskriver gjennomføringen av Festspillene 
i Bergen 2020, men henviser også til de 
opprinnelige planene for årets festspill.   
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Takk!

Allerede i årets første måneder så verden skrem-
mende bilder. Nå har vi nesten glemt disse bilde-
ne, som senere ble overgått av nye, voldsomme 
scenarier som rammet oss som følge av pande-
mien. Verden ble lagt i dvale, og vi så de mange 
kreative tiltakene med kultur og kunst på nye 
måter og i nye formater. 

Bevegelse var årets festspilltema, og lite vis-
ste vi at det temaet snart skulle få en helt ny 
betydning. Ikke bare kom kunsten og kunstfor-
midlingen alene til å bevege seg i nye retninger, 
verdenssamfunnet måtte som helhet bevege 
seg fremover på helt nye premisser og fysisk 
bevegelse over lande- og kommunegrenser 
stoppet nesten opp. Ordet «pleier» sluttet å 
eksistere i 2020. 

Vi innrettet oss og fant hverandre på uventede 
måter, ikke minst gjennom elektroniske medier. 
Plutselig ble det svært interessant og aktuelt 
å utnytte teknologi i en tid der vi skulle lære å 
være sammen hver for oss. 

Da kulturlivet stengte og det viste seg at vi ikke 
ville kunne arrangere Festspillene i Bergen 2020 
som planlagt, la vi fullstendig om fra analog, 
billettert festival til et gratis, digitalt festspill. 
Digital formidling av konserter og forestillinger 
fikk nå en mye større plass. På en måned skapte 
vi det første heldigitale festspill i historien. Med 
stort og smått var det 60 ulike programposter, 
som til sammen har fått over én million påbe-
gynte strømminger i 122 land. 

Tilbakemeldinger på årets festspill tyder på at 
vi har skapt begeistring, inkludering og debatt. 
Våre mange samarbeidspartnere og støttespil-
lere har på hver sin måte bidratt til at vi sammen 
har skapt magiske øyeblikk som beriker og for-
vandler. 

Anders Beyer 
festspilldirektør

SKJERMFESTIVAL: Festspillene i Bergen 2020 skjedde på en skjerm, 
både for publikum og mange i festspillstaben. 
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Om  
Festspillene  
i Bergen  

Festspillene i Bergen ble etablert i 
1953 og er landets eldste og viktigste 
festival for musikk og scenekunst. I 
koronaåret 2020 måtte Festspillene 
finne nye løsninger raskt.  

Festivalen arrangeres årlig over 15 dager i må-
nedsskiftet mai/juni, og skal presentere nor-
ske og internasjonale kunstfrembringelser av 
høy kvalitet. Festspillene i Bergen skal stå for 
nyskapning og kunstnerisk utvikling, formidle 
kvalitetskunst til flest mulig og være et kunst-
nerisk og kulturpolitisk knutepunkt.  

Festspillene i Bergen er organisert som en 
stiftelse, og mottar offentlige driftstilskudd fra 
Norsk kulturråd, Bergen kommune og Vest-
land fylkeskommune. Offentlig prosjektstøtte, 
privat støtte, kommersielle sponsorer og bil-
lettinntekter utgjør resten av det økonomiske 
driftsgrunnlaget.  

Stiftelsen har et representantskap på ti med-
lemmer fra stat, kommune, fylkeskommune og 
kultur- og samfunnsliv. Styrets sju medlemmer 
er oppnevnt fra stat, kommune, fylkeskommu-
ne, representantskap og de ansatte i stiftelsen 
(se s. 79).  

I 2020 ble festspilldirektør Anders Beyers åre-
mål forlenget til 2026.  

H.M. Kong Harald V er Festspillene i Bergens 
høye beskytter.  

Festspillene  
i Bergen 2020 
Da kulturarrangement ble forbudt, 
flyttet Festspillene over på nett. 

12. mars 2020 stengte Norge ned for å unngå 
spredning av koronaviruset. 7. april ble for-
budet mot kulturarrangement forlenget ut-
over festspillperioden, og det ble bekreftet 
at Festspillene 2020 ikke kunne gjennomfø-
res på ordinær måte. 31 dager senere ble et 
nytt festspillprogram lansert, med 60 ulike 
programposter. Programmet var hovedsake-
lig digitalt, med unntak av uteprogrammet  
(s. 33), og alt innhold var gratis tilgjengelig i 
hele verden via fib.no og sosiale medier i minst  
30 dager. 

De 68. Festspillene i Bergen,  
20. mai–03. juni 2020 
(Tall fra 2019 i parentes)  
 167 arrangementsavviklinger (299) 
 Ca. 353 artister (1280) 
 22 arenaer (50) 
 0 utstedte billetter (31 590) 
 1 013 396 påbegynte strømminger/besøk 
   (76 000 besøk) 
 2 urpremierer (6) 
 1 urfremføringer (5) 
 0 premierer (8)

I det opprinnelige programmet for  
Festspillene i Bergen 2020 var 
følgende planlagt:  
 316 arrangementsavviklinger 
 Ca. 900 artister 
 51 arenaer 
 3 urpremierer 
 1 urfremføringer 
 6 premierer

BRATT  
LÆRINGSKURVE: 
Mye måtte på plass 
da Festspillene i 
Bergen 2020 skulle 
gjennomføres 
digitalt. 
Artistene Ludvig 
Gudim (i midten) 
og Sandra Lied 
Haga under for-
beredelsene til en 
konsert i Griegs 
villa.

I TOM SAL: NRKs programleder Arild Erikstad og festspilldirektør 
Anders Beyer under forberedelsene til åpningskonserten i Grieghallen. 

OM FESTSPILLENE 
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Produksjon
Festspilladministrasjonen jobber året 
igjennom med planleggingen av neste 
og kommende festivaler. I 2020 fikk 
staben mange nye oppgaver som ofte 
måtte løses fra hjemmekontor.  

Når festspillperioden nærmer seg, utvides den 
faste administrasjonen med en rekke midlerti-
dig ansatte (se s. 79), som sammen med ulike 
leverandører av tekniske og andre tjenester 
sørger for at alle arrangement avvikles på 
en god måte. Blant disse er det flere som har 
jobbet med Festspillene i flere tiår. I 2020 ble 
antallet prosjektansatte og leverandører redu-
sert og tilpasset det nye programmet.  

Vanligvis er flere hundre frivillige tilknyttet 
Festspillene som publikumsverter, artistkon-
takter og assistenter. Med et svært begrenset 
antall publikumsarrangement og et strengt 
smittevernregime, ble alle oppgaver i 2020 
håndtert av staben.  

Kommunikasjon
Festspillene benytter et bredt spekter 
av kommunikasjonskanaler for å nå 
ut til flest mulig. I år var det meste av 
kommunikasjonen digital.  

Festspillene bygger all sin kommunikasjon 
på et helhetlig kommunikasjonskonsept, som 
deler programmet i tre (Fornøyelser, Forbin-
delser og Forstyrrelser), med en tydelig og 
gjennomgående overbygning. Den spesielle 
situasjonen verden befant seg i, ble i 2020 i 
tillegg understreket gjennom et nytt kommu-
nikasjonskonsept, Festspillene Hjem, med en 
tilhørende grafisk profil og hjemmeintervjuer 
med profilerte artister innen hver programka-
tegori.  

Synlighet i bybildet, digitalt og i media er av-
gjørende for å fremme arrangement og styrke 
Festspillenes aktualitet, også blant dem som 
ikke selv oppsøker festivalen. Det meste av 
kommunikasjon og markedsføring ble gjen-

nomført digitalt etter mars 2020, men Fest-
spillene markerte likevel festivalperioden med 
flagg og bannere i byen. 

Med over 50 digitale konserter og forestillin-
ger gratis tilgjengelig i hele verden, åpnet det 
seg nye mulighet for å nå andre publikumme-
re. Gjennom strategisk kommunikasjons- og 
markedsføringsarbeid jobber Festspillene for 
å treffe sine mange ulike målgrupper, ofte i 
tett samarbeid med artister og partnere.  

Kommunikasjonen flyttes mer og mer over på 
digitale flater, og i 2020 måtte også mange 
trykte flater droppes eller byttes ut med digi-
tale for å kunne oppdateres raskt. 67 % opp-
gav fib.no som hovedkilden til informasjon om 
Festspillene i årets publikumsundersøkelse 
(se s. 50). Henholdsvis 34 % og 26 % oppgav 
sosiale medier og nyhetsbrev som sin viktig-
ste informasjonskilde. Programkatalogen har 
lenge vært en av publikums viktigste informa-
sjonskilder, men ble ikke distribuert i 2020 et-
tersom informasjonen var utdatert innen den 
kom fra trykk.  

I 2020 bygget Festspillene videre på satsin-
gen på kommunikasjon med levende bilder, 
med bakomreportasjer under årets festival og 
økt videoannonsering, for å støtte opp om de 
strømmede arrangementene.  

På sosiale medier opplever Festspillene fort-
satt vekst. Disse kanalene er særlig viktig 
for å nå ut til nye publikumsgrupper, og for-
midle smalere prosjekter effektivt til aktuelle 
målgrupper. Festspillene setter pris på tilba-
kemeldinger fra publikummere og andre, og 
prioriterer derfor dialog i våre kommunika-
sjonskanaler.  

Festspillene jobber med sikkerhet og bered-
skap i et årlig perspektiv. Arbeidet skjer i sam-
arbeid med nødetater og Bergen kommune. 
Vanligvis er fokuset på festspillperioden, 
store publikumsarrangement og prominente 
gjester. I 2020 bar arbeidet selvsagt preg av 
pandemien, og nye smittevernplaner for alle 
arenaer ble utviklet.

Festspillstaben, som for det meste jobbet 
hjemmefra, måtte også løse en rekke nye opp-
gaver relatert til den nye digitale festivalen (se 
også s. 10).   

TV-STUDIO FRA MIDDELALDEREN: Håkonshallen 
er over 750 år gammel, men fungerte godt som 
innspillingssted under årets festspill. Brynjar Vik fra 
Bright sitter ved spakene.

FIB HJEM: En ny grafisk identitet ble laget til de 
første digitale Festspillene i Bergen, og prydet 
blant annet vår partner Galleriet.
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De første  
digitale  
Festspillene  
i Bergen 

Festspillene i Bergen har hatt økt 
digitalisering som et strategisk mål 
i flere år. I 2020 ble digitaliseringen 
en dyd av nødvendighet, og 
Festspillene tok flere store steg 
fremover.  

Festspillene i Bergen har som mål å være en 
av de fremste internasjonale arenaer for digi-
tal innovasjon og utvikling innen sin kjerne-
virksomhet. Festspillene skal være offensiv og 
endringsvillig, for å kunne bygge enda sterke-
re, mer ambisiøse og toneangivende festspill 
i fremtiden. Digitalisering av og i kunsten, for 
publikum og i administrasjonen er en sentral 
del av dette.  

Festspillene har de siste årene valgt å jobbe 
med digitalisering med tre ulike innfallsvinkler:  

  Fornye kunstopplevelsen, for å skape  
 oppmerksomhet nasjonalt og  
 internasjonalt blant publikum og artister  

  Forbedre publikumsreisen, for å  
 senke tersklene for deltagelse og dialog 

  Forenkle interne prosesser,  
 for å øke kvalitet og frigjøre ressurser  
 til kreativt arbeid  

I pandemiåret 2020 ble Festspillenes kjerne-
virksomhet, det å sette artister på en scene 
foran et publikum i samme rom, forbudt. Den 
definitive meldingen fra regjeringen kom seks 
uker før Festspillenes åpningsdag.  

Med det fikk Festspillenes digitaliseringspro-
sess en helt ny rolle. Årets festspill måtte bli 
digitalt, eller ikke bli noe av. 

Parallelt med at festspillstaben, som arbeids-
takere i resten av verden, lærte seg digitale 
verktøy for å møtes og samarbeide fra hjem-
mekontor, ble det på rekordtid satt sammen et 
nytt program som kunne la seg gjennomføre 
under de lovpålagte restriksjonene for reiser 
og smittevern.  

VAKKERT OG JORDNÆRT:  
Blomster og trerøtter var en viktig del av 

scenedekorasjon og bildedesign under de 
første digitale Festspillene i Bergen.  

DIGITALISERING DIGITALISERING
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Festspillene dokumenterte og strømmet fore-
stillinger i både 2018 og 2019, men en fullver-
dig digital festival var likevel noe annet og 
læringskurven var bratt. NRK var med som 
partner på de første sendingene. Til sammen 
ble 36 nye konserter og forestillinger filmet. 
11 arrangement ble hentet fra arkivet. Artis-
tene fant også nye måter å nå publikum på, 
for eksempel gjennom Bergen Nasjonale Ope-
ras telefonforestillinger, festspillkunstnerens 
arkitektur-TV i tre deler og Plattform Gátts 
videoinstallasjoner.  

Områder som helhetlig bildedesign, strøm-
meplattformer, videografikk, moderasjon av 
kommentarfelt, nettverter og tekniske hjel-

petjenester for publikum, nettsidedesign og 
mye annet måtte få praktiske løsninger som 
lot seg gjennomføre på kort tid. I tillegg fikk 
kjente spørsmål om rettighetsavklaringer og 
kvalitetskrav et større omfang enn tidligere.  

