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Takk!

«Hvor går din grense?» Dette var spørsmålet vi 
stilte publikum i årets festspill. Begrepet grenser 
i ordets videste forstand, ble tematisert: fysiske 
grenser, indre grenser og kunstens grenseløs-
het. Publikum tok varmt imot oppfordringen og 
lot seg forstyrre og bevege ut av komfortsonen. 

Programmet inkluderte klassisk musikk og 
teater i verdensklasse, operapremierer, dans, 
kammermusikk i komponisthjemmene, barne-
forestillinger, avantgarde-forestillinger, poetiske 
scener i vannspeilet på Lille Lungegårdsvann – 
og mye mer. Store, etablerte navn stod side om 
side med unge talenter og amatører. Jeg håper 
at alle våre besøkende, både nye og tidligere 
publikummere, fant sitt Festspill.

Med utspring i kunsten og hva den betyr for 
mennesker i dag, tok vi opp tema som klima-
flukt, kvinners rettigheter, frykt som ressurs 
og begrensning, musikkterapi og eldrehelse. 
Årets festspill fikk god dekning i både lokal, 
nasjonal og internasjonal presse. Jeg er glad og 
takknemlig for at mange tok del i det offentlige 
ordskiftet før, under og etter festen. Vi ønsker 
et engasjert publikum som bryr seg og som har 
skyhøye forventninger til oss. 

Tilbakemeldinger på årets festspill tyder på 
at vi har forstyrret byen og regionen, skapt 
begeistring, inkludering og debatt. Våre mange 
gode samarbeidspartnere har på hver sin måte 
bidratt til å gjøre Festspillene mer spennende og 
inkluderende. Vårt høyeste ønske er å skape de 
magiske øyeblikkene hvor publikum får ta del 
i kunstopplevelser som beriker og forvandler.

Anders Beyer 
festspilldirektør

Forestillingen Limits med nysirkusgruppen Cirkus Cirkör 
hadde flyktningkrisen i Middelhavet som tema. 
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Bergen Filharmoniske Orkester fremførte åpningsforestillingen Powaqqatsi – Life in Transformation 
med Philip Glass Ensemble, Bergen Guttekor og Bergen Pikekor. 
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Nyskaping og 
kunstnerisk 
utvikling 

Festspillene skal fremme 
kunstnerisk utvikling og fornyelse 
og gjøre musikk av høy kunstnerisk 
kvalitet tilgjengelig for flest mulig. 

Festspillene jobber for å fornye og utvikle kunst-
feltet på måter, og har en utstrakt satsing på 
store artister (s. 10), unge talenter (s. 12), nye 
produksjoner (s. 16), urfremføringer og bestil-
lingsverk (s. 14). I løpet av festspillperioden hvert 
år realiseres ny musikk og ny scenekunst på en 
solid plattform foran et potensielt stort publikum. 
I samarbeid med de viktigste nasjonale og inter-
nasjonale institusjonene kan vi nå bredere ut og 
sikre oss større gjennomslagskraft. 

bildtext

Vi søker å tiltrekke oss de fremste skapende 
og utøvende kunstnerne i verden. Mange av 
disse forholder seg mindre og mindre til eta-
blerte sjangre og konvensjoner, noe det fin-
nes flere eksempler på i årets festspillprogram. 
Kunstnerne spiller gjerne musikk fra vidt forskjel-
lige stilarter på samme konsert (Mahan Esfahani 
m/Concerto Köln, s. 11), iscenesetter konserter 
ved hjelp av ny teknologi (Apparatjik m/Buika 
og Void, s. 19 og Verklärte Nacht/Erwartung, s. 
17 og 37) eller fremfører Bach i dusjen (Falsche 
Welt, dir trau ich nicht!, s. 16). Ved å presentere 
den klassiske musikkarven på nye måter, kan vi 
også fornye tradisjonen og gjøre den tilgjengelig 
for nye publikumsgrupper (s. 16). 

Sanger Concha Buika delte scene med Apparatjik  
og Voids unike scenedesign. 
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Store navn 
innen klassisk 
musikk 

Festspillene har et særlig ansvar for 
å ivareta, utvikle og utfordre den 
klassiske musikken. 

Festspillene skal bidra til å styrke kvaliteten 
på, formidlingen av og engasjementet rundt 
dette repertoaret. Selv om Festspillene har 
en bredere profil enn tidligere, er det fortsatt 
den klassiske musikken som er hjørnesteinen 
i programmet. 

En rekke artister fra det internasjonale topp-
sjiktet gjestet årets festspill: Pianist Sir András 
Schiff, gambist Jordi Savall, cembalist Mahan 
Esfahani og fiolinist Janine Jansen.  

Store norske navn som Leif Ove Andsnes, 
Håvard Gimse og Christian Ihle Hadland og 
nye stjerner som Lise Davidsen, Bror Magnus 
Tødenes, Eivind Holtsmark Ringstad, Kian 
Soltani og Guro Kleven Hagen preget også 
det klassiske musikkprogrammet. 

Intimkonsert med Jordi Savall 
Publikum kom tett på en av de største per-
sonlighetene innen renessansemusikk i Logen 
Teater. Den katalanske gambisten Jordi Savall 
er musiker, komponist, dirigent og musikk- 
arkeolog, og med programmet Les Voix 
Humaines viste han frem likhetene mellom 
menneskestemmen og gamben. 

«Både et flyktig møte og en lang 
tidshorisont, på en og samme tid, 
formidlet med Savalls umiskjennelig 
stillfarne autoritet. Og med en 
fornemmelse av hvordan melankoli 
kan finnes i sin mest forsonende 
utgave, nettopp i musikken.»
– DAGBLADET 31. MAI 

Sir András Schiff 
Pianist Sir András Schiff er en av de mest mar-
kante skikkelsene innen klassisk musikk i dag, 
og hadde med seg store sonater av Haydn, 
Beethoven, Mozart og Schubert til den utsolgte 

festspillkonserten. Publikum kvitterte med 
stående applaus og utallige fremkallinger. 
Denne konserten var også innvielsen av det 
nye Steinway-flygelet i Håkonshallen, som er 
en gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. 

«Eg er ikkje i tvil – dette var 
Festspillenes desiderte høgdepunkt 
til no i år.»
– DAG OG TID 03. JUNI 

Mahan Esfahani m/Concerto Köln
I et program sentrert rundt Bach og sønner 
gjorde cembalist Mahan Esfahani sin norske 
debut, sammen med ensemblet Concerto Köln. 
Iransk-amerikaneren er glad i å kombinere klas-
sisk og moderne repertoar, og spilte et stykke 
av den minimalistiske komponisten Steve Reich 
som ektranummer. 

«Anders Beyers uttalte strategi er å 
presentere kvalitet for publikum på 
mange plan. I det henseendet var 
Concerto Köln med ensemblets rykte 
et riktig godt valg.»
– KÖLNISCHE RUNDSCHAU, 09. JUNI

Lise Davidsen m/Helmut Deutsch
Med en rekke førsteplasser i prestisjetunge 
konkurranser det siste året har Lise Davidsen 
etablert seg som et nytt stortalent innen opera. 
I Håkonshallen sang hun lieder av Sibelius, 
Mahler og Strauss med Helmut Deutsch ved 
pianoet i det som ble karakterisert som et nytt 
gjennombrudd for den talentfulle sopranen. 

Cembalist Mahan 
Esfahani gjortde sin 
norgesdebut under 
Festspillene. 
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Mentor- 
programmet 
Crescendo

Crescendo er et samarbeid mellom 
Festspillene, Barratt Due musikkin-
stitutt og Oslo Filharmonien. I år sto 
syv Crescendo-konserter på fest-
spillprogrammet.

Crescendo ble lansert i 2015 og 2016 var første 
året med Crescendo-konserter på programmet. 
Konsertene var godt besøkt og fikk svært gode 
tilbakemeldinger. 

Festspillene fungerer som et utstillingsvindu 
for de unge norske utøverne innen klassisk 
musikk. Gjennom samspill, veiledning og kon-
serter, rustes de til å møte det internasjona-
le solistmarkedet. Formålet med Crescendo 
er å tilrettelegge for koblinger mellom unge 
talentfulle musikere og profesjonelle utøvere 
på høyeste nivå. 

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

Deltakere 
Guro Kleven Hagen (solist fiolin) 
Eivind Holtsmark Ringstad (solist bratsj) 
Kian Soltani (solist cello) 
Opus13 Strykekvartett 
Trio DaNiBi

Crescendo-deltaker Guro Kleven Hagen med 
Janine Jansen under møtet mellom talenter og 

mentorer i Grieghallen 02. juni.

