
rapport festspillene i  bergen 2010  1

rapport 2010

fo
to

: K
n

ut
 e

g
il

 w
an

g



2  rapport festspillene i  bergen 2010



rapport festspillene i  bergen 2010  3

Festspillene i Bergen skal sette spor og gi 
publikum opplevelser de vil huske. Vi skal 
presentere kunst på høyeste nivå til flest  
mulig mennesker. Festspillene skal:

•stå for nyskaping og kunstnerisk utvikling
•  ha lokal forankring og internasjonalt  

gjennomslag

•  ha et mangfoldig program som også   
inkluderer gratisarrangement og  
prosjekter med bred appell

•  tiltrekke seg de fremste skapende og  
utøvende kunstnerne i Norden

•  være et møtested for beslutningstakere innen  
kulturliv, politikk og næringsliv

•samarbeide med de viktigste nordiske  
institusjonene

•  samarbeide med og styrke både de lokale  
profesjonelle kulturinstitusjonene og det  
frie feltet

•  integrere fremmedkulturelle opphavsmenn 
og utøvere

•  søke nye publikumsgrupper og ha et godt 
tilbud til barn og unge

•  skape debatt og dialog om kunstneriske og 
samfunnsmessige spørsmål

StiftelSen feStSpillene i Bergen 
har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske  

arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

StrategiSke målSetninger:

•  Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale 
kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett, 
opera, teater, folklore og andre kunstarter.

•  Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i 
sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.

(Fra Stiftelsens vedtekter §1, formål)
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Festspillene skal sette spor. vi skal bidra til 
vekst, fornyelse og forandring. vi skal være et 
fødested for nye kunstneriske ideer, og vi skal 
inspirere, stimulere og engasjere det eksiste-
rende kulturlivet til å våge løft som det ellers 
ikke hadde vært mulig å gjennomføre. men 
ikke minst skal vi sette spor hos publikum.  
vi har ambisjoner om at våre konserter og 
forestillinger skal gjøre varig inntrykk. 

sentralt i dette arbeidet er våre nye pro-
duksjoner, som oftest i samspill med andre 
institusjoner. i 2010 kan vi se tilbake på flere 
vellykkede konserter og forestillinger som er 
blitt til etter initiativ fra Festspillene. 

Festspillprogrammet har alltid hatt et 
stort spenn, men i år har kanskje dette blitt 
særlig tydelig. Familieforestillingene og 

konserten med philip glass er også blant dem 
som har trukket inn nye publikumsgrupper 
på festspillarenaene. kammermusikken og 
tidligmusikkserien, samt satsingen på moderne 
musikk i logen, har gitt næring til et dedikert 
musikkpublikum, og er programområder som 
vil utvikles i årene som følger. 

Festspillene hadde i år en kraftig økning i 
publikumsoppslutningen, og det skyldes ikke 
bare de to store utendørsarrangementene, 
men utviklingen har generelt sett vært svært 
positiv. spesielt gledelig er en undersøkelse fra 
synovate som viser at gjennomsnittsalderen 
på festspillpublikummet er gått ned fra 51 år i 
2009 til 46 år i 2010.

fOrOrD

Per Boye Hansen
festspilldireKtør

Det er få internasjonale arrangementer som 
kan toppe Festspillene i mangfold, kvalitet og 

åpenhet. Du trenger ikke å oppsøke verden 
når den kommer til Bergen

Aftenposten, 09.06.10fo
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jo strømgren kompani gjestet FiB med Eksperimentet. 
foto: Knut bry
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Festspillene i Bergen 2010 omfattet 153 ulike 
arrangement som inkluderte ca. 30 ute-
arrangement og 34 stikk-innom konserter 
i samarbeid med Griegakademiet. I tillegg 
kommer 19 gratis introduksjonsforedrag og 
Festspillutstillingen produsert av Kunst- 
hallen. 78 av festspillarrangementene var  
gratis. Totalt inkluderte Festspillene i år ca 
320 konserter, forestillinger og utstillinger 
i løpet av 15 festivaldager. Foruten to korte 
innslag utendørs, ble ingen av arrangemen-
tene under årets festival avlyst.

i arbeidet med årets program lot Festspillene 
seg inspirere av vår fascinasjon og drift mot 
det som er skrekkinngytende, ukjent og ubeha-
gelig. men med «skrekkblandet fryd» som rød 

tråd, var det også rom for bare fryd. program-
met spente vidt - fra schumanns symfonier til 
svartmetallmusikal, kultfilmen Koyaanisqatsi til 
kammermusikk og korfest. 
Festspillene 2010 la vekt på rendyrkede 
sjangerserier. i håkonshallen var det kam-
mermusikk og i kirkene ble det presentert 
tidligmusikk med blant annet det sagnomsuste 
ensemblet les musiciens du louvre. Ole Bull 
hadde en fremtredende plass på programmet 
i år, og sammen med Ole Bull 2010 og dextra 
musica ble det arrangert en rekke konserter 
med noen av Ole Bulls arvtakere, deriblant en 
gratis konsertserie i en sjelden instrument-
utstilling i permanenten. 