Festspillene valgte å gjøre alt kunstnerisk 
innhold gratis tilgjengelig for publikum i hele 
verden i minst 30 dager etter de først ble 
sendt. I etterkant mottok beslutningen kritikk 
for å undergrave betalingsviljen hos publikum. 
Festspillene har vært tydelige på at årets fes-
tival var et engangstilfelle, grunnet praktiske 
hensyn og unntakssituasjonen i hele verden, 
og at fremtidige digitale festspillforestillinger 
vanligvis vil være billetterte. 

Under årets festspill var det tilgjengeliggjø-
ring av kunsten og å senke tersklene for del-
takelse og dialog som var i fokus. Festspillene 
fikk mange tilbakemeldinger fra takknemlige 
digitale publikummere som tidligere har vært 
forhindret fra å delta fysisk.  

Festspillene har i flere år gjort digitale arran-
gement tilgjengelig for spesifikke grupper 
som skoler og aldershjem. I 2020 fikk alders-
hjemmene Festspillene tidligere har vært i 
kontakt med oppfølging med informasjon og 
oppfordringer til å vise festspillforestillinger.  

Uavhengig av koronavåren fortsatte Fest-
spillene å jobbe med effektiviseringstiltak på 
systemnivå, med mål om bedre informasjon til 

publikum og partnere, og å frigjøre arbeids-
kapasitet i administrasjonen. Blant tiltakene 
er videreutvikling av chatbot-tjenesten og et 
nettbasert budsjetteringssystem.  

«Festspillene i Bergen har virkelig 
gått i bresjen for digital festivalgjen-
nomføring.»   

– AFTENPOSTEN 

INNSPILLING: Johanne Haugland og Gunnar Flagstad  
gjør seg klar til konsert på Lysøen.

SMITTEVERN OG TV-SMINKE:  
To nye fokusområder under årets festspill. 
Janne Blindheim t.v. og cellist Amalie Stalheim.

DIGITALISERING DIGITALISERING
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I GRIEGS VILLA: Leif Ove Andsnes og  
Mari Eriksmoen fremførte Bartók og 
Beethoven i Griegs stue.
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Festspillenes 
kunstneriske 
egenart 
Stiftelsen Festspillene i Bergen har 
som formål innenfor et bestemt 
tidsrom å organisere kunstneriske 
arrangementer på høyt nasjonalt og 
internasjonalt nivå. 

– FESTSPILLENES FORMÅLSPARAGRAF 

Festspillene i Bergen har i nærmere 70 år vært 
en av landets fremste kulturbegivenheter, og 
spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen 
som internasjonal kulturby. I løpet av denne 
perioden har festivalen utviklet seg i takt med 
nye muligheter og kulturelle impulser, og bi-
dratt til å gjøre musikk, scenekunst og andre 
kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for 
flest mulig. Festspillenes ambisjon er å være 
en av Europas ledende festivaler. Festspillene 
har de seneste årene satset både bredt og 
smalt, og har plass til både sirkus og samtids-
musikk.  

Festspillenes kunstneriske egenart kjen-
netegnes vanligvis ved store internasjonale 
kunstnere og gjestespill, egenproduksjoner, 
urpremierer og ny musikk, kjerneprogrammet 
fra den klassiske kunstmusikken, satsing på 
unge talenter og mangesidige kunstnerpor-
trett.  

Det opprinnelige programmet for Festspillene 
2020 inneholdt 316 arrangementsavviklinger 
på 51 arenaer innen en rekke sjanger, deriblant 
1 urfremføring, 3 urpremierer og 6 premierer. 
Så kom pandemien.   

På få uker gikk festspillprogrammet for 2020 
fra nylig lansert til avlyst og skrinlagt. Noen 
uker senere presenterte Festspillene 60 nye 
programposter med stort og smått. Offent-
lige arrangementer var forbudt, og mestepar-
ten av de kunstneriske produksjonene flyttet 
over på nett. Artistene på programmet var i all 
hovedsak norske. Konserter med soloartister 
og mindre ensembler kunne gjennomføres. 
Scenekunst var mer utfordrende, for dansere 
og skuespillere må være nær hverandre, men 
Festspillene fant løsninger sammen med våre 
partnere. Produksjoner dokumentert i 2018 og 
2019 ble hentet frem fra arkivet, og et utepro-
gram med intakt smittevern og lang festspill-
historie ble satt sammen. 

KONSERT I PANDEMIEN: Ingen publikummere, orkestermusikere med ekstra 
avstand seg imellom, mange kameraer. Men festspill, tross alt.  

FOR SKJERMPUBLIKUM: Artist Bjørn Tomren uttalte at det var litt ubehagelig å opptre uten publikum, men at 
det også kan være litt ubehagelig å opptre foran et publikum. Her fra konserten i Håkonshallen.  

KUNSTNERISK
EGENART

KUNSTNERISK 
EGENART
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Verdens 
fremste 
skapende 
og utøvende 
kunstnere 
Under årets festspill fikk de norske 
verdensstjernene skinne alene. 

Festspillene i Bergens ambisjon er å tiltrekke 
seg de fremste skapende og utøvende kunst-
nere i verden, og vanligvis er mange store, in-
ternasjonale navn innen scenekunst og musikk 
representert på festspillprogrammet. 

Pandemien gjorde internasjonal reisevirksom-
het utfordrende i mai/juni, og førte til at årets 
festspillprogram i hovedsak ble fremført av nor-
ske artister. 

Norge har selv fostret en rekke internasjonale 
stjerner, særlig innen den klassiske musikken. 
Pianist Leif Ove Andsnes, sopran Mari Eriksmo-
en, fiolinist Henning Kraggerud og pianist Chris-
tian Ihle Hadland, Bergen Filharmoniske Orkes-
ter og Oslo-Filharmonien hadde alle sentrale 
roller under årets festspill. Einar Selvik, Mathias 
Eick, Kjetil Møster og Marja Mortensson er alle 
internasjonale navn innen andre sjangre.

Årets fremføring av Festspillenes signaturverk, 
Griegs a-mollkonsert, kom fra Bergen og Rey-
kjavik, der den islandske pianisten Víkingur 
Ólafsson spilte inn solostemmen ledet av BFOs 
sjefdirigent, britiske Edward Gardner.  

På det opprinnelige programmet for Festspil-
lene 2020 sto blant annet en ny internasjonal 
samproduksjon av den sveitsiske Ibsenpris- 
vinneren og regissøren Christoph Marthaler, 
Det Norske Teatrets kritikerroste oppsetning 
av David Bowie-musikalen Lazarus, den tyske 
divaen Ute Lemper, nysirkusforestillingen Hotel 
 av Cirque Éloize fra Canada, den russisk-britis-

NORSK DUO: Pianist Leif Ove Andsnes og sopran 
Mari Eriksmoen fremførte verk av Schumann i 
Håkonshallen.  

SJEFDIRIGENT PÅ PLASS: Britiske Edward Gardner 
ledet Bergen Filharmoniske Orkester gjennom flere 
konserter under årets festspill.  

ke komedien The Knight of the Burning Pestle, 
den australske forestillingen The Shadow 
Whose Prey the Hunter Becomes og artisten 
Goran Bregović fra Sarajevo. 

«Resultatet blir riktig vellykket. En 
lavmælt konsert i Håkonshallen uten 
publikum i salen, men likevel med 
både nerve og intensitet.»  

– BERGENS TIDENDE  
OM KONSERTEN TIL EINAR SELVIK

KUNSTNERISK
EGENART

KUNSTNERISK 
EGENART
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Den klassiske 
kjernen  

Festspillene har et særlig ansvar 
for å ivareta, utvikle og utfordre 
kunstmusikken.  

Festspillenes formålsparagraf slår fast at ar-
rangementene på programmet «skal gi et bilde 
av de beste norske og internasjonale kunst-
frembringelser, vesentlig innenfor musikk ...» 
Festspillene i Bergen skal bidra til å styrke 
kvaliteten på, formidlingen av og engasje-
mentet rundt det klassiske repertoaret som 
utgjør hjørnesteinen i festivalens program og 
formål.  

Årets musikkprogram var preget av fest-
spillkomponist Jörg Widmann (s. 26) og digi-
tal formidling, både muntlig og musikalsk, fra 
fremragende norske artister i flere generas-
joner.  

Fokus på unge musikere har vært sentralt i 
Festspillenes programmering lenge. Med opp-
tredener alene eller sammen med mer erfarne 
artister får yngre artister verdifull konserter-

faring og publikum får mulighet til å lære mor-
gendagens stjerner å kjenne tidlig i karrieren. 
Mentorprogrammet Crescendo er et eksem-
pel. Dette historiske samarbeid mellom Fest-
spillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt 
og Oslo-Filharmonien har formål om å legge 
til rette for koblinger mellom morgendagens 
unge, klassiske utøvere og høyt profilerte 
nasjonale og utenlandske solister og kammer-
musikere, og har eksistert i flere år. 

Festspillene 2020 viste frem unge norske 
musikere både i og utenfor Crescendo- 
programmet i en rekke konstellasjoner, både 
sammen med Crescendo-mentor Leif Ove 
Andsnes og i kvartett-, duo- og solistformat. 

Fremføringen av Griegs a-mollkonsert fra 
Reykjavik og Bergen ble en av årets mest pro-
filerte konserter og BIT20 Ensemble skapte 
et unikt portrett av den bergensbosatte fin-
ske komponisten Rebecka Sofia Ahvenniemi. 
Både Åpningskonserten, med en lang rekke 

AVSLUTTET FRA OSLO: «Resultatet er en musikalsk berg-og-dal-bane 
der musikken går på skinner fra buldrende dyp til hylende høyder. En 
mer enn verdig avslutning for årets heldigitale festspill i Bergen, med 
andre ord», skrev Aftenposten om årets Avslutningskonsert.  

PÅ LYSØEN: Johanne Haugland øver i Ole Bulls hus.
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profilerte artister, og Avslutningskonserten, 
med 100-årsjubilanten Oslo-Filharmonien og 
Leif Ove Andsnes som dirigent og solist og 
innspilt i Oslo, ble to andre høydepunkter.   

Også pianist Christian Ihle Hadland ble frem-
hevet i media. «Mest imponert er jeg likevel 
av pianist Christian Ihle Hadland, som på 
kort varsel «overtok» klaverstemmen i en re-
kke store og krevende kammermusikkverk 
fra kansellerte utenlandske pianister. (…) En 
nesten umenneskelig prestasjon som krever 
enorm teknikk, stor rutine, og ikke minst nerv-
er av stål,» skrev NRK. 

På det opprinnelige programmet for Fest-
spillene 2020 sto blant annet operaen Salome, 
en ny samproduksjon med Musikkselskapet 
Harmonien og Bergen Nasjonale Opera, som 
var planlagt som årets åpningsforestilling. 
Andre artister som ikke kunne opptre i 2020 
grunnet pandemien var tidligmusikkeksperten 
William Christie og hans ensemble Les Arts 
Florissants, strykerne Vilde Frang, James 
Ehnes og Nicolas Altstaedt og pianistene An-
drew Armstrong, Francesco Piemontesi, Isata 
Kanneh-Mason og Tanja Zapolski.   

«Et umulig utgangspunkt gjorde 
digitalversjonen av Griegs 
klaverkonsert til en av koronatidens 
mest slående konserter. (…)  
Griegs a-mollkonsert kunne ikke ha 
fått en bedre løsning i 2020.»  

– AFTENPOSTEN  
26. MAI 20  

«Konserten blei ein tour de force når 
det gjeld både teknisk gjennomføring 
og musikalsk resultat.» 

– DAG OG TID  
29. MAI 20 OM A-MOLLKONSERTEN 

KLASSISKE ARTISTER: 1) Sonoko Miriam Welde. 2) Edward Gardner og Leif Ove 
Andsnes og 3) Miriam Helms Ålien og Christian Ihle Hadland

CELLIST: Amalie Stalheim gjorde flere 
konserter under årets festspill.
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Kunstnerisk 
fornyelse  
Festspillene skal være nyskapende 
og aktivt medvirke til å fornye og 
utvikle kunstfeltet. Festspillene jobber 
for kunstnerisk fornyelse på flere 
strategiske områder.  

Gjennom mangeårig og utstrakt satsing på urf-
remføringer, urpremierer og nye produksjoner 
bidrar Festspillene vanligvis til at ny musikk og 
ny scenekunst realiseres på en solid plattform 
og vises for et større publikum.  

Programmet for 2020-festivalen måtte settes 
sammen på nytt i løpet av noen hektiske uker, 
og med et unntak i slippekonserten til hei kalas, 
kunne ikke noen av de planlagte premierene 
gjennomføres.  

Festspillene jobber også med å videreutvi-
kle norske musikktradisjoner, blant annet ved 
å bestille og presentere nye verk av norske 
komponister og ved å forvalte og fornye den 
norske musikkarven. I det nye programmet 
for Festspillene 2020 kom dette sterkest til ut-
trykk gjennom komposisjonene til artister som 
hei kalas, Einar Selvik, Marja Mortensson, Bjørn 
Tomren og Moddi, samt Eirik Johan Grøtvedt 
og Eirik Haug Stømner, som hadde hentet frem 
noen mindre kjente komponister som fortjener 
plass på den norske konsertscenen.  