Mentorer 
Leif Ove Andsnes 
Janine Jansen 
Vasily Petrenko 
Konstantin Heidrich

 «Vi møtes gjennom kammermusikken. 
Jeg stiller meg til disposisjon  
for talentene mens vi er sammen,  
veileder dem og kan svare på spørs-
mål. Mest av alt kommuniserer vi 
gjennom musikken, og jeg elsker den 
siden ved prosjektet»
CRESCENDO-MENTOR  
JANINE JANSEN

«Under Festspillene får vi mulighet til 
å tilbringe mer tid med mentorene og 
bli kjent med dem. De hjelper oss å 
forstå hvordan det er å være solist på 
toppnivå»
CRESCENDO-DELTAKER  
GURO KLEVEN HAGEN

«Å takle konsertsituasjoner og 
håndtere media er noe man ikke 
lærer på studiet. Å ha en person som 
kan hjelpe deg med det er utrolig 
verdifullt» 
CRESCENDO-DELTAKER  
EIVIND HOLTSMARK RINGSTAD
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Festspillene bidrar til å skape ny 
musikk. Under årets festspill ble ti 
musikkverk urfremført. 

VIDAR NORDLI (1984–)

Fanfare for Statsministeren urfremført av 
Eikanger-Bjørsvik Musikklag m/Asamisimasa 
under Åpningsseremonien 25. mai

CAROLA BAUCKHOLT (1959–) (s. 19) 

Sensoric Memory for to forsterkede  
ballonger med videoprojeksjon, midi- 
kontrollere, klaver, cello og klarinett 
Urfremført av Asamisimasa på 
Cornerteateret 26. mai 

HENRIK HELLSTENIUS (1963–) (s. 19) 

Sound & Word for video og ensemble 
Urfremført av Asamisimasa på 
Cornerteateret 26. mai

Lull  
Urfremført av Camilla Norment Trio på  
Østre 27. mai 

GABRIEL FLIFLET (1958–) 
Sanger fra byen – Urfremført av  
Gabriel Fliflet m.fl. på Logen 29. mai  

DAVID LANG (1957–) 
Last spring 
Urfremført av Edvard Grieg Kor i 
Håkonshallen 31. mai 

Séance  
Musikk av KAROLINE KRÜGER (1970–)  

& SIGVART DAGSLAND (1963–) 
Urfremført av ensemblet i  
Grieghallen 01. juni 

PIERRE THILLOY (1970–) (s. 20) 

De ni verdener  
Urfremført av Woods of Norway m.fl. i 
Håkonshallen 02. juni 

EVIS SAMMOUTIS (1979–) 

Nicosia Etudes 2014–15 
Urfremført av Peter Sheppard Skærved i  
St. Jørgen kirke, Lepramuseet 02. juni 

MARIUS NESET (1985–) 

Bestillingsverk i tre deler:  
– A Night Bright as Flowers 
– It Looks Like Glass – Part 1 
– It Looks Like Glass – Part 2 
Urfremført av Sjøforsvarets musikkorps m.fl. 
i Domkirken 06. juni 

Urpremierer 

Festspillene er kjent for å initiere og 
presentere nye scenekunstproduk-
sjoner. Ti urpremierer innen scene-
kunst sto på årets program. 

Carte Blanche: We Are Here Together (s. 37)
Studio Bergen, 26. mai–04. juni 

Falsche Welt, dir trau ich nicht! (s. 16)
Logen teater 26. og 27. mai

En plass i solen – Folkets festspillscene (s. 52)
Den Nationale Scene, Lille Scene  
27. mai–04. juni 

I urpremieren av 
forestillingen  
av carte blanche  
m/Anneli Drecker, 
hadde danserne 
og musikerne møtt 
hverandre bare timer 
før de gikk på scenen 
sammen.

Urfremføringer

I slik ei natt (s. 34)
Mostraspelet, Moster Amfi 27.–29. mai

Treet 
Cornerteateret 28. mai 

Oldschool m/Absence (s. 22)
Festspillplassen, Melodonten 01. & 02. juni

Apparatjik m/Buika og Void (s. 20)
Grieghallen, Peer Gynt-salen 03. juni  

Dei tre havrekorna 
Fløisletten, 04. juni

av carte blanche m/Anneli Drecker 
Grieghallen, Griegsalen 06. juni 

Kjære Europa
Den Nationale Scene, Lille Scene 06. juni 
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Klassisk 
musikk på 
nye måter 

Festspillene skal ta vare på tradisjo-
nen gjennom å fornye den. 

Siden de første Festspillene i Bergen i 1953 
har vi hatt et spesielt ansvar for å presen-
tere klassisk musikk av aller høyeste kvalitet. 
Selv om kunstmusikken som fremføres ofte 
er mange hundre år gammel, er opplevelsene 
i konsertsalen levende i dag. I tillegg til kon-
serter i tradisjonelt format tilbyr Festspillene 

særlig sopranene Christel Elisabeth Smith og 
Christiane Boesiger fikk mye oppmerksomhet 
for sine tolkninger i denne urpremieren. 

«Kvelden levde i kraft av en dialektikk 
mellom barokktekster om tro og 
en radikal nåtidig, medskapende 
billedliggjøring, som til sammen 
fanget tidløse aspekter og avgrunner 
i den menneskelige sjel.  (...) 
Iscenesettelsen kjennetegnes ved 
en detaljrikdom, en sofistikert og 
aldri pinlig personkarakteristikk 
som lodder de dypeste følelser hos 
mennesket.»
– OPERNWELT, 01. JULI 

Sopranene Christel 
Elisabeth Smith (til v.) 
og Christiane Boesiger 
fikk lovord for sine 
tolkninger av kvinnene 
i Falsche Welt, dir trau 
ich nicht! 

Solist Allison Cooks 
prestasjon ble fremhevet  
i en rekke medier.arrangement som fornyer og rister klassikerne 

kjærlig i kragen eller setter dem inn i nye sam-
menhenger. Eksempler fra årets festspill inklu-
derer familiearrangement som Brann, Bach og 
Bacharach og Classic Buskers, opera i uhøy-
tidelig pubstemning i samarbeid med Bergen 
Nasjonale Opera og musikk i kombinasjon med 
film. To sentrale produksjoner fant nye måter å 
iscenesette den klassiske musikken på.

Falsche Welt, dir trau ich nicht! 
I denne internasjonale samproduksjonen med 
Theater Chur og Teater Trier knyttet den kom-
promissløse operaregissøren Peter Konwitschny 
tre av Bachs kantater direkte til scener i liv-
ene til en ung, en middelaldrende og en eldre 
 kvinne. Et stjernelag av solister ble akkompag-
nert av tidligmusikkensemblet le phénix, og 

Verklärte Nacht/Erwartung 
To verk av Arnold Schönberg ble satt opp mot 
hverandre i denne samproduksjonen mellom 
Festspillene i Bergen, Bergen Nasjonale Opera 
og Bergen Filharmoniske Orkester. Det senro-
mantiske orkesterverket Verklärte Nacht sto 
i kontrast til det psykologiske monodramaet 
Erwartung – begge effektfullt iscenesatt av 
den britiske operaregissøren og videokunstne-
ren Netia Jones – og høstet glitrende kritikker. 

«Solist Allison Cook hadde det som 
skulle til, i stemmen og scenisk. Iført 
en kjole med tvangstrøyelignende 
spenner kjempet hun med et fullt 
orkester og skyggebilder av seg selv, 
scener fra skogen og glimt av en 
mann på lerretet bak.»
– AFTENPOSTEN, 30. MAI
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Ny musikk  
i nye rammer 

Festspillene skal bidra til videre-
utvikling av kunstmusikken ved å 
presentere nye verk og gi samtids-
musikken en fremtredende plass på 
programmet. 

På årets program sto ti urfremføringer (se s. 14). 
Samtidsmusikken slo også an tonen for årets 
festspill i åpningsforestillingen Powaqqatsi og 
flere arrangement sentrert rundt den amerikan-
ske komponisten Philip Glass. Et fellestrekk for 
presentasjonen av ny musikk på årets program 
var ulike former for iscenesettelse, blant annet 
ved hjelp av film og visuelle grep. Fiolinist Peter 
Sheppard Skærved eksperimenterte med rom-
met i St. Jørgen kirke, mens cross-over-artisten 
Anneli Drecker og danserne i Carte Blanche 
skapte sin forestilling underveis, i intenst, impro-

visert samspill. 

Asamisimasa – Music with the Real 
Hvordan kan musikk inngå i dialog med 
sine hverdagslige omgivelser? Det er et av 
spørsmålene som stilles i det kunstneriske utvi-
klingsprosjektet Music with the Real. Konserten 
på Cornerteateret inkluderte urfremføringer 
av verkene Instrument of Speech og Oh, I see 

Asamisimasa 
– Music with the Real bød på 
to urfremføringer i en 
visuell konsertopplevelse.

signert henholdsvis Henrik Hellstenius og Carola 
Bauckholt. Slående videokunst gjorde konser-
ten til en visuell opplevelse. Samtidsensemblet 
Asamisimasa spilte også en fremtredende rolle 
under Åpningsseremonien, og akkompagnerte 
blant annet talen til statsminister Erna Solberg, 
sammen med blåsere fra Eikanger Bjørsvik 
Musikklag.

Apparatjik m/Buika og Void
Kunstnerkollektivet Apparatjik liker ikke å gjen-
ta seg selv, og hadde forberedt en spektaku-
lær opplevelse for festspillpublikummet denne 
kvelden. Designer Void skapte et suggerende 
og tredimensjonalt scenelandskap ved hjelp av 
video, og sammen med sanger Concha Buika 
fortalte Apparatjik historien om «apekvinnen» 
Julia Pastrana. Urpremieren fikk mye oppmerk-
somhet i sosiale medier, og ble trukket frem i 
flere av avisenes oppsummerende kommentarer 
om årets festspill. 