Festspillenes familieprogram var større 
enn det har vært de siste par årene, hvor blant 

annet Cirkus Cirkör hadde tre forestillinger i 
grieghallen. Nye produksjoner med dukke-
nikkerne og Arve tellefsen/stian Carstensen 
sto også på programmet, og en stor gratis  
maratonkonsert med familieprofil ble arr-
angert på Festplassen.  

Festspillenes uteprogram har lenge blitt  
ivaretatt av Ole hamre og OiOi-festivalen. i år 
ble det nærmere knyttet til hovedprogrammet 
og flere festspillartister deltok på arrangemen-
ter i byrommet og på kafeer. 

det å invitere hele byen til åpningen på 
Bergenhus festning ble sett på som viktig i 
festivalens arbeid med å bygge ned tersklene. 
Festspillene ønsket alle velkommen til å ta del 
i den mangfoldige kunstfesten.      

arrangementOVerSikt

”Festspillene i Bergen er kulturlivets Champions League. Utfallet er 
like åpent. For 58. gang er Norges eneste virkelige by tumleplass og 

nasjonal scene for internasjonale strømninger og folk flest”.
VG 29.05.10
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nærmere 4000 var til stede da Festspillenes 
høye beskytter, H.M. Kong Harald, erklærte 
Festspillene i Bergen 2010 for åpnet på  
Bergenhus Festning. 

Bakgrunnen for å legge arrangementet til fest-
ningsområdet var i hovedsak samarbeidet med 
Forsvaret om oppsetningen av operaen Anne 
Pedersdotter på samme sted. 

Arrangementet, som ble ledet av komiker 
marit voldsæter, var lagt opp som et 360 
graders konsept, hvor det ikke var én scene i 
tradisjonell forstand, men der de kunstneriske 
innslagene skjedde ulike steder på området. 
publikum fikk oppleve fallskjermhoppere, 

Frikar dance Company i Pas de deux på hus-
vegg, korscener fra operaen Anne Pedersdotter 
og 200 barn i ringdans på den åpne plassen. 
h.m. kongens garde og Forsvarets musikk-
korps vestlandet deltok også i seremonien, 
og foruten Festspillenes høye beskytter, sto 
forsvarsminister grete Faremo og ordfører 
gunnar Bakke på talelisten. Arrangementet ble 
avsluttet med et skikkelig Lydverkeri signert 
Ole hamre. 

det var et strategisk viktig grep å åpne opp 
seremonien og legge den utendørs, men det 
var en del utfordringer ved å bruke området 
uten å bygge opp en scene. mange opplevde 
å ha dårlig sikt, og når værgudene kom med 

både hagl og regn, var det deler av arrange-
mentet som kunne vært strammet inn.

Festspillene vil også neste år holde seremo-
nien utendørs.

åpningSSeremOnien
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Festspillenes egne produksjoner har de siste 
årene fått stor oppmerksomhet både nasjo-
nalt og internasjonalt. Produksjonene er et 
resultat av samarbeidet med en rekke lokale, 
nasjonale og internasjonale institusjoner og 
kunstnere.

se DeTTe MennesKeT (VoICes) - en 
MoDerne PasJon 
Festspillene ønsket å lage en ny produksjon 
med den katalanske regissøren Calixto Bieito, 
som tidligere har gjort stor suksess på Fest-
spillene med Peer Gynt (2006), Bortførelsen 
fra Seraillet (2007) og Brand (2008). Bieito ble 
koblet med Betty Nansen teatret i københavn, 

og sammen skapte de en collage av tekst og 
musikk - et panorama over det moderne men-
neskes lidelse. 

de utvalgte tekstene er former for  
vitnesbyrd hentet fra kilder av vidt forskjellig 
opprinnelse: personlige selvmordsbrev,  
beskrivelser av nær døden-opplevelser fun-
net på internett, tekstfragmenter om tapets 
smerte, dikt om menneskets selvdestruktive 
natur og erindringer fra konsentrasjonsleir. 
sentralt sto Matteuspasjonen av Bach og sterkt 
appellerende sanger pop og rock. lyden ble 
spredd via scenografiens massive høyttalere, 
som en klagemur. på scenen sto noen av dan-
marks mest anerkjente skuespillere og sangere. 

Forestillingen var inspirert av den klassiske 
pasjonens virkning på tilskuerne, og Festspil-
lene fikk flere tilbakemeldinger fra publikum 
som var sterkt grepet av stykket. Forestil-
lingen ble også i hovedsak svært godt mottatt 
av nasjonale og internasjonal medier, og fikk 
blant annet mye oppmerksomhet via samtalen 
i logen: «Beretninger om smerte» (se egen 
omtale).