Festspillene har også tradisjon for å satse på 
nye talenter og samarbeide med unge utøvere 
over tid. Nåværende og tidligere deltakere i 
mentorprogrammet Crescendo, i samarbeid 
med Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Fil-
harmonien, gjorde en rekke konserter på fest-
spillprogrammet også i 2020.  

Festspillene i Bergen 2020 
 
Morgon og kveld 
AV JON FOSSE  

Produsert av Det Vestnorske Teateret  
Premiere på internett torsdag 21. mai 
 
hvorfor er jeg allergisk 
AV HEI KALAS  

Urfremført fra Peer Gynt-salen i Grieghallen 
lørdag 23. mai.  
Konserten sto på det opprinnelige programmet 
for Festspillene 2020.  
(se s. 31)  
 
Room of Organs 
Do It Yourself Performance 
AV CLIMATE CHURCH COLLECTIVE  

Urpremerie på internett lørdag 30. mai  
(se s. 39)  
 
This Evening’s Performance Has  
Not Been Cancelled  
AV ZOË IRVINE  

Produsert av Bergen Nasjonale Opera  
Urpremiere over telefon søndag 31. mai 
(se s. 38) 

NY NORSK 
MUSIKK: hei kalas 
kunne gjennomføre 
den første 
slippekonserten for 
albumet «hvorfor 
er jeg allergisk» 
som planlagt, selv 
om det ble digitalt. 
Fra venstre: Heidi 
Marie Vestrheim, 
Alvin Vestrheim 
og Anniken 
Theodorsen.  

Opprinnelig planlagt program 
for Festspillene 2020  
 
Sløserikommisjonen 
Samproduksjon med BIT Teatergarasjen, Ro-
sendal Teater og Traavik.info 
Urpremierer planlagt til Lille Scene på  
Den Nationale Scene onsdag 20. mai og Teltet 
på Festplassen søndag 31. mai.   
 
Carte Blanche 
But Then, We'll Disappear (I'd Prefer Not To) 
Samproduksjon med Carte Blanche  
Urpremiere planlagt til torsdag 21. mai.  
 
Future Opera 
AV BÁRA GÍSLADÓTTIR OG PEDER BARRATT-DUE 

Presentert i samarbeid med  
Bergen Nasjonale Opera og Íslenska óperan 
Urpremiere planlagt lørdag 23. mai.  

Urfremføringer 
og urpremierer 

NORSK MUSIKK PÅ KAIEN: Tenor Eirik Johan 
Grøtvedt og pianist Eirik Haug Stømner fremførte 
verk av kjente og mindre kjente norske komponister i 
havgapet i Skjerjehamn. 
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Festspill- 
komponist 
Jörg Widmann 
Festspillkomponist Jörg Widmann 
måtte prege årets festival fra sitt hjem 
i München.  

Med strenge karantenebestemmelser ble det 
dessverre for langt fra Berlin til Bergen under 
pandemien, og tyske Jörg Widmann fylte rollen 
som festspillkomponist på avstand.  

Widmanns musikk var representert med tre 
verk under åpningskonserten: Fanfare, Con Brio 
og 180 Beats per Minute. På konserten Idyll and 
Abyss, som lånte tittel fra et Widmann-stykke, 
ble verkene hans satt sammen med musikk av 
Schubert og Wolfgang Amadeus Mozart.  

– Jörg Widmann er en mangfoldig komponist 
med stort uttrykksregister. Han skriver alt fra 
høyst eksperimentelle verker til verker som re-
laterer seg direkte til historisk musikk. Jeg er 
veldig fascinert over hvordan Widmann klarer 
å beholde sin egen sterke stemme, selv når han 
relaterer til, og siterer, andre komponister, sier 
pianist Leif Ove Andsnes, som fremførte Idyll 
and Abyss på konserten.  

I tillegg kunne publikum bli kjent med Wid-
mann gjennom et intervju med festspilldirektør 
Anders Beyer. Intervjuet var satt sammen med 
klipp av Widmann-stykkene som ble fremført 
under Festspillene og uttalelser fra andre artis-
ter. Widmann ble også presentert gjennom et 
dybdeintervju publisert på ballade.no og fib.no, 
bakgrunnsartikler og en kortere hjemme hos-
video, spilt inn hos Widmann i München. 

På det opprinnelige programmet var det sju 
ulike arrangement relatert til festspillkompo-
nisten. Jörg Widmann er både komponist, klari-
nettsolist og dirigent, og publikum skulle ha fått 
erfart ham i alle tre rollene.   

«For meg personlig er musikk en 
nødvendighet i livet.» 

– JÖRG WIDMANN 

I TYSKLAND: Festspillkomponist Jörg Widmann kunne 
dessverre ikke komme til Bergen som planlagt.  

PÅ JAKT: Jörg Widmanns strykekvartett nr. 3, 
«Jaktkvartetten», ble fremført av Ludvig Gudim (f.v.), 
Eivind Ringstad, Sonoko Miriam Welde og Amalie 
Stalheim.  
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GALLERIET OPP NED: Bergmund Waal Skaslien snudde 
byen på hodet på kjøpesenteret Galleriet.
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JODLING OVER BY’N: 
Høysangen var en 
garantert smittefri 
og 100 meter høy 
kunstopplevelse i 
konsertsalen Bergen, 
med fjellene som 
vegger og himmelen 
som tak. Her er Bjørn 
Tomren i aksjon.  

BAMBUSJAZZ: Hildegunns panda er laget til konsertserien 
Minimusikk, som har som formål å bidra til flere konserter av 
høy kvalitet for det yngste publikummet. 

Kunstnerisk 
bredde  
For å formidle kvalitetskunst til flest 
mulig, har Festspillene et stort spenn 
i programmet, både kunstnerisk og 
geografisk. Til tross for et smalere 
tilbud i koronaåret, bød Festspillene 
2020 på variasjon på skjermen og 
utendørs.

Å bringe kunst på høyeste nivå til så mange 
publikummere som mulig har vært sentralt 
i Festspillenes strategi i flere år og er en del 
av vårt samfunnsansvar. Det ambisiøse målet 
er å ha et kvalitetstilbud til alle, uansett alder 
og interessefelt. Festspillene har jobbet mot 
dette målet gjennom å sikre kunstnerisk bred-
de, presentere internasjonale og nasjonale 
gjestespill, gi et bredt tilbud til barn og unge, 
gi et tilbud også utenfor Bergen og tilby gra-
tisarrangement med bred appell i byrommet.  

Festspillene jobber strategisk med publikum-
sutvikling, og det innebærer både å nå ut til nye 
publikumsgrupper og å stimulere det eksister-
ende publikum til å bruke tilbudet mer. Byen og 

regionen skal oppleve at Festspillene bidrar til å 
skape sammenhengskraft i samfunnet.  

Årets 60 programposter besto av nye innspill-
inger av konserter, forestillinger og debatter, 
uteprogram, utendørskonserter i Skjerjehamn 
og arkivmateriale fra Festspillene 2018 og 
2019. Konsertene som ble filmet under årets 
festspillperiode var vektet mot det klassiske 
kjerneprogrammet (se s. 21), men inneholdt 
også en rekke andre musikalske uttrykk og 
scenekunst. Gjennom arkivmateriale fra Fest-
spillene 2018 og 2019 kunne enda flere kun-
stuttrykk inkluderes i programmet.  

Satsing på samarbeid lokalt, nasjonalt og in-
ternasjonalt var et viktig grep også i 2020, og 
en rekke samarbeidspartnere fra det etablerte 
og det frie kunstfeltet snudde seg fort rundt 
og bidro til at Festspillene kunne tilby et man-
gfoldig program med stor kunstnerisk bredde 
til tross for forutsetningene.  

Fem nye konserter og forestillinger for barn 
og unge ble strømmet, og to tidligere fami-
lieproduksjoner ble lagt til programmet. Årets 
festspill hadde to utendørskonserter i den nye 
festspillarenaen Skjerjehamn, og uannonserte 
gratisarrangementer utendørs skapte glimt av 
spontan festivalstemning i en ellers dempet by.  

Barn og unge 
Festspillene har et bredt tilbud til 
barn og unge.  

Festspillene i Bergen har som mål å engasjere 
de unge, bidra til økt kulturell kompetanse og 
skape interesse for nyskapende kunst og klas-
sisk musikk gjennom gode opplevelser.  

Årets festspill hadde til sammen sju ulike ar-
rangement for barn, unge og familier. Fem av 
disse ble spilt inn i festspillperioden, og to var 
forestillinger fra arkivet. Til sammen hadde 

barne- og familieprogrammet 32 980 påbeg-
ynte strømminger.  

Trioen hei kalas fremførte musikk fra sitt nye 
album «hvorfor er jeg allergisk» for første 
gang. Platen ble spellemannspris-nominert i 
februar 2020. Hildegunns panda bød på leken 
jazzimprovisasjon, dukkeforestillingen Hjem 
undret seg over hva «hjemme» egentlig betyr 
og på Litteraturhuset i Bergen svingte figuren 
Kubbe seg med trommestikkene.  

Festspillene legger vekt på prosjekter hvor 
barn og unge selv deltar aktivt i kunstproduk-
sjon. Uten publikum eller muligheter for å 
samle mange utøvere på scenen var det ikke 
så mange muligheter for dette i 2020. Ekstra 
gledelig var det derfor at De unges festspill-
forestilling lot seg gjennomføre digitalt, og to 
unge artister fra Hamar og Harstad var også 
blant deltakerne.  

Blant de planlagte arrangementene som ikke 
lot seg gjennomføre i 2020, var en lekeplass 
på Festplassen, De unges festspilldag med 
unge talenter fra Kulturskolen, lydfabrikken 
m/BIT20 Ensemble, babyforestillingen Ritsj og 
den franske danseforestillingen TUTU.  

«Da den ti år gamle sangeren Anders 
Bauthus tok et høytidelig steg til side 
fra mikrofonen og bukket dypt – ikke 
for en fullsatt sal, men for et kamera – 
kunne jeg ikke annet enn å klappe der 
jeg satt for meg selv.» 

– BERGENS TIDENDE 
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Uteprogram 

Festspillene er til stede med gratis 
kunstopplevelser i og utenfor 
byrommet, samt i digitale rom, for å 
nå ut til flest mulig mennesker med 
kunsten. 

I et vanlig år samler Festspillenes utendørspro-
gram tusenvis av mennesker. Smittevernhensyn 
gjorde det umulig i 2020, men målet var fortsatt 
det samme: Å gi mennesker uventede kunstne-
riske opplevelser som får dem til å stoppe opp for 
å reflektere, undres og glede seg. Gjennom å tilby 
opplevelser utendørs til alle, ønsker Festspillene 
å nå også dem som ikke selv oppsøker festiva-
len. Slik kan Festspillene blir tilgjengelig for nye 
publikumsgrupper. 

OiOi i byrommet 
Artistene Ole Hamre og Thea Hjelmeland stod i 
spissen for en ny utgave av OiOi, som var navnet 
på Festspillenes uteprogram i årene 2006–2009. 

OiOi står for opplevelse, innlevelse, oppsikt og 
innsikt, og Hamre og Hjelmeland skapte unike 
opplevelser i Bergen sentrum som nådde mange 
mennesker uten å oppfordre til at folkemasser 
samlet seg. Ingenting skjer, Høysang fra byens 
tak, Balkongteater, Folkebevegelse og OiOi snur 
byen på hodet var alle opplevelser som enten 
kunne oppleves på avstand eller som skjedde 
flere ganger på uanmeldte steder og tidspunkt. 

Opplevelser via sosiale medier 
Mange begrenset sine bevegelser i byen og i 
offentlige rom som følge av pandemien. For å 
nå ut til flere, ble videoglimt fra uteprogrammet 
satt sammen med nyskreven samtidspoesi av 
Frode Grytten i Ingenting skjer og spredd som 
videoopplevelser i FiBs sosiale mediekanaler og 
på bt.no. Slik kunne også de som ikke oppholdt 
seg i byen i festspillperioden få et inntrykk av 
årets uteprogram, og uteprogrammet fikk et 
større regionalt og nasjonalt nedslagsfelt. 

BALKONGTEATER: 
Inspirert av 
operasangere på 
balkonger i Italia og 
på trygg avstand 
fra publikum og 
hverandre, utøvet 
skuespillerne Tormod 
Løvold (bildet), Frode 
Bjorøy, Eirik del Barco 
Soleglad og Knut 
Møller sin kunst fra 
balkongene omkring 
Øvre Ole Bulls plass.  

INGENTING SKJER: Frode Gryttens dikt kommenterte den 
nye virkeligheten Norge og verden plutselig befant seg i 
våren 2020, og ble satt sammen med levende bilder fra OiOi-
arrangementene.  
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Sail-in-konserter i Skjerjehamn  
I idylliske Skjerjehamn i Gulen var det mulig 
å samle publikum til konsert fra bryggekan-
ten. Trygg avstand ble sikret ved at publikum 
ankom i og opplevde konserten fra egne båter 
eller fra svabergene omkring. To utendørs Sail-
in-konserter fant sted her, med henholdsvis 
Moddi og Eirik Johan Grøtvedt & Eirik Haug 
Stømner. Moddi-konserten var en videreføring av 
Nordvegen-konseptet – Festspillenes flerårige 
musikalske sjøreise som tematiserer årtusener 
med liv levd i pakt med havet. 