«Vi pleier å si at vi faller mellom alle 
stoler, men er lykkelig i fallet.»
– APPARATJIK-MEDLEM MAGNE FURUHOLMEN I BA 
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Scenekunst av  
nasjonalt og  
internasjonalt  
format 

Et godt omdømme og et stort nasjonalt 
og internasjonalt nettverk gjør at 
Festspillene kan initiere spennende 
samproduksjoner og være co-partner 
på prosjekter som planlegges på  
scener i Norge og Europa. 

Powaqqatsi – Life in Transformation
Europapremieren på fremføringen av filmmusik-
ken til kultfilmen Powaqqatsi, den andre i regis-
sør Godfrey Reggio og komponist Philip Glass’ 
qatsi-trilogi, åpnet Festspillene i Bergen 2016. 
Bergen Filharmoniske Orkester og Philip Glass’ 
eget ensemble sto for den musikalske fremfø-
ringen sammen med et stort barnekor. Philip 
Glass Ensemble hadde også en egen konsert i 
Peer Gynt-salen, og publikum kunne møte Glass 
selv på Litteraturhuset i samtale med festspill-
direktør Anders Beyer. 

«Visuell og musikalsk overflod.»

– BERGENS TIDENDE 27. MAI 

De ni verdener
I konsertforestillingen De ni verdener møtte 
publikum den norrøne mytologien gjennom 
karaktertyper vi kjenner fra moderne tegneserier 
og filmer. Franske Pierre Thilloy sto bak både 
musikk, tekst og illustrasjon, og blåsekvintet-
ten Woods of Norway, fem masterstudenter 
fra Norges Musikkhøgskole og forteller Beathe 
Frostad sto for urfremføringen.  

Urpremieren 
Kjære Europa gikk 
direkte inn i krisen 
i Middelhavet. 

Dirigent Michael 
Riesman under 
fremføringen av 
filmmusikken til 
Powaqqatsi – Life in 
Transformation, med 
fullt orkester og Philip 
Glass på scenen.

Årets festspill hadde ti urpremierer på pro-
grammet, deriblant den internasjonale sam-
produksjonen Falsche Welt, dir trau ich nicht! 
(se s. 16), konsertforestillingen Apparatjik m/
Buika og Void (se s. 19) og to forestillinger av 
og med Carte Blanche (se s. 37). I tillegg til de 
nye produksjonene, satte flere internasjonale 
gjestespill og Europa- og norgespremierer sitt 
preg på Festspillene i Bergen 2016.

Kjære Europa
Urpremieren Kjære Europa, i samarbeid med 
Kristian&Uwe, Dramatikkens hus og Den 
Nationale Scene, tegnet opp et bilde av situa-
sjonen i Middelhavet gjennom intervjuer, avis- 
saker, kronikker og tv-innslag, og lot skuespillerne 
bruke sine egne liv for å forstå krisen i Europa. 
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Forestillingen satte personlig engasjement opp 
mot politiske taler, og gikk direkte inn i temaet 
for årets festspill; grenser. 

Dødsdansen 
En av årets største snakkiser blant publikum 
og presse var norgespremieren på svenske 
Maximteaterns oppsetning av Dødsdansen. 
De tre forestillingene ble raskt utsolgt, og hver 
kveld var det lang kø på teatret av folk som 
håpet på å skaffe seg uavhentede billetter for å 
se skuespillerne Mikael Persbrandt, Lena Endre 
og Thomas Hanzon i Strindbergs tidløse tre-
kantdrama. Anmelderne trakk frem impone-
rende skuespillerprestasjoner i en overraskende 
humoristisk oppsetning som skildret både den 
giftige stemningen i ekteskapet og ømheten 
som – kanskje – fortsatt ligger under. 

«Djevelsk godt teater med svensk 
stjernetrio …Gled deg, du som har 
billetter til Dødsdansen».
– BA 29. MAI 

Fugit
I gateteaterforestillingen Fugit ga det katalanske 
kompaniet Kamchàtka folk en sjeldent engasje-
rende opplevelse midt i Bergen sentrum. Fratatt 
mobil og lommebok, på flukt gjennom bakgår-
der og smau, var publikum blitt til flyktninger 
og fikk en kort stund kjenne på følelsen av å 
ikke lenger ha full kontroll over egen skjebne. 
Denne norgespremieren bød på en sterk og 
uvant teateropplevelse.  

«Puh, hvor slitsomt og skremmende 
det måtte være hvis livet virkelig står 
på spill. Og hvor sulten man ville bli!»
– STAVANGER AFTENBLAD 31. MAI 

Limits m/Cirkus Cirkör
Tradisjonen med nysirkusforestillinger under 
Festspillene startet med svenske Cirkus Cirkör 
for noen år tilbake, og Nordens største nysir-
kuskompani innfridde igjen – denne gangen 
med en litt mer voksen tematikk. Forestillingen 
Limits, som hadde sin norgespremiere under 
Festspillene, var et innlegg i flyktningedebat-
ten. Tre andre familieforestillinger, Treet, Dei tre 
havrekorna og Oldschool m/Absence, hadde sin 
urpremiere under årets festspill, til stor glede 
for de yngste blant publikummerne, og settes 
nå opp andre steder i Norge. 

Oldschool m/Absence  
– en battle mot alderdommen
Til denne urpremieren på Festspillplassen flyt-
tet breakegruppen Absence på gamlehjem for 
å bevise at alder ikke er noen hindring. Med 
en musikkmiks som inkluderte Trim for eldre, 
bingohjul og rullator på scenen, presenterte de 
en lårhalsbrekkende og morsom forestilling for 
fulle hus. Mange unge tilhengere satte stor pris 
på at de nygamle breakerne tok seg god tid til 
publikum også etter forestilling.

Det svenske stjernelaget Mikael Persbrandt, 
Lena Endre og Thomas Hanzon skapte kø av folk 

som håpet på uavhentede billetter hver kveld. 
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Kunstnerisk 
bredde 

Festspillene skal presentere 
kvalitetskunst og engasjere et  
bredt lag av befolkningen.

Å bringe kunstopplevelser på et høyt nivå til et 
bredt publikum har vært sentralt i Festspillenes 
strategi de siste årene. Festspillene skal være 
utadvendt og inkluderende, skape dialog og 
debatt og invitere til lek.

Angélique Kidjo grep og engasjerte et stort publikum 
i Grieghallen 07. juni. 

Fra forestillingen Treet på Cornerteateret. 

«For en stemme! Og for en 
musikalitet til å bære den fram! 
Scenen var Håkonshallen, en av 
de fineste konsertarenaene på 
Festspillene i Bergen. Der ga Lise 
Davidsen konsert sammen med 
Helmut Deutsch på klaver, på et 
nivå som må karakteriseres som 
et nytt gjennombrudd for dette 
stjerneskuddet av en sopran» 
– DAGBLADET, 31. MAI 

Med 335 arrangement på 40 arenaer i og uten-
for Bergen, kunne Festspillene i 2016 tilby et 
vidt spekter av kunstuttrykk. Målet var å ha et 
kvalitetstilbud til alle – uansett alder og interes-
ser. Vi opplever at vi når ut til et stadig bredere 
publikum, samtidig som vi satser på samarbeid 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Festspillplassen (s. 26) var et synlig og 
summende samlingspunkt som engasjerte 
bredt. Satellittarrangementene (s. 34) brakte 
Festspillene ut i regionen. Mer enn 40 sam-
arbeidspartnere fra det etablerte og det frie 
kunstfeltet bidro til at Festspillene i 2016 
bød på et mangfoldig program med noe for 
enhver smak. Lise Davidsen og 

Helmut Deutsch i Håkonshallen.
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Festspill-
plassen

Festplassen i hjertet av Bergen ble i 
2016 utvidet til et samlingspunkt for 
festspillopplevelser.

Gjennom ti av festivaldagene, bidro 
Festspillplassen til at Festspillene ble mer 
synlig i bybildet og skapte rom for et utvi-
det festivalmiljø for et bredt publikum. 39.000 
besøkende var innom Festspillplassen for å 
oppleve konserter, forestillinger, installasjoner, 
dans, film, mat og drikke.

Festspillplassen ble delt inn i fire områder. 
Hovedscenen fikk navnet Melodonten, og bød 
på et fyldig dags- og kveldsprogram.

I Parabolen kunne en la seg hylle inn i lys, lyd 
og farger i Farger og musikk – en sanseinstal-
lasjon. I det mørklagte teltet kunne man med 
egne bevegelser styre lyd- og lyssensorer som 
igjen skapte komposisjoner. Installasjonen var 
åpen for alle og velegnet for både barn og unge, 
personer med funksjons- eller utviklingsvaria-
sjoner og personer med demens. Deler av det 
gratis uteprogrammet fant sted i Melodonten 
og Parabolen. 

Lekeinstallasjonene Herr Tonets fantastiske reise 
på Festspillplassen ble svært populære.

En av Festspillenes rundt 220 frivillige tar seg en 
velfortjent strikkepause på Festspillplassen.

På utendørsområdet Tullemutten åpnet det seg 
en verden av kuriositeter gjennom Herr Tonets 
fantastiske reise. Installasjonene var alle ana-
loge lekeapparat som var åpne for utforskning 
i rundt en uke.. 

I Paraplyen ble det servert lokalt produsert 
mat og drikke. 

Morgenstemming var et samarbeid med 
Studentradioen i Bergen, hvor de hadde direk-
tesendinger fra plassen alle hverdager i peri-
oden. Sendingene inneholdt intervjuer med 
aktuelle gjester fra festspillprogrammet og 
andre i festivalbyen Bergen, konkurranser, 
livemusikk og mer.

I BT-sofaen i Paraplyen kunne man lese 
aviser i ro og mak. BTs kulturredaksjon 
brukte også sofaen til intervjuer og video-
opptak. Festspillenes billettbod var plassert 
på Festspillplassen, i tillegg til at området var 
base for festspillsykler og mange frivillige. 

5. juni ble det arrangert RIFF Verdensmarked 
på Festspillplassen, i samarbeid med BIKS og 
Det felles innvandrerråd Hordaland, med mat 
og kunstneriske innslag.
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Uteprogram

Festspillopplevelser til fjells, til 
vanns, i byen og utenfor.

Festspillenes varierte uteprogram står sentralt i 
å gjøre festivalen mer tilgjengelig for nye publi-
kumsgrupper. 63.000 publikummere opplevde 
gratis utearrangement i 2016. 

Åpningsseremonien ble en flott start, med 
rundt 7000 publikummere i strålende sol på 
Torgallmenningen. HM Dronningen var tilstede, 
statsminister Erna Solberg og bergensordfører 
Marte Mjøs Persen talte. Det spanske teater-
kompaniet Kamchàtka og konferansier Kate 
Pendry knyttet sammen høytid med folkelig-
het, til regi av Alan Lucien Øien. Blant kunstne-
riske innslag var flamenco ved Selene Muñoz, 
samtidsmusikk fra Asamisimasa og opplesing 
av Nystemten på engelsk.

Årets festspilltema «grenser» preget flere deler av ute-programmet. Det spanske teaterkompaniet Kamchàtka 
gav publikum et innblikk i det å være på flukt i den dramatiske vandreteaterforestillingen Fugit. 

Water Fools, med Ilotopie, på 
Lille Lungegårdsvann.

«Det er fristende å beskrive årets 
festspillåpning som en fin gitarsolo. 
Lang, dynamisk, til dels lyrisk, moderne, 
men likevel med den klassiske soloens 
oppbygging mot heftig klimaks. Før alle 
går hjem, mette i hjertet».
BERGENS TIDENDE 26. MAI

Konseptene Festspillkvarteret, Festspillstredet, 
Familiedagen på Siljustøl og festspillinnslag på 
7-fjellsturen ble videreført. 

Det franske kompaniet Ilotopie gjorde Lille 
Lungegårdsvann til sin scene med forestillingen 
Water Fools. Flytende farkoster, magiske skap-
ninger og pyroteknikk skapte en stemningsfull 
nattforestilling. Ved å fremvise billett, fikk over 
4000 publikummere låne hodetelefoner, med 
musikk av Phil Spector - klassisk, mørk og kar-
nevalsk, med innslag av opera og elektronika. I 
tillegg samlet det seg rundt 2300 publikummere 
uten billett, som opplevde forestillingen uten lyd. 
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Konseptverket Wonderful Wood av Ole Andre Farstad var utgangspunktet for en utendørs konsert med BIT20-perkusjonister og nærmere 
100 barneskoleelever fra Hordvik skole som hadde fått utdelt rytmeinstrumenter. Barnas egne komposisjoner var jobbet frem i løpet av en uke 
med BIT20s Vi komponerer!-program, som en del av Den kulturelle skolesekken. 
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Barn og unge

Kunstopplevelser til barn og unge, 
med fokus på medvirkning.

Festspillene skal engasjere barn og unge, bidra 
til å øke kulturell kompetanse og skape inter-
esse for nyskapende kunst og klassisk musikk. 
Årets program for barn og unge rommet 20 
ulike produksjoner som ble gjort tilgjengelig 
for et bredt publikum, blant annet ved å tilby 
et stort innslag av non-verbale opplevelser. 

I tillegg til programposter for barn på Fløyen og 
Familiedag på Siljustøl, var mange arrangement 
lagt til Festspillplassen på dagtid eller tidlig 
kveld for å passe for barnefamilier. 

I Melodonten var fortellingen kunstformen 
når Fortellerhuset lekte musikalske even-
tyr på tvers av språk. Bevegelsessensorer i 
Parabolen, gjorde det mulig å utforske galaksen 
i Verdensrommet og å skape lydbilder i Farger 
og musikk – en sanseinstallasjon. 

Barn og unge var medvirkende i å skape 
Festspillene. På Åpningsseremonien danset 
skoleelever med Fargespill. I Wonderful Wood 
skapte rundt 100 barn rytmeregn i sentrum i 
samarbeid med BIT20 og Den kulturelle sko-
lesekken. 

Over 2000 barn og unge opplevde en av årets 
20 forestillinger satt av til skoler og barneha-
ger. På De unges festspilldag viste kultursko-
leelever fra Hordaland frem sine kunstuttrykk i 
Logen Teater. Utvalgte talenter fra Hordaland 

stod på scenen i De unges festspillforestilling 
i Peer Gynt-salen. Nytt av året var De unges 
festspillforestilling på Stord, i samarbeid med 
Fartein Valen-festivalens satellittkonserter 
og kulturskolene i Sunnhordland, der videre-
gående kulturskoleelever fra Sunnhordland 
opptrådte.

Pianoet og toner av Ravel var fortellerstemmen i det 
prisvinnende dukketeaterstykket Brødrene Grimms 
eventyrskog på Cornerteateret.

Verdensrommet – 
en interaktiv lyd- og 
videoinstallasjon 
der du kunne styre 
stjernehimmelen med 
egne bevegelser.

Powerimpro i 
Melodonten på 
Festspillplassen samlet 
mange engasjerte 
publikummere.
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Satellitter

Festspillene skal ha et tilbud også 
utenfor Bergen og samarbeider med 
de viktigste lokale aktørene for å 
initiere og realisere nye prosjekter.

Årets festspillsatellitter fant sted på Os, Sotra, 
Askøy, Bømlo og Stord, i Stavanger, Rosendal 
og på Austevoll. 

I Oseana ble det flamencoaften med Selene 
Muñoz og tolkninger av Mendelssohn, Brahms 
og Bull av fiolinistene Annar Follesø og Julie 
Ye. Til sammen 221 publikummere besøkte 
disse to arrangementene.

På Bømlo ble det urpremiere på det nye 
Mostraspelet I slik ei natt produsert av Bømlo 
Teater i samarbeid med Festspillene. I overkant 
av 3000 publikummere så de tre forestillingene.

Nye festspillsatellitter
Hordaland fylkeskommune støtter festspillsa-
tellittene slik at Festspillene kan levere store 
kunstopplevelser i regionen. I år hadde Stord 
for første gang sin egen utgave av De unges 
festspillforestilling (se s. 57). Barokkduoen 
Andrea Pellegrini og Bjarke Mogensen holdt 
den første festspillkonserten på Sotra i Foldnes 
kyrkje for 62 publikummere. Duoen opptrådte 

også i Herdla kyrkje på Askøy og i The Piazzolla 
Orchestra i Bekkjarvik på Austevoll for hen-
holdsvis 95 og 381 publikummere. 

«Mens kirken badet i kveldssol, fylte 
danskene lokalet med fortryllende 
toner, både lyse og mørke, slik bare 
en mezzosopran og akkordeon kan». 
VESTNYTT 27. MAI

«Programmet for konserten er intimt, 
og passer best når man kommer tett 
på publikum slik vi gjorde i dag.  
Da føler vi at vi får god kontakt med 
dem som er der for å lytte, og vi  
får god respons».
BJARKE MOGENSEN TIL VESTNYTT 27. MAI

Séance, konsertforestillingen i Grieghallen av 
Harald Zwart, Karoline Krüger, Sigvart Dagsland 
og Veslemøy Ruud Zwart, ble fremført som 
satellittforestilling på Baroniet i Rosendal og 
i Stavanger konserthus

Den internasjonalt anerkjente flamencoartisten Selene Muñoz fremføre blant annet utdrag fra de  
selvkoreograferte stykkene Ritmout og Wild Blooms, da hun gjestet Oseana 27. mai. 

Moster Amfi på Bømlo ble fylt tre ganger av rundt 1000  
mennesker under Mostraspelet I slik ei natt. 
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Byens sentrale 
partnere

Festspillene skal samarbeide med og 
styrke de lokale profesjonelle kultur-
institusjonene og det frie feltet.

Festspillene har et bredt og godt samarbeid 
med Bergens sentrale kulturaktører. Slik løftes 
gode produksjoner frem i fellesskap, på tvers 
av sjangre og kunstformer, på en måte som er 
positivt for alle involverte partnere. 