Fordi flere av opplevelsene skulle oppleves på 
avstand, så ble det ikke talt antall publikum-
mere på alle deler av uteprogrammet. På 17 av 

I hele festspillperioden skulle Bergen_Portal,  
i form av en gylden container på Torgall-
menningen, by på åpne møter og kuraterte 
aktiviteter koblet opp til mennesker i tilsva-
rende portaler andre steder i verden, for å skape 
meningsfylte menneskelige møter mellom folk 
som er adskilt av avstand og ulikheter. 

Xics del Xurrac – Lekeplass på Festplassen, 
skulle i katalansk tradisjon sette folks kreativitet, 
mot, styrke og balanse på prøve med tårnbygge-
utfordringer. Studentradioen i Bergen – Live på 
Festplassen skulle hatt daglige sendinger med 
samtaler, debatter, liveopptredener og mer med 
artister og andre aktuelle gjester.  

48 arrangement i uteprogrammet ble det talt 
1244 tilhørere.  

Uteprogrammet var støttet av Grieg Foundation 
og Kavlifondet. Sail-in-konsertene i Skjerjehamn 
var i tillegg støttet av Vestland fylkeskommune. 

Opprinnelig uteprogram 
Flere av postene på det planlagte uteprogram-
met kunne ikke finne sted i 2020. Det italienske 
kompaniet eVenti Verticali skulle danset på en 
flygende vegg i Quadro over Torgallmenningen. 
De småfrekke seniorene i Quartier Libre! fra fran-
ske Planet Pas Net skulle bøllet med bergenserne i 
byens gater og Familiedag på Siljustøl skulle vært 
en søndagsutflukt til Sæveruds trolske paradis. 

DEN NYE FOLKEBEVEGELSEN: Når hele befolkningen plutselig skal holde minst 1 meters avstand til hverandre, 
bremses, rygges, dreies og manøvreres det tilsynelatende helt uten mål og mening på butikken. OiOi lot dansere og 
musikere ta del i denne nye kollektive koreografien. F.v.: Tresor Jawari, Shelmith og Per Jørgensen.  

SEIL-IN-KONSERTER: På den nye festspillarenaen Skjerjehamn foregikk årets to eneste ikke-digitale 
konserter. Her kunne publikum lytte til artisten Moddi, trygt plassert i egne båter.  

OPPNED: Når omstendighetene snus på hodet, betyr det 
begrensninger – men også nye muligheter. Vokalist Bjørn Tomren tok 

frem hestekostymet sitt og opptrådte med hodet nederst fra trær i 
byparken og på Jernbanestasjonen i Bergen.  
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UTENDØRS STRØMMEKONSERT: Publikum måtte finne nye møteplasser under 
Festspillene 2020. Denne gjengen valgte å skape sin egen utekonsert.  

Møteplassen 
Festspillene 

Festspillene skaper arenaer for 
møter mellom mennesker, kunst og 
samfunnsliv. 

Festspillene i Bergen skal være et kunstner-
isk og kulturpolitisk knutepunkt. I et vanlig år 
møtes representanter fra kulturliv, politikk og 
næringsliv, både i og utenfor festspillregi.  

Med statlige oppfordringer om å treffe så få 
mennesker som mulig og forbud mot arrange-
ment, hadde Festspillene 2020 ikke sine vante 
fysiske møteplasser å tilby. I stedet samlet folk 
seg i digitale rom: Det ble arrangert sponsor- 
og bransjetreff på nett, internasjonale journal-
ister fikk skreddersydde opplegg på epost og 

publikum i land så fjernt fra hverandre som 
Australia og Mexico kunne dele konsertop-
plevelsen samtidig.  

Gjennom samarbeid med en rekke partnere 
fra et bredt spekter i det norske kultur- og 
samfunnslivet styrkes Festspillenes program-
tilbud, kvalitet og rekkevidde. I en situasjon 
der det meste av Norges og verdens kulturliv 
for øvrig var stengt ned, søkte Festspillene 
samarbeid med gamle og nye partnere for å 
sette sammen en ny og gjennomførbar festi-
val (s. 40). Slike samarbeid på tvers av insti-
tusjoner er en forutsetning for at Festspillene 
skal oppnå sin ambisjon om å være en av de 
ledende festivaler i sitt slag i Europa. 

Samarbeidet med sponsorer og næringsliv 
ble raskt tilpasset situasjonen (s. 41) og Fest-
spillenes internasjonale delegatprogram fikk 
en ny digital form (s. 42).   

Festspillene ønsker også at våre produksjoner 
skal sette spor gjennom å skape debatt og 
dialog om kunstneriske og samfunnsmessige 
spørsmål (se s. 46). 

Samarbeid 
med kultur-
organisasjoner 

Festspillene har et langsiktig og godt 
samarbeid med de største kulturin-
stitusjonene i Bergen og i Norge.  

Ved å spille på hverandre kan vi løfte gode 
produksjoner frem i fellesskap, på tvers av 
sjangre og kunstformer. Samarbeidene skaper 
arenaer for kompetansedeling hvor partene 
kan styrke og inspirere hverandre i sitt videre 
arbeid. Det er en del av Festspillenes oppdrag 
å stimulere lokale profesjonelle kulturinstitus-
joner og det frie feltet, og bidra til samspill og 
kompetansedeling i kunst- og kulturlivet i re-
gionen. 

Festspillene samarbeider også med relevante 
internasjonale kulturinstitusjoner for å kunne 
presentere kunst av høyeste kvalitet under 
festivalen, og slike samarbeid ble sentrale for 
å sette sammen et nytt, norgesbasert fest-
spillprogram i løpet av noen hektiske uker ko-
ronavåren 2020.  

Samarbeidet med de største kulturinstitus-
jonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske 
Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche, 
BIT20 Ensemble, BIFF, KODE og Bergen Kun-
sthall, gjør det mulig å tilby publikum store 
kunstfrembringelser som hver enkelt aktør 
ikke har mulighet til å løfte alene. 

Bergen Filharmoniske Orkester  
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) var sen-
tral i tre arrangement under årets festspill. Med 
strengt regulert avstand spilte musikerne på Åp-
ningskonserten sammen med en rekke artister. 
På konserten og mesterklassen Dirigentforum 
spilte de sammen med dirigentene Daniel Reith 
og Aage R. Meyer, samt fiolinist Eldbjørg Hem-
sing. BFO spilte også sammen med Edvard Grieg 
Kor og pianisten Víkingur Ólafsson på konserten 
der Griegs a-mollskonsert ble fremført. 

«Å se Bergen Filharmoniske 
Orkester spille sammen på scenen 
i Grieghallen, var nesten det mest 
rørende.» 

– BERGENS TIDENDE 22. MAI 20 

Oslo-Filharmonien 
Oslo-Filharmonien feiret sitt 100-årsjubileum 
denne sesongen, og skulle etter planen avs-
luttet årets festspill med et rent Mozart-pro-
gram i Grieghallen. I stedet ble det Leif Ove 
Andsnes som reiste over fjellet og gjorde en 
forrykende konsert sammen med orkesteret i 
Oslo Konserthus.  

«Så mørk og stormfull er det sjelden 
du får høre Mozart.» 

– BERGENS TIDENDE 5. JUNI 20 
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BIT20 Ensemble  
Samtidsorkesteret BIT20 Ensemble skulle 
opprinnelig spille en konsert med og av fest-
spillkomponist Jörg Widmann og invitere 
barn og unge til sin Lydfabrikk. Begge disse 
arrangementene måtte avlyses, men i stedet 
gjorde BIT20 en spennende konsert sentrert 
rundt finsk-bergenske Rebecka Sofia Ahven-
niemi.  

«Årets mest forfriskende konsert 
var utvilsomt samtidsensemblet 
BIT20s portrettkonsert av den 
bergensbaserte komponisten 
Rebecka Ahvenniemi.» 

– NRK 5. JUNI 20 

Det Norske Solistkor 
Det Norske Solistkor ledet av Grete Pedersen 
gjennomførte sin planlagte festspillkonsert 
med musikk av Bach, Poulenc og Grieg fra 
Trefoldighetskirken i Oslo.  

«Det Norske Solistkor briljerte 
med kjernerepertoaret sitt under 
Festspillene i Bergen – i Oslo.» 

– DAG OG TID 

Nattjazz 
Mathias Eick – Kind of Blue skulle ha åpnet 
Nattjazz på Verftet. I stedet presenterte Nat-
tjazz forestillingen digitalt og innspilt i Håkon-
shallen, i samarbeid med Festspillene.  

«Av de mange strømmekonsertene 
jeg har sett i det siste, var denne en 
av de mest vellykkede.» 

– BALLADE 7. JUNI  

Det Vestnorske Teater 
I samarbeid med Det Vestnorske Teater kunne 
Festspillene vise en digital utgave av Jon Fos-
ses roman Morgon og kveld fra 2020, med Stig 
Amdam i rollen som Johannes. Forestillingen 
ble spilt inn i et naust i Øygarden.  

Bergen Nasjonale Opera 
Åpningsforestillingen som opprinnelig var 
planlagt for Festspillene 2020 var operaen 
Salome, i en samproduksjon med Bergen Nas-
jonale Opera og Musikkselskapet Harmonien. I 
stedet ble det en ganske annen operaproduk-
sjon under Festspillene: Bergen Nasjonale 
Opera presenterte nyvinningen This Even-
ing’s Performance Has Not Been Cancelled, 
en telefonbasert forestilling av Zoë Irvine, som 
gav innblikk i mange av vårens planlagte op-
eraproduksjoner i Europa.  

Kompani Krapp 
Scenekunstgruppen Kompani Krapp mottok 
i januar 2020 Omsorgsprisen for sitt arbeid 
med forestillingen Det er alltid en tråd en 
plass. Forestillingen tar utgangspunkt i his-
toriene til mennesker med demens, og skulle 

vært spilt på DNS. I stedet ble det strømme-
forestilling fra Grieghallens Peer Gynt-sal.  

«Mennesker med samme diagnose 
som min mor, har fått en scene og  
en talerstol midt i hjertet av  
Bergens kulturliv, i en blanding av 
humor, sårhet og alvor. De er gitt  
en stemme. Nå trenger de bare  
noen som lytter.»  

– DEBATTINNLEGG I  

BERGENS TIDENDE 29. MAI 20 

Platform Gátt 

I 2019 var Festspillene vertskap for den al-
ler første samlingen i Platform Gátt, et nytt 
nordisk initiativ som kobler unge kunstnere 
på tvers av disipliner og landegrenser. I 2020 
spurte Festspillene om kunstnerne i nettver-
ket ville bidra til det nye nettbaserte program-
met. To grupper responderte: Anna Jarosz og 
Agatha Lewandowski viste online-utstillingen 
“Although we all know what it means” og det 
finske kunstnerkollektivet laget «Room of 
Organs», en forestilling publikum satt opp 
hjemme.  

KODE  
Festspillene bruker KODEs komponisthjem 
aktivt som arenaer gjennom hele festivalperi-
oden. Edvard Griegs Troldhaugen, med både 
Griegs villa og Troldsalen, og Ole Bulls Lysøen 
var i bruk som innspillingssteder under Fest-
spillene. Familiedagen på Harald Sæveruds 
Siljustøl kunne ikke gjennomføres.  

Bergen Kunsthall  
Festspillutstillingen har vært produsert av 
Bergen Kunsthall siden 1953, og løfter hvert 
år frem en norsk samtidskunstner. Årets fest-
spillkunstner var Joar Nango, og selve utstill-
ingen ble utsatt til høsten 2020, til glimrende 
skussmål i pressen. Under Festspillene pre-
senterte Nango og Bergen Kunsthall Arkitek-
tur-TV i tre deler.  

Det var også opprinnelig planlagt samarbeid 
med Den Nationale Scene og Carte Blanche – 
Norges nasjonale kompani for samtidsdans til 
årets festspill. 

RØRENDE: Beate Bednar og Kristine Nordby Simonsen fra Kompani Krapp 
viste forestillingen Det er alltid en tråd en plass, som bygger på et flerårig 
arbeid med mennesker med demensdiagnoser.  

JAZZ I HÅKONSHALLEN: Nattjazz presenterte 
konserten Mathias Eick – Kind of Blue, som feiret det 
legendariske Miles Davis albumet med samme navn. 
Konserten skulle opprinnelig ha åpnet Nattjazz på 
Verftet, men ble digital fra Håkonshallen i stedet.  
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Partnere i 
samfunnslivet  

Festspillene samarbeider med en 
rekke ulike partnere som på hver sin 
måte bidrar til å løfte kunsten, kul-
turen, byen, landet, møteplassen og 
folkefesten.  

I tillegg til økonomisk støtte, leveranse av tje-
nester og samarbeidsprosjekter, bidrar våre 
kommersielle støttespillere, i kategoriene ho-
vedpartnere, festivalpartnere og partnere, til at 
flere får oppleve Festspillene.  

Privatpersoner eller bedrifter som gir Festspil-
lene en pengegave kalles festspillambassadø-
rer og festspillkonsuler. Deres støtte bidrar til å 
både opprettholde og videreutvikle Festspillene.  

Festspillenes prosjektpartnere er stiftelser, 
fond og privatpersoner, som med sine gaver 
bidrar økonomisk til realiseringen av konkrete 
kunstneriske prosjekter.  