Carte Blanche
Urinstinkter, kamp og gruppetenkning. Blod og 
et halvt tonn honning per forestilling. Norges 
nasjonale kompani for samtidsdans presen-
terte to særegne urpremierer av høy kvalitet, 
samprodusert med festspillene. We Are Here 
Together var sammensatt av to selvstendige 
koreografiske verk – Gjallarhorn av Mia Habib 
og The Who of Things av Marcelo Evelin. 

«Begge forestillingene kjennes mer 
i magen enn i hodet, og jeg blir 
sittende med langt mer følelse enn 
fornuft. Dette kjennes med andre ord 
mye mer enn det forstås.»
BERGENS TIDENDE 27. MAI

av Carte Blanche m/Anneli Drecker var skapt 
og utført av alle i Carte Blanche i møte med den 
sjangerkryssende artisten Drecker. Danserne 
og musikerne møttes kun timer før forestillin-
gen. Drecker brakte nytt materiale og sanger fra 
hennes tre ganger Spellemannspris-nominerte 
album Rock & Straws i nye arrangementer 
skreddersydd for anledningen. 

The Who of Things av 
koreografen Marcelo 
Evelin utgjorde en del 
av Carte Blanche-
forestillingen We Are 
Here Together, som 
hadde flere utsolgte 
visninger under 
Festspillene. 

Kvalitet står alltid i sentrum. Det langsiktige 
samarbeidet med de største kulturinstitu-
sjonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske 
Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche, 
Bergen Nasjonale Opera, Bymuseet og KODE, 
skaper rom for tidkrevende, komplekse kunst-
frembringelser.

Festspillene har også samarbeid med store 
og mindre aktører i det frie kunstfeltet som 
festspillene skal bidra til å løfte frem, herunder 
Opera Bergen, BIT20, Folkets Festspillscene, 
Absence Crew, Østre, Ekko og Fargespill. 

Bergen Filharmoniske Orkester og 
Bergen Nasjonale Opera
Arnold Schönberg (1874–1951) sprengte alle 
konvensjoner for det å komponere – og ble 
verdensberømt for det. I Verklärte Nacht/
Erwartung (s. 17), produsert av Festspillene, 
Bergen Nasjonale Opera (BNO) og Bergen 
Filharmoniske Orkester (BFO), ledet video-
kunstner Netia Jones vei på en visuell vand-
ring i Schönbergs urovekkende lydlandskap.

«Det er sjeldent en har anledning  
til å overvære en scenisk framføring 
av «Erwartung», Arnold Schönbergs 
merkelige opera fra 1909. Og enda 
sjeldnere er det å oppleve en 
framføring som både er musikalsk og 
scenisk overbevisende. Men Bergen 
Filharmoniske Orkester og Bergen 
Nasjonale Opera klarer det med en 
sterk, overveldende oppsetting  
under årets Festspill.»
BERGENS TIDENDE 30. MAI

BFO spilte, som tidligere år, flere konserter 
under festspillene. Michael Riesman diriger-
te da BFO, komponist Philip Glass og Philip 
Glass Ensemble fremførte åpningsforestillin-
gen Powaqqatsi – Life in Transformation med 
sang fra Bergen Guttekor og Bergen Pikekor. 
På konserten Crescendo: Unge toppsolister m/
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BFO fremførte BFO verk av Mozart, Haydn og 
Philip Glass i konsert med Crescendo-solistene 
Guro Kleven Hagen, Eivind Holtsmark Ringstad 
og Kian Soltani. 

I tillegg til Verklärte Nacht/Erwartung, åpnet 
BNO en festspillutgave av sitt OperaPub-
konsept i Melodonten på Festspillplassen, med 
åpen scene for alle som ønsket å synge opera.

Den Nationale Scene
DNS var samarbeidspartner på Folkets Festspill- 
scene-forestillingen En plass i solen (s. 52) og 
presenterte Lars von Triers stykke Direktøren 
for det hele på festspillprogrammet. I tillegg 
fant festspillforestillingene Dødsdansen, 
Barberen i Sevilla, Hallo og Kjære Europa sted 
på DNS sine scener.

Kvalitet  
og samspill

www.pwc.no

Kvalitet og samspill er sentrale faktorer både for oss i PwC 
og for de som er tilknyttet Festspillene i Bergen. Dyktige 
fagmennesker fra ulike profesjoner løser oppgaver ved å 
kombinere sine talenter. Dette gir nyskapning og kvalitet. 

PwC leverer tjenester gjennom fire integrerte miljøer: 
Revisjon, rådgivning, regnskap og skatt & avgift. Vi jobber 
sammen, deler kunnskap, ideer og erfaringer på tvers av 
tjenesteområder, bransjer og geografi.  

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.

Opera Bergen
Barberen i Sevilla fremført på DNS Store Scene 
var en samproduksjon mellom Festspillene i 
Bergen, Opera Bergen og Nordnorsk Opera og 
Symfoniorkester (NOSO). ROCC iscenesatte 
stykket under Anne Randine Øverbys kunst-
neriske ledelse og produksjon. William Lacey 
var dirigent. Etter fire fullsatte spillekvelder i 
Bergen, dro oppsetningen videre til en frem-
føring i Bodø og to i Tromsø.

Petar Naydenov 
hadde rollen som 
Basilio i den den 
velkjente operaen 
Barberen i Sevilla, 
som spilte for fulle 
hus ved DNS under 
Festspillene.
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Samtale- 
programmet

Samtaleprogrammet skal bidra 
til å vise at Festspillene, med sitt 
kunstneriske ståsted, speiler og 
løfter frem viktige tendenser og 
problemstillinger i samtiden og i 
kunsten. 

Over 700 publikummere besøkte i år ett av 
arrangementene i Festspillenes samtalepro-
gram Ordskifte, som er støttet av Fritt Ord og 
J.W. Eides stiftelse og gjennomført i samarbeid 
med en rekke partnere. Bergen offentlige bibli-
otek, Litteraturhuset i Bergen, Logen teater, 
Universitetsaulaen, Fana Kulturhus og foajéen 

Debatt  
og dialog

Festspillene ønsker å bidra til å 
skape en nasjonal og internasjonal 
offentlig debatt rundt det utøvende 
kunstfeltet.

All kunst inngår i en kontekst som ofte er både 
mangefasettert og preget av ulike menings-
bærere. Som kulturaktør og formidler av kunst, 
anser Festspillene det som en viktig oppgave 
å bidra til et fruktbart ordskifte rundt kunsten 
og dens betydning for mennesker i dagens 
samfunn.

Festspillenes samtaleprogram er blitt vesentlig 
utvidet de siste årene. I år sto både debatter, 

foredrag, kunstnersamtaler og en boklanse-
ring på programmet – til sammen 16 arran-
gement. Mange av dem tok utgangspunkt i 
den overordnete tematikken for Festspillene 
2016, «grenser». 

Vi ønsker å inspirere til en kvalifisert og fag-
lig relevant kunstkritikk. I samarbeid med 
Kritikerlaget ble derfor prisen Årets kritikk 
utdelt av festspilldirektøren 27. mai. På Apollon 
platebar 30. mai ble de nominerte til den presti-
sjetunge Nordisk råds musikkpris offentliggjort.  

Deltakelse i den offentlige debatten gjennom 
kronikker og debattinnlegg i media er også 
viktig for Festspillene. Både før, under og etter 
festivalen har Festspillene inntatt en proaktiv 
rolle som samfunnsdebattant. 

på DNS ble brukt som arena. Seks av samtalene 
ble streamet live via fib.no og YouTube hvor 
disse opptakene er tilgjengelig også i ettertid. 

Med utgangspunkt i Festspillenes vidt forgre-
nede program, har samtaleprogrammet som 
ambisjon å skape debatt og kritisk dialog som 
inspirerer til aktiv deltakelse og meningsut-
veksling hos et stort og sammensatt publikum.

Samtale m/Philip Glass 
Auditoriet på Litteraturhuset var fullsatt da 
festspilldirektør Anders Beyer tok imot den 
amerikanske pianisten og komponisten Philip 
Glass. De to har truffet hverandre en rekke gan-
ger tidligere, samtalen var uformell og Glass 
delte åpenhjertig interessante historier fra sitt 
lange kunstnerskap.

Vinneren av Nordisk råds musikkpris 2015, Svante Henryson 
og leder for priskomitéen Hanne Boel på Apollon platebar. 

Musikken til 
Philip Glass spilte en 
sentral rolle i årets 
festspill, og ble fremført 
av en rekke forskjellige 
orkestre, ensembler 
og solister. På 
Litteraturhuset møtte 
Glass festspilldirektør 
Anders Beyer til 
samtale. 
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Klimaflukten 
Med global migrasjon, klima- og finanskrise 
og åpningsforestillingen Powaqqatsi – Life 
in Transformation som bakteppe, bidro for-
sker Amy Larkin (USA) og aktivist og filo-
sof Dr. Vandana Shiva (India) til foredrag og 
samtale i Universitetsaulaen, i samarbeid med 
Universitetet i Bergen og Bergens Tidende. 
Ordstyrer var Hilde Sandvik. 

Dans og kritikk: Over grenser 
Med utgangspunkt i Carte Blanche-
forestillingen We Are Here Together, møttes 
koreografer og kritikere til debatt om sjan-
geroverskridende dans på Bergen offentli-
ge bibliotek. Debatten var et samarbeid med 
Universitetet i Bergen og Bergens Tidende.  

Deltakere: Ida Habbestad, Mia Habib, Marcelo 
Evelin, Snelle Hall, Margrete Kvalbein og Sidsel 
Pape (ordstyrer). 

Musikalsk samfunnsdebatt 
Bør moderne kunstmusikk si noe om dagens 
samfunn, eller er det nok at musikk bare er 
musikk? Dette var utgangspunktet for en 
debatt mellom komponister på Bergen offent-
lige bibliotek, i samarbeid med Musikkforum/
Norsk komponistforening. 

Deltakere: Cecilie Ore, Henrik Hellstenius, 
Alwynne Pritchard, Martin Rana Bauck og Alf 
van der Hagen (ordstyrer).

Kvinners rettigheter og  
identitet i Midtøsten
Panelistene i denne samtalen er aktive i 
Raftostiftelsens kvinnenettverk. I samta-
len, som ble gjennomført i samarbeid med 
Raftostiftelsen, diskuterte de blant annet utfor-
dringer knyttet til strafferett og familielov.

Deltakere: Caroline Ayoub (Syria), Maryam 
al-Khawaja (Bahrain), Amal Basha (Jemen), 

Farida Nekzad (Afghanistan). Ordstyrer var 
Kari Birkeland.

Kvalitet & publikumsutvikling 
I foajéen på DNS ble dette spørsmålet stilt: 
Er det mulig å innfri kravene til kunstnerisk 
kvalitet og samtidig å nå ut til nye og større 
publikumsgrupper? Samtalen var et samarbeid 
med Norsk publikumsutvikling.

Deltakere: Ingrid Handeland, Jon Refsdal Moe, 
Jorunn Veiteberg, Jørgen Knutsen, Agnete 
Haaland og Hild Borchgrevink

Mysteriet Ingeborg Køber 
Regissør og manusforfatter Harald Zwart møtte 
Kristoffer Jul-Larsen til  samtale i bibliotekets 
musikkavdeling. Historien om Ingeborg Køber 
dannet grunnlaget for Séance, som ble urfrem-
ført under Festspillene.

Miniforedrag og lansering av boken 
Musikkterapi og eldrehelse
Antall eldre med demens og andre helseut-
fordringer øker, samtidig som musikkterapi 
og eldreomsorg vokser som fagfelt. Lansering 
av Universitetsforlagets antologi med artikler 
fra nordiske ressurspersoner på feltet. I sam-
arbeid med Universitetsforlaget og GAMUT 
– Griegakademiets senter for musikkterapi-
forsking.

Deltakere: Knut Engedal, Hanne Mette Ridder 
(Danmark), Brynjulf Stige og Førde Seniorkor.

Å leve med demens – som pårørende
En kveld i universitetsaulaen med musikk, opp-
lesning og samtale. I tilknytning til gratiskon-
serten Sanger fra smitt og smau i Grieghallen, 
videreførte Festspillene i år satsingen rettet 
mot demensrammede og deres pårørende. 

Deltakere: Professor Eva Gjengedal, musikk-
terapeut Solgunn Knardal, forfatter Bente 

Hvem var Frode Nilsen?
Teaterforestillingen Ambassadøren tok for 
seg historien om den norske diplomaten Frode 
Nilsen som reddet flere hundre chilenere etter 
Augusto Pinochets blodige militærkupp i 1973. 
Den chilenske sosialistlederen Miguel Castillo, 
som bor i Bergen, var en av dem som ble reddet 
av Frode Nilsen. I samtale med NRKs tidligere 
Latin-Amerika-korrespondent Erling Borgen, 
fortalte han på Fana Kulturhus om sine opple-
velser og sitt forhold til Frode Nilsen. 

Rethinking Borders
Foredrag på Litteraturhuset om politiske og 
geografiske grenser i et internasjonalt, og 
særlig europeisk perspektiv. Gjennomført i 
samarbeid med Institut français de Norvege. 
Foredragsholder var journalist og geograf/
kartograf Philippe Rekacewicz fra Le Monde 
diplomatique. 

Bratlund og musiker Karl Seglem. Samtalen 
ble ledet av Sverre Chr. Wilhelmsen og var i 
samarbeid med GAMUT og GC Rieber.

Frykt som ressurs og begrensning 
Hvordan angriper vi frykt og likegyldighet, og 
hva skal til for å ta affære og bryte grenser? 
Nysirkusforestillingen Limits var bakteppet for 
en samtale om frykt, og hvordan den kan vris 
til en skapende kraft. Samtalen var i samarbeid 
med Bergens Tidende.

Deltakere: Amal Aden, Åshild Eidem, Ingvard 
Wilhelmsen, Lars Fr. H. Svendsen og Hilde 
Sandvik (ordstyrer). 

Samtale med Angélique Kidjo
Et møte med den vest-afrikanske Angélique 
Kidjo, i samtale med Kristoffer Jul-Larsen, 
i musikkavdelingen på Bergen Offentlige 
Bibliotek.

Fra samtalen Frykt som 
ressurs og begrensning i 
Logen teater. 
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Fargespill, med 100 barn og unge fra 35 forskjellige land, møtte 
Kringkastingsorkesteret (KORK) til en festforestilling i Grieghallen 31. mai.
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Pressedekning i 
2015 og 2016 
Til tross for at antallet kulturjournalister i nor-
ske mediehus har sunket kraftig de siste åre-
ne, får Festspillene forholdsvis mye dekning i 
norsk presse, naturlig nok med hovedtyngden 
i mai og juni. 

Vi regner et festspillår fra 1. august til 31. juli. 
I året for 2016-festivalen hadde Festspillene 
1489 medietreff i norske papir- og nettaviser, 
mot 1029 i året for 2015-festivalen.

Det må presiseres at rundt halvparten av 

Presse 

Antall akkrediterte journalister 
under Festspillene økte fra 51 i 2015 
til 71 i 2016. Av disse var 46 norske 
og 25 internasjonale. 

Journalistene, anmelderne og fotografene som 
dekket Festspillene laget en rekke interessante 
artikler, anmeldelser, dybdeintervjuer, portretter 
og kommentarer til festivalen.

En stor overvekt av omtalen var positiv, mens 
noen var mer undersøkende og kritiske.

Omfanget av dekningen i Bergens Tidendes og 
Bergensavisen er ganske stabil, sammenlignet 
med 2015. I mai og juni 2016 ble det i Bergens 
Tidende publisert til sammen 55 artikler om 

Festspillene (51 i 2016), mens Bergensavisen 
publiserte 38 artikler i samme periode (31 i 2015).  

NRK TV filmet to forestillinger i sin helhet og 
gjorde radioopptak av fem konserter. I tillegg 
laget de en rekke innslag på lokale nyhetssen-
dinger og noen på nasjonale sendinger. TV 2 
hadde flere nasjonale live-sendinger, nyhets-
innslag og reportasjer. NRK Radio laget en rekke 
intervjuer og reportasjer.

Det katalanske teaterkompaniet Kamchàtka hadde en  
viktig rolle under årets åpningsseremoni.

økningen (rundt 200 medietreff) fra 2015 til 2016 
skyldes debatten rundt knutepunktsordningen 
som pågikk fra september 2015. Utnevnelsen 
av ny styreleder i februar 2016 fikk rundt 60 
medietreff. Ser man bort fra disse to sakene var  
økningen fra 2015 til 2016 på 200 medietreff.

Kilde: Retriver
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Festspillene har i mange år jobbet målrettet for 
å tiltrekke seg internasjonale journalister. I 2015 
innledet vi et samarbeid med Music Norway om 
et internasjonalt besøksprogram for presse og 
bransje, som ble videreført i 2016. Formålet er 
å legge til rette for nettverksbygging på tvers 
av landegrenser og internasjonal pressedek-
ning av Festspillene. Programmet er støttet 
av Utenriksdepartementet og Music Norway.

«Festspillene i Bergen viser hvordan 
man instrumenterer en hel by med 
musikk, teater og opera i det 21. 
århundre. Zürich har mye å lære av 
nordmennene.»
– NEUE ZÜRICHER ZEITUNG (SVEITS), 5. JUNI

Til sammen 30 delegater fra internasjonal 
musikkpresse og norsk og internasjonal bran-
sje (festivalledere, agenter og representanter 
for konserthus) deltok i besøksprogrammet, 
som gikk over tre dager i den første festspillu-
ken. Sammen med KODE, Vestnorsk jazzsenter/
Nutshell og Visit Bergen, fikk delegatene opple-
ve storslåtte festspillproduksjoner, norske musi-
kere, komponisthjemmene og kunstmuseene. 

I Festspillenes andre uke la vil til rette for at 
flere internasjonale journalister dekket konser-
tene knyttet til mentorprogrammet Crescendo.