Alle våre støttespillere inviteres og oppfordres 
til å benytte Festspillene som møteplass. Under 
ordinære festspill inviterer mange til egne arran-
gement i kombinasjon med en festspillforestil-
ling, gjerne med en muntlig introduksjon eller et 
kunstnermøte som innledning. I 2020 opplevde 
våre støttespillere og deres gjester, som alle an-
dre publikummere, Festspillene digitalt.  

Se takkelisten på side 80 i rapporten for over-
sikt over våre ulike samarbeidspartnere. 

Samarbeid 
med  
næringslivet 

Innholdet i samarbeidene med våre 
kommersielle partnere varierer 
fra år til år, og ble, som alt annet 
under årets festival, preget av 
koronasituasjonen. 

Heldigvis har Festspillene mange lojale 
støttespillere, deriblant våre tre hovedpart-
nere DNB, Equinor og Bergens Tidende, som 
alle opprettholdt sin støtte til festivalen også i 
unntaksåret 2020. 

Vår største sponsor, DNB, og Festspillene i 
Bergen har en lang historie sammen. DNB 

sponset Festspillene allerede det første festi-
valåret i 1953. 

Equinor Morgendagens Helter  
Festspillenes sponsorsamarbeid med Equinor 
hadde 30-årsjubileum i 2020. Fokuset i samar-
beidet er talentprogrammet Morgendagens 
Helter, som skaper scener for unge talenter 
gjennom blant annet De unges festspillfores-
tilling i Grieghallen. I år inkluderte denne to 
håndplukkete elever fra kulturskolene i Hamar 
og Harstad, i tillegg til ti elever fra kulturskoler 
i Vestland. Forestillingen ble gjennomført uten 
publikum i salen og sendt digitalt på både fib.
no og bt.no. 

Strømminger på bt.no 
Bergens Tidende har også sponset Fest-
spillene i mange år, og under årets ek-
straordinære festival, delte de ni utvalgte 
konserter fra det digitale festspillprogrammet 
med sine lesere på bt.no. 

Elektriske festivalbiler  
Som i fjor leverte vår partner Møller Bil Minde 
årets festivalbiler som kjørte artister og andre 
mellom flyplassen, hoteller og arenaer rundt 
om i festspillbyen. Bilene var elektriske og 
oppfylte det aller viktigste kravet fra Fest-
spillene: Det må være plass til minimum en 
cello i bagasjerommet. 

I den opprinnelige festivalen hadde vi også 
planlagt noen prosjekter sammen med våre 
hovedpartnere. Et av disse var Bergen_Por-
tal i samarbeid med DNB. En container, eller 
rettere sagt portal, plassert i Bergen sentrum, 
koblet opp mot identiske portaler andre sted-
er på kloden og fylt med både åpne møter og 
kuraterte oppkoblinger. Et annet slikt prosjekt 
var Lydfabrikken, sponset av Equinor Mor-
gendagens Helter. I samtidsensemblet BIT20s 
lekne Lydfabrikk får små og store teste ut 
ulike sider av lydproduksjon og hva som skal 
til for å lage musikk.  
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EXTRA STORT UTVALG
TIL EXTRA LAVE PRISER!

GRANDIOSA

PIZZA
4 varianter.
305-575 g8900

KJØPEUTBYTTE PÅ
ALT DU HANDLER! STORHANDEL LØNNER SEG! TROMSØ | HARSTADOBS.NO

3 FOR
59,- MACK BRUS

13,11 pr. liter + pant

MACK ARCTIC WATER JUICE
Ananas, Sitron og Pære. 0,5 l.
19,80 pr liter + pant

990+ pant
SØRLANDSCHIPS
6 varianter

-40%
COOP LÅRFILET KYLLING
Grill perfekt. 900 g. Pr pk. Pr kg 110,00

99,-

TORSDAG

•  Nr. 121Uke 22

28. mai 2020

134. årgang
Løssalg kr 40,-

TIPS HARSTAD TIDENDE
tips@ht.no  •  sms: HT TIPS [...] til 2399  •  Tlf. 77018000

nyheter side 4

En drøm
av et 
stipend
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N Synne Park Nyhus er et ektefødt 

barn av Harstad kulturskole. Hun 
har danset siden hun var et lite 
nurk, og nå blomstrer talentet så 
mye at Festspillene i Bergen har 
lagt ut garnet.  nyheter side 2 og 3

Synne fra 
Harstad 
danser i 
festspill

UNGT TALENT: 
Synne Park Nyhus 
havnet på forsiden 
av Harstad Tidende 
i forbindelse med 
sin opptreden 
på De unges 
festspillforestilling.  

Faksimile fra Harstad 
Tidende 28. mai 2020 
Gjengitt med 
tillatelse.
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Internasjonalt 
delegat- 
program  

Festspillene er vanligvis et møtested 
for norsk og internasjonal bransje og 
presse. I 2020 ble møtene flyttet til 
digitale rom.  

Festspillene videreførte samarbeidet med Mu-
sic Norway om et internasjonalt delegatpro-
gram, som vanligvis innebærer invitasjoner til 
Bergen for internasjonale representanter for 
bransje- og presse.  

Festspillene i Bergens (FiB) delegatprogram i 
2020 var opprinnelig planlagt til tre dager, fra 
20. til 23. mai. Delegatprogrammet til FiB skal 
tilrettelegge for eksport og internasjonal profi-
lering av norsk musikk og musikere og tilrette-
legge for norske delegater mot et internasjonalt 
marked. Dette var en del av den opprinnelige 
målsettingen for delegatprogrammet, og ble vi-
dereført i det som ble de første digitale Festspil-
lene i Bergen. Et gratis, digitalt festivalprogram 
med nesten utelukkende norske utøvere gjorde 
festivalen til et særs godt utstillingsvindu for 
norske utøvere og konsertarenaer. 

Arbeidet med pressedelegatene startet i no-
vember. I mars hadde Festspillene ni bekref-
tede pressedelegater. Personlige invitasjoner 
var sendt ut, og Festspillene var i dialog med 
internasjonale pressedelegater som har besøkt 
FiB de siste årene. Fokuset var på nye mediefla-
ter og større kjønnsbalanse og mangfold blant 
journalistene. 

Ettersom den alternative festivalen tok form, 
holdt Festspillene dialogen i gang med alle 
årets pressedelegater, skaffet nye kontakter 
og jobbet aktivt mot over 300 internasjonale 
journalister. Journalistene fikk tilbud om dag-
lige nyhetsbrev i festivalperioden, pressemel-
dinger og intervjumuligheter og rettighetsfrie 
foto. Parallelt ble omfanget av internasjonal 
annonsering økt markant, også etter festspill-
perioden. Festivalen var i dialog med 30 digitale 
pressedelegater fra USA, Tyskland, Østerrike, 
Storbritannia, Sverige, Spania, Polen, Danmark, 
Nederland, Hellas, Finland og Brasil under hele 
festivalen. I etterkant fikk journalistene tilsendt 
en spørreundersøkelse.  

For bransjedelen av delegatprogrammet, job-
bet Festspillene tett sammen med Music Nor-
way og våre partnere Talent Norge og Perfor-
ming Arts Hub Norway om et digitalt alternativ 
til besøk på den fysiske festivalen. Bransjede-
legatene ble invitert til Festspillenes digitale 
program, og arrangement på datoene for dele-
gatprogrammet ble særlig fremhevet. I forkant 
av åpningskonserten ble det organisert en for-
håndsdrink eller hjemmesamling via Whereby, 
der delegatene møtte hverandre, festspilldirek-
tøren og Festspillenes styre. 

Tilbakemeldingene fra de internasjonale journa-
listene og bransjedelegatene har vært gjennom-
gående positive, og Festspillene vil bygge vide-
re på de digitale erfaringene i årene fremover.  

Regional, 
nasjonal og 
internasjonal 
betydning 

Festspillene er en årlig kulturell vita-
mininnsprøytning, og har tradisjon 
som utstillingsvindu for norsk kultur.  

Mens andre kulturinstitusjoner verden over 
lukket dørene våren 2020, ønsket Festspillene 
å holde dette vinduet åpent og få flere mennes-
ker til å kikke inn. Å kunne tilby en omfattende 
digital festival i et nedstengt kulturliv gratis til 
publikum over hele verden var en unik anled-
ning til å gjøre norske artister og norsk musikk 
og kulturliv kjent for flere. Å gi artister og sce-
nearbeidere oppdrag i en utfordrende tid var 
viktig, og en forutsetning for kunne oppfylle 
Festspillenes formål om å organisere kunstne-
riske arrangementer på høyt nasjonalt og inter-
nasjonalt nivå.   

Festivalen ønsker å være en av de ledende fes-
tivaler i sitt slag i Europa, og jobber offensivt for 
å skape enda sterkere, mer ambisiøse og tone-
angivende festspill. En sterk lokal, regional og 
nasjonal forankring er etablert gjennom offent-
lig og privat finansiering, veletablerte og lang-
siktige samarbeid på tvers av kunstarter, en 
solid publikumsmasse og interesse fra media 
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samar-
beid med andre kunstorganisasjoner er sentralt 
for å løfte store, definerende produksjoner og 
ny musikk og scenekunst. Samarbeidsprosjek-
ter på tvers av organisasjonene bidrar også til å 
utvikle kompetansen i regionen, og var sentralt 
for å gi et bredt tilbud under årets festspill. 

Festspillene 2020 har satt spor nasjonalt og in-
ternasjonalt. 122 land er representert på strøm-
mestatistikken. Avslutningskonserten m/Leif 
Ove Andsnes & Oslo-Filharmonien ble vist på 
kino, og fem konserter ble vist i en digital mi-
nifestival gjennom medieplattformen Tencent i 
Kina etter Festspillene. I tillegg ble åpningsfore-
stillingen Venter fra Festspillene 2019 satt opp i 
Strasbourg høsten 2020. 

«Festspillene i Bergen måtte avlyse 
årets ordinære festival, men deres 
alternative festival representerer 
noe unikt i Norge og kanskje 
internasjonalt også.» 

– KLASSEKAMPEN 08. JUNI 20 

“An amazing achievement … the fact 
that one major European festival 
has defied the treng and gone 
ahead – though broadcast only, 
to empty halls – is a tonic in itself. 
On Wednesday night, the Bergen 
International Festival opened with a 
typically bold concert from the city’s 
own orchestra.” 

– THE TELEGRAPH 
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RAPPORT RAPPORT

UNG TROMMIS: Johannes Rørvik Grov var en av deltakerne 
på De unges festspillforestilling. Senere samme år deltok 
han i en reklamefilm laget av Equinor.
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Samtale- 
program 

Festspillene bidrar til den demo-
kratiske offentlighet gjennom ord-
skifter knyttet til det kunstneriske 
programmet.  

De sju ordskiftene på årets festspillprogram 
hadde nærmere 21 000 påbegynte strømmin-
ger. Arrangementene var støttet av Fritt Ord og 
ble gjennomført i samarbeid med Litteraturhu-
set i Bergen og partnere som Bergen kommune, 
Balansekunst og Tekstallianse.   

Med utgangspunkt i Festspillenes mangfoldige 
program, har samtaleprogrammet som ambi-
sjon å skape debatt og kritisk dialog som inspi-
rerer til aktiv deltakelse og meningsutveksling 
hos et stort og sammensatt publikum.  

Opprinnelig var det programmert ti ordskifter 
for Festspillene 2020, i tillegg til en to-dagers 
samling med faglig program i regi av ArtEx. 
Alle de gjennomførte ordskiftene var en del 
av Festspillenes opprinnelige program. Flere 
av ordskifte-arrangementene som ikke kunne 
gjennomføres, hadde avlyste fysiske festspill-
forestillinger som utgangspunkt for samtalen.  

Samtalene i 2020 gav mulighet for bli bedre 
kjent med festspillkomponist Jørg Widmann, 
og utforsket bredere tematiske nedslagsfelt. 
Definisjonsmakt, migrasjon, dekolonialisering 
av kulturfeltet og hva som skjer i kroppen når 
den utsettes for kunst var blant temaene som 
ble diskutert.  

Som resten av programmet for Festspillene 
2020, ble alle samtalene strømmet gratis. Alle 
arrangementene ble gjennomført på Litteratur-
huset i Bergen, med unntak av Bergen Interna-
tional Summit.   

I tillegg spilte skuespiller Kate Pendry inn korte 
videointroduksjoner til alle årets festspillarran-
gement, med informasjon om arenaene, artis-
tene og program.  