«Det er sympatisk at Festspillene 
i Bergen ikke bare presenterer de 
største navnene, men også gir plass 
til unge talenter. Dette skjer ikke kun 
i det ambisiøse mentorprogrammet 
Crescendo, vi finner det i hele 
programmet.»
– OPER – DAS MAGAZIN (TYSKLAND), 1. JULI

Joachim Carr var en av flere norske musikere og 
ensembler som bidro til showcase-arrangementene 
i besøksprogrammet.

Debatt i media

«Også i år ser det ut til å bli nye 
rekorder, og debatt om Festspillene er 
blitt for brede, smale, lave eller høye 
for sitt eget beste. Det er noe rituelt 
over bergensernes kritiske forhold til 
Festspillene, og det er bare bra.»
– BERGENS TIDENDES KULTURREDAKTØR, 09. JUNI

Festspilldirektør Anders Beyer skrev i juli 2016 
et debattinnlegg i Bergens Tidende med titte-
len Kunsten å alltid være på vei et annet sted, 
som tok for seg og kommenterte utviklingen i 
programmeringen på festivalfeltet internasjo-
nalt. I kjølvannet av innlegget skrev ti personer 
knyttet til kulturlivet i Bergen under et opprop 
som kritiserte Festspillenes programprofil, publi-
sert i samme avis 10. august. I innlegget med 
tittelen Festspill på avveie, ønsket innsenderne 
å uttrykke uro og bekymring over utviklingen i 
Festspillenes programprofil:

«Vi opplever at Festspillene er i ferd 
med å gå ut i en programmessig 
spagat, det kvalitet blir skadelidende, 
samtidig som vi stiller spørsmål ved 
institusjonens vekststrategi.»
– INNSENDERNE I BERGENS TIDENDE, 10. AUGUST 

Festspillene svarte med å ønske debatten vel-
kommen. Festspilldirektøren sa seg enig i at 
vekststrategien bør diskuteres, samtidig som 
han uttalte i flere sammenhenger at Festspillene 

Internasjonalt 
besøksprogram

må «fornye for å bevare». Han uttrykte også at 
det er en misforstått oppfatning at bredde er 
ensbetydende med dårlig kvalitet. 

«Det interessante skjer ofte i 
spenningsfeltet mellom det smale 
og det brede, mellom populærkultur 
og finkultur. Vår ambisjon er blant 
annet å levendegjøre og aktualisere 
historiske kunstprodukter.»
– ANDERS BEYER I KLASSEKAMPEN, 11. AUGUST

Saken i Bergens Tidende ble plukket opp av 
nyhetsbyrået NTB, og fikk dermed stor spred-
ning. Debatten i BT pågikk i tre uker, hvor flere 
andre stemmer også tok til ordet.
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Publikum

Festspillene jobber målrettet for å 
nå ut til nye publikumsgrupper. 

De siste årene har Festspillene gjort strategiske 
grep for å fastholde det høye kunstneriske nivået 
og samtidig engasjere et bredere lag av befolk-
ningen. De nye tiltakene har ført til en betyde-
lig økning i besøkstallet, som i 2016 oversteg 
124.000 i festspillperioden. Dette tilsvarer 18 
% vekst i publikumstallet fra rekordåret 2015 
og en 66 % økning fra snittet de siste ti årene.

Arbeidet med publikumsutvikling er forankret 
i hele organisasjonen, også i programarbeidet. 
Samarbeid og medvirkning er viktige stikkord.  

Festspillene har jobbet spesielt for å øke ande-
len første- og andregangsbesøkende og for å 
nå et yngre publikum.  

Spørsmålet om hvorvidt man har nådd et tak 
for publikumsvekst er blitt reist fra flere hold 
etter festivalen i 2016, også fra Festspillenes 
side. Det store og brede publikumsgrunnlaget 
fra 2016 er et godt utgangspunktet for videre 
publikumsutvikling. Vi vil fortsette å jobbe for 
å fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse og 
tilby arrangementer av høyeste kvalitet. 

*Festspillåret regnes 
fra 01. august til 31. juli.

Publikumsundersøkelse
Publikumsundersøkelsen gir 
Festspillene viktig informasjon og 
tilbakemeldinger fra publikum. 

 Snittalder er 54 år (53 år i 2015)

 71 % er kvinner (70 % i 2015)

 84 % har høyere utdanning  
 (samme som i 2015)

 22 % var på Festspillene for første gang  
 i år (24 % i 2015) 

 33 % var første- eller annengangs  
 besøkende (samme som i 2015)

 52 % har vært på Festspillene fem  
 eller flere år (50 % i 2015)

 76 % har tenkt å besøke neste års  
 festspill (samme som i 2015)

 91 % er meget eller ganske fornøyd  
 med årets festspill (82 % i 2015)

  Besøkstall festspillåret 2016*
I FESTIVALPERIODEN 2014 2015 2016
BILLETTERTE ARRANGEMENTER

Solgte billetter

Solgte via egne systemer 27 655 33 738 34 845

Solgte via andre institusjoner      4 144    1 572  2 380 

Totalt solgte billetter   31 799  35 310 37 225 

Utstedte billetter  

Sponsorer 2 843 3 485 3 636

Fribilletter 4 571 5 743 5 420 

Totalt utstedte billetter 7 414 9 228 9 056

Totalt på billetterte arrangement 39 213 44 538 46 281

GRATISARRANGEMENTER -  UTE 30 016 46 805  63 434

GRATISARRANGEMENTER -  INNE 8 364 11 366 12 549

*Festspillutstillingen 3 154 1 582 2 392 

Totalt besøk i festivalperioden         80 747      104 291 124 656

UTENFOR FESTIVALPERIODEN 2014 2015 2016

Totalt besøk utenfor festivalperioden 862 1 790 541

Totalsum 81 609  106 081 125 197

Undersøkelsen ble i 2016 sendt til over 1200 
epostadresser og besvart av 535 personer. 
Epostadresser ble innhentet under festivalen 
blant et representativt utvalg av arenaer og 
betalte arrangement. Publikum på uteprogram-
met, skoleforestillinger og andre gratisarrange-
ment er ikke inkludert i undersøkelsen. 
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Tilgjengelighet
Festspillene jobber for å være tilgjengelig 
for flest mulig. Derfor tok vi i år kontakt med 
Tolketjenesten for å få taler og tekster under 
åpningsseremonien tegnspråktolket. Bergen 
Døvesenter var en god rådgiver i dette arbeidet. 
 Festspillene anerkjenner at flere av våre arenaer 
og arrangementer er utilgjengelige og eksklude-
rer noen publikumsgrupper. Dette gjelder først 
og fremst eldre bygg som komponisthjemmene 
og Håkonshallen. Vi ønsker å jobbe tettere med 
lokale og nasjonale aktører for å bli tilgjenge-
lig for flere. 

For noen mennesker er det vanskelig å oppsøke 
Festspillene. Da er det fint hvis Festspillene 
kan komme til dem! Musikere fra Bergen 
Filharmoniske Orkester holdt ti konserter på 
byens sykehjem. Konsertene var gratis og 
åpne for beboere, deres familie og venner.  
Konsertene var støttet av Kavlifondet. 

Sanger fra smitt og smau
Med Sanger fra smitt og smau inviterte 
Festspillene personer med demens, deres pårø-
rende, behandlere og pleiere til en konsert i 
Grieghallen som rommet både gamle bergens-
sanger og barnesangleker. Bergens førstekjua-
gutt Helge Jordal fremførte sangene med flere 
barnekor. Konserten ble støttet av GC Rieber 
Fondene.

RIFF
I samarbeid med Det Felles Innvandrerråd 
Hordaland og Bergen Internasjonale Kultur-
senter inviterte Festspillene for tredje år på 
rad til arrangementet RIFF i Logen Teater – en 
boblende smeltedigel av musikk, dans, rytmer 
og budskap fra alle verdens hjørner. Nytt av året 
var matmarkedet på Festspillplassen, hvor 20 
ulike land var representert. 

Billettgaver
I år samarbeidet Festspillene bl.a. med Kirkens 
bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, 
Frelsesarmeen, SOS Barnebyer, Utekontakten, 
Bergen Fengsel, Norskopplæringen, Norsk 
Folkehjelp og Redd Barna om å gi flere men-
nesker muligheten til å oppleve kultur og kunst 
av høy kvalitet. Disse organisasjonene fikk til 
sammen 1225 billetter til sine brukergrupper, 
hvorav 1125 ble kjøpt av Kavlifondet og 100 
av DNB.

Det var rundt 1600 publikummere i salen og allsang fra 
første stund under Sanger fra smitt og smau.

Folkets festspillscene 
ble i 2016 videreført 
med forestillingen En 
plass i solen, som hadde 
10 utsolgte forestillinger 
på Den Nasjonale 
Scene, i tillegg til to 
skoleforestillinger.

Publikums-
utvikling

I 2016 inviterte Festspillene til et 
mangfoldig program, der tradisjon 
og fornyelse gikk hånd i hånd. 

Ambisjonen var å skape en fargerik og mang-
foldig festival for flere – både inne på arenaene 
og ute i byen og regionen. I tillegg til arran-
gementene og tiltakene under, kan vi blant 
annet vise til prosjektene Festspillsykler (s. 54),  
Festspillplassen (s. 26), Festspillsatellitter  
(s. 34) og Festspillstredet. 

Folkets festspillscene
Festspillene mottok høsten 2015 Publikumsprisen 
for sitt arbeid med å nå et bredere publikum. 
Bak prisen står den nasjonale medlems- 
organisasjonen Norsk publikumsutvikling. 
Juryen fremhevet det langsiktige strategis-
ke arbeidet og vektleggingen av medvirkning, 
samarbeid og kunstnerisk integritet. De løftet 
spesielt frem etableringen av Folkets festspill-
scene som et godt eksempel.

Folkets festspillscene er et samarbeidsprosjekt 
mellom Festspillene i Bergen og Den Nationale 
Scene. Her medvirker mennesker som ikke er 
skuespillere både på scenen og i utviklingen av 
en forestilling. Utgangspunktet er deltakernes 
egne livshistorier.
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Festspillene samarbeider med en 
rekke ulike partnere, som på hver 
sin måte bidrar til prosjekter som 
gjør festivalen mer spennende og 
inkluderende. Eksemplene under er 
ett utvalg av disse.

Festspillbanken DNB 
Lørdag 21. mai delte vår hovedpartner DNB 
ut 200 gratisbilletter til Festspillene i sin filial 
på Torgallmenningen. I tillegg presenterte 

Bergens Tidende 29. mai 2016 De unges festspillforestilling 
i Grieghallen.

Samarbeid med 
næringslivet

festspilldirektør Anders Beyer smakebiter fra 
årets program, og bratsjisten Eivind Holtsmark 
Ringstad spilte for de oppmøtte.

Festspillsykler
Sammen med Festspillenes hovedpartner  
DNV GL ble rundt 200 bysykler fraktet fra Oslo 
til Bergen og gjort tilgjengelig i festspillperioden. 
Sykkelstasjonene var hovedsakelig plassert på 
Festspillenes arenaer. Prosjektet ble svært godt 
mottatt og mye omtalt i pressen. Syklene ble 
tatt med på nærmere 34.000 turer i perioden. 

Drømmedag for unge talenter 
67 talenter innen musikk, dans, teater og 
visuell kunst opptrådte på De unges festspill-
forestilling i Grieghallen under årets festspill. 

Forestillingen var et samarbeid med kultur-
skolene i Hordaland og vår hovedpartner 
Statoil og deres talentprogram Morgendagens 
Helter. I forkant av forestillingen fikk noen 
av de unge talentene øve sammen med tre 
tidligere vinnere av Statoil-stipendet: Sopran 
Lise Davidsen, bratsjist Eivind Holtsmark 
Ringstad og fiolinist Guro Kleven Hagen. 

Engasjement på Anmelderfesten 
I samarbeid med Festspillenes hovedpartner 
Bergens Tidende lanserte vi Anmelderfesten 
under årets festival. Her kunne alle som ønsket 
det opprette egne favorittlister, gi karakterer 
til arrangementene de var på og skrive egne 
anmeldelser. 127 anmeldelser ble registrert på 
bt.no/anmelderfesten. 
 

Festspillspisesteder 
Festspillene samarbeidet med 21 utvalgte spi-
sesteder som ligger i nærheten av våre are-
naer. For å kunne gi publikum både kultur- og 
smaksopplevelser under Festspillene bød vi, 
sammen med unge utøvere fra Griegakademiet, 
på uformelle restaurantkonserter under kon-
septet Plutselig festspill.    
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Festspillene 
takker

Festspillene i Bergen er 
avhengig av mange og 
ulike støttespillere for å 
avvikle vårens store eventyr. 
Disse er med på å gjøre 
opplevelsen større.

Festspillambassadører
Trond Mohn
Rika AS v/Yvonne og Bjarne Rieber
Grieg Foundation

Hovedsamarbeidspartnere
DNB
DNV GL
Statoil
Bergens Tidende
Radisson Blu Hotel Norge
Dagens Næringsliv

Prosjektpartnere
Bergens forskningsstiftelse
Sparebankstiftelsen DNB 
 – Dextra Musica
Kavlifondet
GC Rieber Fondene
H. Westfal-Larsen og 
 Hustru Anna Westfal-Larsens 
 Almennyttige Fond
Herman Friele
Fritt Ord
Anders Sveaas’ Allmennyttige Fond

Festivalpartnere
Morgenbladet
PwC
Telenor
Norwegian Hull Club
A7 Print
07000 Bergen Taxi
Widerøe
Galleriet
Atea
Securitas
Avinor
BIR Bedrift
Olden

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester
Opera Bergen
Theater Chur
Theater Trier

Andre partnere og bidragsytere
Askøy kommune
Austevoll kommune
Barratt Due musikkinstitutt (Crescendo)
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Eiendom AS
Bergen Domkor
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen Internasjonale Kultursenter
Bergen internasjonale filmfestival
Bien Snackbar
Bærum Kulturhus
Bømlo kommune
Bømlo Teater
Damsgårdsdagene
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Dukkenikkernes teaterverksted
Edvard Grieg Kor
EKKO
Fløibanen A/S
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
GAMUT, Griegakademiets senter for 
 musikkterapiforsking
Griegakademiet – Institutt for 
 musikk, UiB
Holbergprisen
Jiří Hlinka Klaverinstitutt
KODE Kunstmuseene i Bergen
Kritikerlaget
Kristian&Uwe
Kulturskolene i Sunnhordland
Lydgalleriet
Lysverket
Nordisk råds musikkpris
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Komponistforening
Norsk publikumsutvikling
NRK
Oslo-Filharmonien (Crescendo)
Raftostiftelsen
Revy & Teaterservice
Siljustøls Venner
Sjøforsvarets Musikkorps
Steinway Piano Gallery Oslo
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen Siljustøl
Studentradioen i Bergen
Sveriges ambassade i Oslo
Vestnorsk jazzsenter

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

Tesla Bergen
TIDAL

Offentlige støttespillere
Kulturdepartementet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Utenriksdepartementet

Prosjektstøtte
Institut français de Norvège
Oticon Fonden
J W Eides Stiftelse
AS Bergen Teater og 
 Det Dramatiske Selskab
Bergens Riksmålsforening
Music Norway
Finsk-norsk kulturinstitutt

Arenaer
Apollon Platebar
Baroniet Rosendal
Bergen Domkirke
Bergen Kunsthall
Bergen Offentlige Bibliotek
Cornerteateret
Den Nationale Scene
Fana Kulturhus
Foldnes Kyrkje
Fløien Folkerestaurant
Grieghallen
Hengjo i Bekkjarvik
Herdla kyrkje
Høgskolen i Bergen
Håkonshallen
KODE Kunstmuseene i Bergen
St. Jørgen kirke, Lepramuseet
Litteraturhuset i Bergen
Logen Teater
Moster Amfi
Oseana
Rekstensamlingene
Stavanger konserthus
Stord Kulturhus
Studio Bergen
Universitetet i Bergen (Aulaen)
Østre

Co-produsenter
Absence
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Nasjonale Opera
Carte Blanche – Norges nasjonale 
 kompani for samtidsdans
Den Nationale Scene
Fargespill
Kringkastingsorkestret
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SAFER, SMARTER, GREENER

I DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) er vi opptatt av sikkerhet, kvalitet og 
integritet. Vi er nå 15.000 ansatte i 100 land, som hver dag jobber mot et felles 
mål: En sikker og bærekraftig fremtid. Vår rolle består ofte i å balansere 
næringslivets og samfunnets interesser. Vi kaller det balansekunst. 

Vårt samarbeid med Festspillene understøtter denne forpliktelsen overfor 
samfunnet. For kultur og samfunn går hånd i hånd.

Derfor er vi stolt hovedsamarbeidspartner for Festspillene i Bergen.

BALANSEKUNST

Lær mer om oss på www.dnvgl.com

Styret for 
Festspillene i Bergen
Magne Furuholmen – styreleder
(Den norske stat) 

Bjørn Johan Laastad 
(Hordaland fylkeskommune)

Silja Ekeland Bjørkly 
(Hordaland fylkeskommune)

Lubna Boby Jaffery 
(Bergen kommune)

Nina Skage 
(Festspillenes representantskap)

Gert Atle Gundersen 
(Festspillenes representantskap)

Tonje Elisabeth Peersen
(Ansattes representant)

FE ST S PI LLE N E 
I  B E RG E N

Representantskap for
Festspillene i Bergen
Anne Gine Hestetun – ordfører
(Hordaland fylkeskommune) 

 Herman Friele 
(Den norske stat)

Martin Smith-Sivertsen  
(fast møtende vara, Bergen kommune) 

Egil Herman Sjursen 
(Stiftelsen Harmonien)

Agnete Haaland 
(Den Nationale Scene)

Vigdis Hamnes 
(Kavlis Almennyttige Fond)

Dag Rune Olsen 
(Universitetet i Bergen)

Sigurd Sverdrup Sandmo
(Kunstmuséene i Bergen)

Martin Clark 
(Bergen Kunsthall)

Agnar Langeland 
(Grieghallen AS)

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