Ordskifte-programmet i 2020  
besto av:  
  Bergen International Summit  
  Kvalitet og definisjonsmakt:  
  Hvem bestemmer? 
  Vandrehistorier  
  Dekolonialisering av kunstfeltet  
  Myter, begjær og forfall 
  Berøring  
  Møt festspillkomponisten 

DIGITALT TOPPMØTE: Byrådsleder Roger 
Valhammer, statsminister Erna Solberg, kultur- 
og likestillingsminister Abid Q. Raja, helse- og 
omsorgsminister Bent Høie og en rekke andre deltok 
på Bergen International Summit på Festspillenes første 
dag. Temaet var Kultur i sentrum av koronakrisen, og 
toppmøtet ble ledet av kommunaldirektør  
Harm-Christian Tolden.  
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  Besøkstall festspillåret 2020*
I  FESTIVALPERIODEN 2016 2017 2018 2019 2020
BILLETTERTE ARRANGEMENTER

Solgte billetter

Solgte via egne systemer 34 845 25 825 22 605 24 719

Solgte via andre institusjoner  2 380 3 230 2 962

Totalt solgte billetter 37 225 29 055 25 567 24 719 –

Utstedte billetter  

Sponsorer 3 636 2 949 2 470 2 259

Fribilletter 5 420 5 410 5 713 4 612

Totalt utstedte billetter 9 056 8 359 8 183 6 871 –

Betalte digitale besøk
Estimert antall besøk via digitale pass
Enkeltbilletter til digitalt kunstnerisk innhold

Totalt betalte digitale besøk
Totalt på billetterte arrangement 46 281 37 414 33 750 31 590 –

GRATISARRANGEMENT

Gratisarrangementer – ute  63 434 16 521 24 756 31 211 1 244 

Gratisarrangementer – inne 12 549 6 341 7 986 4 500

Publikum digitale gratisarrangement 2 702

Totalt på gratisarrangement 75 983 22 862 32 742 38 413 1 244

Festspillutstillingen 2 392 4 044 1 600 4 367 3 650

Totalt besøk i festivalperioden 124 656 64 320 68 092 75 378 4 894

UTENFOR FESTIVALPERIODEN 2016 2017 2018 2019 2020

Arr. utenfor festivalperioden 541 359 320 117

Egenproduksjoner hos andre 1 187 1 000

Totalt besøk utenfor festivalperioden 541 359 320 1 304 1 000

Totalsum 125 197 64 679 68 412 76 682 5 894

BROADCASTING OG STRØMMETALL FOR 
GRATIS DIGITALT INNHOLD

2016 2017 2018 2019 2020

Påbegynte strømminger 1 008 549 402

NRK 458 100

Totalsum 1 008 1 007 502

*Besøkstall regnes fra 01. august til 31. juli. Broadacasting 
og strømmetall registreres ut året.

Publikum på gratis digitale arrangement er fysisk til stede 
på et fysisk arrangement, og dermed registrerbare (f.eks 
digital sykehjemskonsert)

Tall fra NRK er ikke med før 2020.

Publikum  
Festspillene 2020 hadde over én 
million påbegynte strømminger.  

Publikum på årets festspill måtte registreres 
på andre måter enn gjennom utstedte billet-
ter, beleggsprosent og telling av fysiske publi-
kummere.  

Festspillene 2020 var i hovedsak digitalt, og 
arrangementene var tilgjengelig gratis på nett 
i minst 30 dager etter at de først ble publisert. 
Mer enn 25 forestillinger var tilgjengelig på fib.
no i seks måneder etter Festspillene.  

Til sammen fikk arrangementer på årets fest-
spill over én million påbegynte strømminger 
fra 122 land.  

Da det opprinnelige programmet for Festspil-
lene 2020 måtte avlyses, var det solgt cirka 
6000 billetter. 

“Thank you for making a rainy 
lockdown evening more bearable … 
beautifully played by all ❤ 

How I miss live music!” 

– KOMMENTAR PÅ FACEBOOK

PUBLIKUM 
STRØMMET TIL: 
Festspillene i 
Bergen 2020 har 
registrert seere fra 
122 land.

PUBLIKUM PUBLIKUM
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Publikums-
undersøkelse

Festspillene gjennomfører en årlig 
undersøkelse for å styrke vår kunn-
skap om eksisterende publikum, for å 
kunne måle effektene av egne tiltak 
og for å kunne arbeide enda mer mål-
rettet med publikumsutvikling.  

I tillegg gir undersøkelsen publikum anledning 
til å komme med sine tilbakemeldinger direkte 
til administrasjonen.  

2020 har på mange måter vært et annerledes 
år, noe som også gir utslag i årets publikums-
undersøkelse. Som i tidligere år topper ordene 
«kvalitet» og «spennende» listen over super-
lativer publikum benytter når de skal oppgi 
hvilke ord som best beskriver festivalen, mens 
ordet «tilgjengelighet» er nytt av i år. Hele 91 
% (86 % i 2019) svarer at de var ganske eller 
meget fornøyd med årets festspill og 92 % (80 
% i 2019) mener Festspillene står for kvalitet.  

Til sammenligning fra tidligere år har antall 
internasjonale publikummere gått vesentlig 
opp, fra 3 % i 2019 til 23 % i 2020.  I år kommer 
5 % av publikum fra Norden utenfor Norge, 
13% fra Europa utenfor Norden og 5 % fra ver-
den utenfor Europa.  

Antall førstegangsbesøkende har steget ve-
sentlig og ligger på 40 % (fra 18 % i 2019). 
Kjernepublikummet fortsetter å styrke seg, og 

hele 58 % (56 % i 2019) oppgir at de har vært 
på Festspillene i fem eller flere år. 

På undersøkelsestidspunktet var det fortsatt 
stor usikkerhet knyttet til pandemisituasjo-
nen og dermed også avviklingen av neste års 
festspill. Selv om Festspillene fortsatt har høy 
kundelojalitet (66 %) er det i år flere som er 
usikre på om de har tenkt seg på Festspillene 
i 2021. I 2019 var 19 % usikre om de ville gå 
neste år, mens det tallet i 2020 var 31 %.  

Festspillene jobber for å nå et mangfoldig pu-
blikum. Innvandrere, norskfødte med en eller 
to innvandrerforeldre, utenlandsfødte med en 
eller to norskfødte foreldre utgjør i år 18 % av 
publikummet vårt. I 2019 utgjorde innvandrere 
og norskfødte med en eller to innvandrerforel-
dre 16 %. I år var 39% av publikummerne menn, 
en økning på 4 % sammenlignet med 2019. 

Undersøkelsen ble gjennomført på en annen 
måte enn tidligere år. Antall respondenter er 

lavt, og det er dermed større usikkerhet knyt-
tet til årets tall. Undersøkelsen ble sendt ut til 
604 e-postadresser innhentet via kampanjer. 
Den ble besvart og fullført av 132 personer, og 
ble sendt ut til publikum som oppgav at de har 
sett eller planla å se Festspillenes digitale ar-
rangement og som selv registrerte e-postad-
ressen sin hos oss.  

STRØMMEPUBLIKUM: Festspillkonserter ble strømmet 
til de tusen hjem. Håkon Bårdsen og Mariann Dalen 

Husveg følger et av årets arrangement.

PUBLIKUM PUBLIKUM
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TILGJENGELIG VERDEN OVER: Eldbjørg Hemsing og Guro 
Kleven Hagen på fiolin sammen med Bergen Filharmoniske 
Orkester, pianist Leif Ove Andsnes og dirigent Edward 
Gardner under åpningskonserten.

WWW.FIB.NO

52

52

5 3

5 3

FESTSPILLENE I  BERGEN
2020

#FESTSPILLENE20

FESTSPILLENE I  BERGEN
2020



Publikums- 
utvikling og 
tilgjengelig-
gjøring

Festspillene i Bergen skal ta 
samfunnsansvar gjennom å gjøre 
kunst tilgjengelig for så mange  
som mulig. 

Det er viktig for Festspillene å ivareta kjerne-
publikummet. Samtidig arbeider vi for å senke 
terskelen for å oppsøke festspillopplevelser 
og rekruttere nye publikumsgrupper. Festspil-
lene skal bidra til å gi samfunnet merverdi og 
nå ut til et bredere publikum. Arbeidet foran-
kres i hele organisasjonen og involverer både 
program- og kommunikasjonstiltak. Vi jobber 
kontinuerlig for å utvikle relasjoner med publi-
kum, både gjennom å nå nye grupper med de 
tilbud og tiltak som alt finnes og å utvikle nye 
former for aktiv deltagelse. 

I unntaksåret 2020 var hele det digitale pro-
grammet gratis på nett, og ordet «tilgjengelig» 
var en av de fremste assosiasjonene til årets 
festspill i publikumsundersøkelsen. Strøm-
ming til sykehjem og arrangement utenfor 
Bergen ble videreført, og Festspillkollektivet 
startet flere nye prosjekter, til tross for utfor-
dringer relatert til pandemien.  

Festspillkollektivet  
Festspillkollektivet, som ble lansert i 2017, 
skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre, 
livssituasjoner og med ulike behov, for å gjøre 
kunst og kultur tilgjengelig for flere. Festspill-

kollektivet går rett til kjernen av Festspillenes 
ønske om å inkludere, inspirere og utfordre. 
Gjennom prosjektet har Festspillenes artister 
tidligere besøkt sykehus, sykehjem, fengsel, 
skoler og asylmottak med skreddersydde 
konserter, workshops og andre tilbud, også 
utenom festivaldagene i mai og juni.  

I festspillåret 2020 (1. august 2019–31. juli 
2020) hadde Festspillkollektivet planlagt en se-
rie på tre tilrettelagte konserter i Håkonshallen. 
Gratiskonsertene var tiltenkt publikummere 
med autisme og kommunikasjons- og perseps-
jonsvansker. Småbarnsteaterforestillingen Ritsj 
skulle fremføres på aldershjem med både be-
boere og barnehagebarn til stede. Til sammen 
20 arrangement, inkludert disse prosjektene, 
måtte dessverre kanselleres. I stedet ble det 
laget digitale konsertutdrag og annet materiale 
til målgruppen for de tilrettelagte konsertene. 
Til tross for stadige koronautfordringer startet 
Festspillkollektivet opp to nye prosjekter høs-
ten 2020.  

Alle Festspillkollektivets prosjekter gjennom-
føres i tett samarbeid med de involverte, og 
tilbakemeldingene er at opplevelsene er et et-
terlengtet tilskudd i hverdagen.  

Det er mange livssituasjoner som kan gjøre 
det vanskelig å oppsøke konserter og andre 
kulturarrangement. Festspillkollektivet er et 

samarbeid mellom Festspillene, artister, fag-
miljø og andre samarbeidspartnere som har 
kompetanse og kontaktnett til å engasjere 
mennesker som ellers har utfordringer med å 
oppsøke kulturarrangement.  

Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet.  

Billettgaver  
Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspil-
lenes arbeid med å formidle kvalitetskunst til 

flest mulig. Fondet har blant annet bidratt med 
billettgaver til organisasjoner som har benyttet 
sin kompetanse og sitt kontaktnett til å enga-
sjere mennesker som ellers har vanskelig for å 
oppleve kultur og kunst. Nedstengingen våren 
2020 kom før billetter var delt ut. I stedet ble 
organisasjonene gjort oppmerksom på Fest-
spillenes digitale gratistilbud. Tidligere motta-
kere inkluderer bl.a. Kirkens bymisjon, SOS Bar-
nebyer, Voksenopplæringen, Stiftelsen Robin 
Hood Huset, Bergen Røde Kors og Styve Gard. 

UTENDØRS: Produksjonsassistent Mari Elisabeth Hobrad 
under uteprogrammet til Festspillene 2020.
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Festspillåret 2019

Festspillåret 2020
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Grafen viser antall medietreff per måned i norske medier for Festspillene i Bergen i festspillårene 2019 og 2020. 
Kilde: Infomedia 

Festspillene byttet medieovervåkningsleverandør fra Retriever til M-Brain i 2019, og tallene fra tidligere års 
rapporter stemmer derfor ikke nøyaktig overens. M-Brain har siden endret navn til Infomedia. 

MEDIEDEKNING

Mediedekning  

Medieomtalen i 2020 var preget av 
konsekvensene av koronapandemi-
en, og Festspillene fikk mye positiv 
omtale internasjonalt for sitt digitale 
tilbud. 

Før det ble klart at koronapandemien ville 
ramme Norge, førte den planlagte urpremi-
eren Sløserikommisjonen (s. 25) mye debatt 
i media. Også byttet av styreleder fra Magne 
Furuholmen til Thorhild Widvey og program-
poster som Bowie-musikalen Lazarus, fest-
spillkonserter i Skjerjehamn og lanseringen av 
programmet for 2020 skapte interesse.  

Etter hvert som det ble tydelig at pandemien 
ville påvirke arrangement også her i landet, 
dreide dekningen seg mot Festspillenes re-
aksjoner på situasjonen og etter hvert mot 

det relanserte programmet. Det var stor in-
teresse for de gratis, strømmede konsertene. 
Spesielt mye oppmerksomhet fikk åpnings-
konserten som ble strømmet fra Grieghallen, 
konserten til Einar Selvik i Håkonshallen og 
ikke minst Griegs a-mollkonsert med pianist 
Víkingur Ólafsson, som forhåndsinnspilte sin 
solistopptreden fra konserthuset Harpa i Rey-
kjavik med dirigent Edward Gardner på øret  
(se s. 21). Gode strømmetall, solidaritetskam-
panjen #blackouttuesday og festspilldirektø-
rens utnevnelse til professor II ved UiB fikk 
også mye omtale.   

Festspillene får vanligvis forholdsvis mye om-
tale i norsk presse, naturlig nok med hoved-
tyngden i og rundt festivalperioden i mai og 
juni, og er omtalt i 158 norske kilder sist fest-
spillår.*  

I året for 2020-festivalen fikk Festspillene 890 
medietreff i norske papir- og nettaviser, mot 

1308 i året for 2019-festivalen. Nedgangen i 
omtale er en utvikling som Festspillene i Ber-
gen deler med andre, sammenlignbare kultur-
institusjoner.   

En medieanalyse som Infomedia har foretatt 
viser at medieomtalen til Festspillene i Bergen 
genererer gjennomgående positive resultater, 
med en gjennomsnittlig mediescore på 73,9 
(på skalaen 0–100) i gjeldende festspillår. An-
delen positiv medieomtale har gått opp fra 24 
% i 2019 til  41 % i 2020 og andelen negativ 
medieomtale gått ned fra 4 % til 3 %.  

Infomedia har også foretatt en analyse av 
Festspillene sammenlignet med lokale kultur-
institusjoner, og fant at i omtalemengde, rek-
kevidde og riksomtale ligger Festspillene kun 
bak Grieghallen og Den Nationale Scene de to 
siste festspillårene. 

Det er registrert 87 artikler (131 i 2019) om 
Festspillene i Bergen i internasjonale nettkil-
der. Kilder fra Danmark omtaler Festspillene 
mest, mens Storbritannia og Tyskland er også 
hyppige kilder. 

* Et festspillår regnes fra 1. august til 31. juli.  

OMTALT: Konserten 
til Einar Selvik i 
Håkonshallen fikk 
mye oppmerksom-
het i media.  
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MEDIEDEKNING

NRK-PRODUKSJON: Konserten Schumann Resonance 
med blant andre cellist Sandra Lied Haga og pianist 
Leif Ove Andsnes var blant konsertene som ble sendt 
på NRK TV.  

MEDIEDEKNING

Kringkasting  

Festspillene 2020 ble kringkastet via 
tradisjonelle og nye mediekanaler. 

De siste årene har Festspillene i Bergen prøvd 
ulike tilnærminger for å gjøre flere arrange-
ment tilgjengelige digitalt. I 2019 ble 13 ulike 
produksjoner og samtaler tatt opp og publi-
sert gjennom ulike kanaler. I 2020 var derimot 
hele programmet gratis og tilgjengelig for 
strømming, som en følge av koronarestrik-
sjonene (se også s. 48). Flere av konsertene 
ble i tillegg strømmet eller sendt via eksterne 
kanaler. 

Det mangeårige samarbeidet med NRK Radio 
og TV fortsatte i 2020. Hele seks konserter 
ble vist i beste sendetid på NRK, inkludert Åp-
ningskonserten. Seerne kunne også se kon-

Oversikt over 
festspillproduksjoner sendt 
i eksterne kanaler i 2020: 

NRK TV sendte:  
 Åpningskonserten m/Bergen  
 Filharmoniske Orkester, Einar Selvik,  
 Mari Eriksmoen, Eldbjørg Hemsing &  
 Leif Ove Andsnes    

 Dirigentforum m/Bergen Filharmoniske  
 Orkester & Edward Gardner  

 Einar Selvik   

 Mathias Eick – Kind of Blue  

 Schumann Resonance m/Andsnes,  
 Eriksmoen & venner 

 Bergen Filharmoniske Orkester  
 m/Víkingur Ólafsson & Edvard Grieg Kor 

NRK Radio sendte:  
 Åpningskonserten m/Bergen  
 Filharmoniske Orkester, Einar Selvik,  
 Mari Eriksmoen, Eldbjørg Hemsing &  
 Leif Ove Andsnes  

 Schumann Resonance m/Andsnes,  
 Eriksmoen & venner 

 Bergen Filharmoniske Orkester  
 m/Víkingur Ólafsson & Edvard Grieg Kor 
 
BT.no sendte:  
 Åpningskonserten m/Bergen  
 Filharmoniske Orkester, Einar Selvik,  
 Mari Eriksmoen

 Morgon og kveld

 Einar Selvik  

 Mathias Eick – Kind of Blue   

 Schumann Resonance  
 m/Andsnes, Eriksmoen & venner  

 Idyll and Abyss 

 Bergen Filharmoniske Orkester  
 m/Víkingur Ólafsson & Edvard Grieg Kor 

 Beethoven x Bartók  
 m/Andsnes, Eriksmoen & venner 

 De unges festspillforestilling

«Årets TV-åpning fungerte som en 
helt utmerket erstatning for den 
vanlige høytidelige åpningen.» 

– PETER LARSEN,  
   BERGENS TIDENDE 22. MAI 20 

Konserter fra Festspillene 2020 endte også på 
kino i Norge og på det kinesiske medienett-
verket Tencent Art Channel i 2021. 

I tillegg ble enkelte konserter og arrangement 
offentliggjort gjennom artistenes egne sosiale 
kanaler og andre partneres plattformer. 

serten med Bergen Filharmoniske Orkester, 
pianist Víkingur Ólafsson og Edvard Grieg Kor, 
der Festspillenes signaturverk, Griegs a-moll-
konsert ble spilt fra både Reykjavik og Bergen.  

Åpningskonserten og flere andre konserter 
ble også strømmet via Bergens Tidenes nett-
sider. I tillegg viste BT Jon Fosse-forestillingen 
«Morgon og kveld», en digital teaterforestilling 
som ble filmet i et naust. 

Vinteren og våren 2021 ble konserter fra Fest-
spillene i Bergen tilgjengelig gjennom to nye 
plattformer. Avslutningskonserten m/Leif Ove 
Andsnes & Oslo-Filharmonien ble vist på nær-
mere 20 norske kinoer gjennom et samarbeid 
med Live Kino, og fem konserter ble vist via 
den kinesiske medieplattformen Tencent.  
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Klima- og 
miljøhensyn 

Festspillene i Bergen er bevisst 
sitt ansvar for å bidra til et mer 
bærekraftig kulturliv, og jobber både 
strategisk og praktisk med dette.  

Redusert miljøbelastning er en prioritet for 
både Festspillene i Bergen og våre samar-
beidspartnere. Fremming av FNs bærekrafts-
mål er en del av ny styrestrategi, satsningen 
er forankret i ledelsen og gjort kjent for alle 
ansatte.  

Festspillene ble i 2020 partner i Klimapart-
nere Vest. Partnerskapet forplikter oss til 

å gjennomføre årlig klimaregnskap og å ar-
beide systematisk med miljøstyring. Vi fikk 
bevilget penger fra Bergen kommune til å bli 
sertifisert som Miljørfyrtårn, et arbeid som 
starter i 2021. 

Miljøhensyn er et element i alle Festspillenes 
aktiviteter. Nytt i år var produksjon av nød-
vendige profilprodukter i økologiske og resir-
kulerte materialer med et tidløst og gjenbruk-
bart design. Tiltak fra tidligere år er videreført. 
Lokal artisttransport skjer med elektriske biler 
levert av vår partner Møller Bil Minde. I vert-
skapsarbeidet reduseres bruken av engangs-

TIDLØST DESIGN: Årets bærenett er laget av økologisk 
bomull og produsert etter prinsippene for rettferdig handel.   

ELEKTRISK ARTISTTRANSPORT: Lokal transport  
av artister skjer med elekstriske biler levert av  
Møller Bil Minde. 

artikler, vannflasker og kjøtt, og kortreist mat 
i sesong prioriteres. I markeds- og kommu-
nikasjonsavdelingen er mengden trykksaker 
redusert. Vi jobber med gjenbruk av dekor og 
tekstiler for å profilere byrommet på en miljø-
vennlig måte. Miljøhensyn er integrert i HMS-
rutiner og vi jobber med å integrere dette 
også i innkjøpspolitikken. 

Festspillene har som formål å presentere in-
ternasjonale artister på toppnivå, og disse må 
som regel flys inn. Annerledesåret 2020 førte 
til langt færre artist- og arbeidsreiser enn i et 
normalt festivalår. Også mengden trykksaker 

og profileringsmateriell ble kraftig redusert, 
og alt som ikke allerede var satt i produksjon 
da pandemien var et faktum, ble stoppet. 

Med jevne mellomrom løfter Festspillene 
frem miljø som tema i kunst og i debatter. 
Eksempler fra de siste årene inkluderer ar-
rangementene Vetterusk (2019), Monster 
Colours (2019), Spill & spetakkel (2018), Ga-
rage (2018) og årets festspillutstiller i Ber-
gen kunsthall, Joar Nango. En klimadebatt 
for ungdom var også planlagt i 2020, men ble 
avlyst på grunn av pandemien.  

OM FESTSPILLENE 
I  BERGEN

OM FESTSPILLENE 
I  BERGEN
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Kjønnsbalanse 
og mangfold
Festspillene støtter et likestilt og 
mangfoldig kulturliv på ulike måter.  

Høy kunstnerisk kvalitet er Festspillene i Ber-
gens fremste kriterium. Selv om andre faktorer 
er underordnet, og festivalen har ikke hatt tra-
disjon for å føre systematisk statistikk relatert 
til kjønn eller annen bakgrunn, anerkjenner 

Festspillene at det å føre statistikk kan føre til 
en økt bevisstgjøring rundt representasjonen 
av kjønn og mangfold i kulturlivet. Organisa-
sjonen ser derfor på hvordan slik statistikk kan 
innlemmes i eksisterende systemer. Festspil-
lene i Bergen er medlem av Balansekunst, som 
jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.  

Opphavspersoner for musikk
Blant opphavspersonene for musikk i det nye 
festspillprogrammet i 2020 er 6 kvinner og 51 
menn.* Festspillene understreker også at en 
telling av antallet komponister som presente-
res gir få nyanser, og ikke tar hensyn til antall 
verk eller antall minutter musikk som fremfø-
res, eller hvor profilert en komponist er under 
Festspillene. 

Festspillene anerkjenner at det fremføres lite 
klassisk musikk komponert av kvinner. Store 
deler av standardrepertoaret komponert før 
1950 er skrevet av menn, og det er disse ver-
kene dagens musikere øver inn fra ung alder. 
Det betyr at utvalget verk på artistenes re-
pertoarer er tungt vektet mot verk skrevet av 
menn.  

Artister    
I 2020 var fordelingen 49 % kvinner og 51 % 
menn. Prosentandelen er basert på alle ak-
krediterte artister i 2020, og tar også hensyn 
til kjønnsfordelingen i orkestre, kor og ensem-
bler.* Festspillene understreker også at en tel-
ling av antallet artister ikke gir informasjon om 
hvor profilert en artist er, eller hvor mye ved-
kommende står på scenen.    

Ansatte, styre og representantskap     
Blant Festspillenes fast ansatte i festivalåret 
2020 var det 67 % kvinner og 33 % menn. Styret 

består av 71 % kvinner og 29 % menn, og repre-
sentantskapet av 13 % kvinner og 87 % menn. 

Mangfold 
Festspillene jobber for større mangfold blant 
kunstnere av og på scenen. I 2020 kan tre ord-
skifter knyttes direkte opp til dette arbeidet: 
Kvalitet og definisjonsmakt: Hvem bestem-
mer?, som blant annet debatterte hva bakg-
runnen til de som vurderer andres kunst betyr; 
Vandrehistorier, som inviterte mennesker med 
migrasjonsbakgrunn til å fortelle; og Dekoloni-
alisering av kunstfeltet, som diskuterte i hvor 
stor grad kunstinstitusjoner egentlig har tatt 
et oppgjør med koloniale strukturer.  

*Arkivforestillingene i programmet  
inngår ikke her.

PORTRETTKONSERT: Komponist Rebecka Sofia 
Ahvenniemi sammen med Thorolf Thuestad fra BIT20 
Ensemble under Festspillene 2020.

NY STYRELEDER: Thorhild Widvey tok over som 
styreleder for Festspillene i januar 2020.  

OM FESTSPILLENE 
I  BERGEN

OM FESTSPILLENE 
I  BERGEN

WWW.FIB.NO

62

62

6 3

6 3

FESTSPILLENE I  BERGEN
2020

#FESTSPILLENE20

FESTSPILLENE I  BERGEN
2020

FESTSPILLENE I  BERGEN
2018



PROGRAMOVERSIKT

 Onsdag 20. mai 

14:00 Bergen International Summit Grieghallen,
  Peer Gynt-salen 

20:30 Åpningskonsert   
 m/Bergen Filharmoniske Orkester, Einar Selvik, 
 Mari Eriksmoen, Eldbjørg Hemsing    
 & Leif Ove Andsnes Grieghallen, Griegsalen 

 Torsdag 21. mai  

18:00 Morgon og kveld Det Vestnorske Teateret  

19:30 Life is a Dream              Fra Festspillene i Bergen 2018  

21:00 Einar Selvik Håkonshallen 

 Fredag 22. mai   

13:00 Kvalitet og definisjonsmakt:  
 Hvem bestemmer? Litteraturhuset  

19:00 Dirigentforum m/Bergen Filharmoniske   
Orkester & Edward Gardner   Grieghallen, Griegsalen  

21:00 Mathias Eick – Kind of Blue Håkonshallen  

22:30 Landscape of Hate 
 Fra Festspillene i Bergen 2018 Cornerteateret 

t  Lørdag 23. mai   

12:00 & 13:00   Balkongteater Bergen sentrum  

14:00 Kubbe lager spetakkel-spesial  Litteraturhuset, 
  Auditoriet  

16:00 Joar Nango  
 – Post-Capitalist Architecture-TV #Part 1   

18:00  hei kalas  Grieghallen, Peer Gynt-salen  

20:00 Schumann Resonance 
 m/Andsnes, Eriksmoen & venner Håkonshallen  

21:30 Arctic Icemusic 
 Fra Festspillene i Bergen 2018 Grieghallen

 Søndag 24. mai   

16:00 Vandrehistorier Litteraturhuset  

16:00 & 18:00  Høysang Bergen sentrum  

18:00 Hjem Grieghallen, Peer Gynt-salen  

20:00 Marja Mortensson & Daniel Herskedal  
 m/TrondheimSolistenes 
 strykekvartett Håkonshallen  

21:15 Bergen Filharmoniske Orkester  
 m/Víkingur Ólafsson &  
 Edvard Grieg Kor  Grieghallen, Griegsalen

 Mandag 25. mai   

08:00 Joar Nango  
 – Post-Capitalist Architecture-TV #Part 2   

13:00 Dekolonialisering av kunstfeltet  Litteraturhuset  

16:00 & 18:00  Høysang  Bergen sentrum  

18:00 Myter, begjær og forfall  Litteraturhuset  

20:00 Miriam Helms Ålien &  
 Christian Ihle Hadland  Håkonshallen  

21:00 Idyll and Abyss m/Welde,  
 Gudim, Ringstad,  
 Stalheim & Andsnes  Troldhaugen, Troldsalen 

 Tirsdag 26. mai   

17:00 Berøring  Litteraturhuset  

16:00 & 18:00  Høysang  Bergen sentrum  

18:00 Det er alltid en tråd en plass  Grieghallen, 
  Peer Gynt-salen  

19:30 Beethoven x Bartók m/Andsnes, 
 Eriksmoen & venner  Troldhaugen, Villaen  

21:00  Bjørn Tomren Håkonshallen

 Onsdag 27. mai   

12:00 Festspillkollektivet  Håkonshallen  

16:00 & 18:00  Høysang  Bergen sentrum  

19:30 Caroline Wettergren & Christian Grøvlen  Håkonshallen  

21:00 Håkan Hardenberger &  
 Colin Currie Fra Festspillene 
 i Bergen 2018 Troldhaugen, Troldsalen

 Torsdag 28. mai   

16:00 & 18:00  Høysang  Bergen sentrum  

18:00 De unges festspillforestilling Grieghallen, 
  Peer Gynt-salen  

19:30 Mari Eriksmoen &   
 Christian Ihle Hadland 
 m/venner  Troldhaugen, Troldsalen  

21:00  Moddi – Det nye nord  Håkonshallen 

Program 
Festspillene i 
Bergen 2020

PROGRAMOVERSIKT

 Fredag 29. mai   

18:00 Hildegunns panda           Grieghallen, Peer Gynt-salen  

19:00 Nordvegen: Moddi Sail-in-konsert  Skjerjehamn  

19:30 August Schieldrop &  
 Natallia Papova  Troldhaugen, Troldsalen  

21:00 Philharmonix 
 Fra Festspillene i Bergen 2019  Håkonshallen  

22:30 Anna Jarosz & Agatha Lewandowski 
 – Although we all know what  
 it means Plattform Gátt 

 Lørdag 30. mai   

12:00 & 13:00    Balkongteater                             Bergen sentrum  

18:00 La balle rouge 
 Fra Festspillene i Bergen 2018  Fana Kulturhus  

18:00  Climate Church Collective  
 Room of Organs Do It Yourself  
 Performance  Plattform Gátt  

19:30 Eirik Johan Grøtvedt &  
 Eirik Haug Stømner  Troldhaugen, Villaen  

21:00 Rebecka Sofia Ahvenniemi  
 – Portrettkonsert  
 m/BIT20 Ensemble  Troldhaugen, Troldsalen 

 Søndag 31. mai   

15:00 Eirik Johan Grøtvedt &  
 Eirik Haug Stømner           Sail-in-konsert Skjerjehamn  

18:00  Yana & Yetien  
 Fra Festspillene i Bergen 2019   Den Nationale Scene,
   Lille Scene  

19:30  Henning Kraggerud & 
 Christian Ihle Hadland  Lysøen 

19:30  This Evening’s Performance  
 Has Not Been Cancelled  Hjemme  

21:00  Marius Neset Quintet  
 m/Andreas Brantelid & Leif Ove Andsnes  
 Fra Festspillene i Bergen 2018  Håkonshallen

 Mandag 01. juni   

18:00 Gåsehud 
 Fra Festspillene i Bergen 2019     Grieghallen, Griegsalen  

19:30 Amalie Stalheim & Christian Ihle Hadland        Lysøen  

21:00 Nordic Voices & NoXaS 
 Fra Festspillene i Bergen 2018 Håkonshallen 

 Tirsdag 02. juni   

#blackouttuesday  

Tirsdag 2. juni ble det ikke festspillforestillinger på nett. 
Sammen med store deler av verdens musikkindustri valgte 
Festspillene å markere sin solidaritet og støtte for å sette en 
stopper for rasistisk motivert vold. 

De digitale arrangementene som ikke ble vist 02. juni, fikk 
nye sendetidspunkt onsdag 03. juni. For forestillingen This 
Evening’s Performance Has Not Been Cancelled, presentert av 
Bergen Nasjonale Opera og kunne oppleves per telefon, fikk 
publikum en ny sjanse 12. juni.

 
Onsdag 03. juni   

13:00 Møt festspillkomponisten  Berlin  

16:30 Johanne Haugland & Gunnar Flagstad             Lysøen  

18:00 Avslutningskonserten 
 m/Oslo-Filharmonien &   
 Leif Ove Andsnes  Oslo Konserthus 

20:00 Det Norske Solistkor  Trefoldighetskirken i Oslo  

21:00 Joar Nango  
 – Post-Capitalist Architecture-TV #Part 3   

22:00 Ulver 
 Fra Festspillene i Bergen 2018     Grieghallen, Griegsalen  

For OiOi-prosjektene Folkebevegelse, OiOi snur byen på 
hodet og Ingenting skjer ble det ikke annonsert tid og sted 
på forhånd. Fremførelsene ble dokumentert og lagt ut som 
videoer i etterkant.
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Gode festspill- 
opplevelser 
med BT Fordel
Det lønner seg å abonnere på BT.

25%
RABATT

REGNSKAP

PÅ SØRSAMISK:  
Marja Mortensson, Daniel Herskedal 

og TrondheimSolistenes strykekvartett 
spilte i Håkonshallen.
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REGNSKAP RAPPORT

Festspillene i Bergen er under  
H.M. Kong Harald Vs høye 
beskyttelse.

Stiftelsen  
Festspillene i Bergen

Styret for  
Festspillene i Bergen

Thorhild Widvey – styreleder  
(Den norske stat)  

Silja Ekeland Bjørkly – nestleder  
(Vestland fylkeskommune)  

Hilde Onarheim  
(Bergen kommune) 

Stian Jean Opedal Davies  
(Vestland fylkeskommune) 

Nina Skage  
(Festspillenes representantskap)  

Dag Rune Olsen  
(Festspillenes representantskap)  

Tonje Elisabeth Peersen  
(Ansattes representant) 

Representantskap for  
Festspillene i Bergen

Jon Askeland – leder  
(Vestland fylkeskommune)  

Herman Friele – nestleder  
(Den norske stat)  

Leonora S. Hjelle  
(Bergen kommune)  

Egil Herman Sjursen  
(Stiftelsen Harmonien)  

Agnar Langeland  
(Grieghallen) 

Stefan Larsson  
(Den Nationale Scene)  

Frode Thorsen  
(Universitetet i Bergen)  

Petter Snare  
(KODE Kunstmuseer og komponisthjem)  

Axel Wieder  
(Bergen Kunsthall) 

Ansatte: Fast stab  

Anders Beyer festspilldirektør  

Vanja Hoff bærekraftansvarlig og  
sponsorkoordinator  

Nina K. Lauvsnes driftssjef  

Dag Erik Hagesæter IT-ansvarlig  

Silje-Marie Lokøy Vestvik kommunikasjonsleder  

Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsrådgiver  

Dorota Zaniewicz kontormedarbeider  

Trude H. Claussen organisasjonssekretær 

/ PA for festspilldirektøren  

Elisabeth Hobrad produksjonsleder  

Eirik Jørstad produksjonssjef  

Tormod Kleiveland produsent  

Tonje Elisabeth Peersen programsjef  

Pål Ferstad-Løland prosjektansvarlig  

Rachel Louis prosjektansvarlig  

Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider  

Ramona Horn markeds- og salgsansvarlig  

Lene Therese Steimler sponsoransvarlig  

Tom Nymark økonomisjef 

Ansatte: Prosjektmedarbeidere  
/ midlertidig ansatte på huset

Ingebjørg Aarhus Braseth AV-koordinator  

Guro Dugstad frivilligkoordinator  

Ketil Mosnes innholdsprodusent, digital kurator 

Nanette Nartey kommunikasjons- og  
markedsmedarbeider  

Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeider  

Ania Popowska kommunikasjonsmedarbeider  

Kamilla Nymark markedsmedarbeider 

Marte Ådland logistikkoordinator  

Maria Dalland Larsen produksjonsmedarbeider  

Thomas Digervold profileringsmedarbeider  

Kjersti-Lill Sørgård salgskoordinator  

Monica Håkansson skolekoordinator  

Anna Neerland Haukeland vertskoordinator 

RØDE LAMPER 
I HELE NORGE: 
Festspillene deltok 
i den nasjonale 
markeringen Red 
alert i september 
2020, som blant 
annet pekte 
på frilansernes 
utfordringer i et 
nedstengt kulturliv. 
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Festspillambassadører
Grieg Foundation 
Per Gunnar Strømberg Rasmussen 

/Strømberg Gruppen 
Ekaterina Mohn 
Terje Lønne 
Espen Galtung Døsvig/EGD 
Kristin & Johan Odvar Odfjell/JO Odfjell 

Hovedpartnere
DNB
Equinor
Bergens Tidende

Prosjektpartnere
Kavlifondet
H. Westfal-Larsen og 

Hustru Anna Westfal-Larsens 
Almennyttige Fond

Sparebankstiftelsen DNB 
– Dextra Musica

GC Rieber Fondene
Herman Friele/B Friele & Sønner AS
Fritt Ord

Festspillkonsuler
Louise & Øystein Storebø 
Birgitte Friele/Santos 
Kjetil Smørås/De Bergenske 
Yngvill Nydal & Ingolf Dahm 

Partnere
Argentum
Handelshøyskolen BI
TargetEveryone
Møller Bil Minde 

Prosjektstøtte
Music Norway 
William Demant Fonden 
Balansekunst

Arenaer
Bergen Domkirke 
Bergenhus Festning 
Bergen Kunsthall 
Cornerteateret 
Den Nationale Scene 
Festplassen 
Fløyen 
Griegakademiet 
Grieghallen 
Håkonshallen 
KODE Komponisthjem 
Litteraturhuset 
Oseana Kunst og Kultursenter 
Rekstensamlingene 
Skjerjehamn 
St. Jakob kirke 
Studio Bergen 

Co-produksjon
Carte Blanche  

– Norges nasjonale kompani  
for samtidsdans 

Bergen Filharmoniske Orkester 
Bergen Nasjonale Opera 
BIT Teatergarasjen 
Emilia Romagna Teatro Fondazione
International Summer Festival 

Kampnagel
Nanterre-Amandiers
Schauspielhaus Zürich
Traavik.info 
Vidy-Lausanne

Andre partnere og bidragsytere
Barratt Due musikkinstitutt (Crescendo) 
Bergen Domkor 
Bergen kommune  

– Byrådsavdeling for kultur,  
mangfold og likestilling 

Bergen kulturskole 
BFUng 
BIT20 Ensemble 
Dukketeaterverkstedet v/Jan Holden 
Fløibanen A/S 
Forsvarsbygg 
Griegakademiet  

– Institutt for musikk, UiB 
Marti AS 
Norsk Dirigent Forum 
Nasjonalballetten
Nasjonalballetten UNG 
Norsk kulturskoleråd – Hordaland 
NRK 
Oslo-Filharmonien (Crescendo) 
Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi 
Siljustøls Venner 
Stereo 
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen 
Stiftelsen Siljustøl 
Studentradioen i Bergen 
Talent Norge 
Universitetet i Bergen 

– Fakultet for kunst, musikk 
og design

Crescendo støttes av 
Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen, 
Hans Peter Jebsen, 
Sparebankstiftelsen DNB, 
Dextra Musica og Talent Norge.

   

Tusen takk til alle som støttet årets 
planlagte og årets gjennomførte 
festspill, og en spesiell takk til alle  
som så på!

Festspillene  
takker

Våre offentlige støttespillere: 
Norsk kulturråd 
Bergen kommune 
Vestland fylkeskommune  
Kulturdepartementet

Fo
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Sandra Lied Haga
Vinner av Equinors klassiske 
musikkstipend 2019

Equinors suksess skyldes i stor grad  

mennesker med evne og vilje til å tenke 

annerledes, med mot til å forsøke å gjøre 

det umulige mulig og med kompetanse 

og utholdenhet til å jobbe hardt for å 

oppnå enestående resultater. Skal vi 

lykkes i fremtiden trenger vi flere slike 

mennesker. Ikke bare vi, men også 

samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem  

morgendagens helter.

www.facebook.com/MorgendagensHelter

Stolt sponsor av Festspillene i Bergen.
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