Bieito ble nylig utnevnt som æresregissør 
ved festivalen i salamanca, og forestillingen 
ble også vist her i juni før nypremiere i køben-
havn til høsten. Se dette mennesket kan stå som 
et eksempel på at høy risikotagning kan gi stor 
uttelling.

nYe prODUkSJOner

En menneskekveld så smertefull og 
rik at en får behov for å snu seg og 

se noen i øynene,
Vårt Land, 29.05.10

Bieito har et mesterlig teaterspråk, tekstutdragene er gripende - og 
han har kanskje skapt sin beste festspillforestilling så langt. Den 

sitter i deg lenge og holder mer enn den lover.
Aftenposten, 30.05.10
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Festspillene i Bergen, den Nye Opera og 
Forsvarets musikkorps - vestlandet (Fmkv) 
gikk sammen om å sette opp Anne Pedersdotter 
på ekserserplassen på Bergenhus Festning. 
knut hendriksen, mangeårig fast regissør ved 
kungliga Operaen i stockholm og tidligere 
operasjef ved den Norske Opera, fikk oppdra-
get med å iscenesette edvard Fliflet Bræins 
opera på historisk grunn. musikkdramaet fra 
1971 med libretto av hans kristiansen, bygger 
på teaterstykket med samme navn av hans 

Wiers-jenssen, og forteller den dramatiske 
historien om den unge prestefruen som beskyl-
des for å være heks.  

Bakgrunnen for det store operaprosjektet 
var blant annet at erling rydland laget et  
musikalsk arrangement for korpsbesetning 
som appellerte til Fmkv. hovedrolleinneha-
verne var ingela Brimberg, Carsten stabell, 
tomas lind og kari hamnøy.  

”uteoppsetningen forsterket Anne peders-
dotters posisjon som Norges beste opera”, 

mente Nrks anmelder under tittelen  
«hekseopera varmet Bergen». mottakelsen  
i den norske pressen var ellers lunken, mens 
tilreisende journalister var fascinert av dra-
maet i de historiske, vakre rammene. enkelte 
publikummere reagerte på kritikken og kom 
med motsvar i pressen.

anne peDerSDOtter

I cannot imagine Anne Pedersdotter, as a mongrel hybrid of its 
time, working in any other context than this, where historical and 

locational relevance played their parts to perfection.
The Scotsman 03.06.10
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eivind gullberg jensen Ndr radiophilharmonie fra 
hannover
foto: magnus sKrede



Festspillene skal ivareta den klassiske mu-
sikkarven, og samtidig være en foregangsfes-
tival når det gjelder å presentere ny musikk. 

Festspillene vil gi publikum anledning til å 
fordype seg i det klassiske repertoaret og  
invitere noen av verdens beste utøvere til 
samspill med lokale krefter. i år presenterte 
vi blant annet alle schumanns symfonier med 
Nikolaj Znaider, saleem Abboud Ashkar og 
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO). les 
musiciens du louvre fremførte alle Bachs 
Brandenburgerkonserter og jaap ter linden 
alle hans cellosuiter. Ndr radiophilharmonie 
gjestet Bergen med sin dirigent eivind gull-
berg jensen og trondheim symfoniorkester 
ga publikum høydepunkt fra operarepertoaret 

sammen med terje stensvold. kjente festspill-
gjester som leif Ove Andsnes og det Norske 
solistkor var som alltid svært populære. 

Åpningskonserten, europapremieren på 
orkesterversjonen av Koyaanisqatsi live, med 
philip glass ensemble og BFO tiltrakk seg 
sannsynligvis et annet type publikum enn de 
som vanligvis kommer på åpningen i grieghal-
len. Noe av det samme publikummet traff vi 
med konserten med Nils petter molvær og 
gjennom satsingen moderne i logen, hvor 
blant annet Bit20, Norges musikkhøgskole  
og tyske Blixa Bargeld opptrådte. ellers ser vi  
at det generelt er utfordrende å kommunisere  
arrangement som skiller seg fra det tradi- 
sjonelle festspillprogrammet til nye grupper.

kammermusikkserien i håkonshallen viste 

blant annet frem noen av Norges mest  
etterspurte musikere for tiden, som vilde 
Frang, tine thing helseth og Christian ihle 
hadland. disse hadde også konserter på 
lysøen. Arrangementene i komponist- 
hjemmene bar i år særlig preg av Ole Bull-
jubileet.

i kirkene sto tidligmusikken i sentrum med 
store internasjonale navn. det ble rapportert 
om en helt spesiell og konsentrert stemning på 
disse konsertene og anmeldelsene var svært 
gode.     

Festspillene skal løfte frem unge talenter, og 
det ble blant annet holdt formiddagskonserter 
i troldsalen i år. disse holdt alle et bemerkel-
sesverdig høyt nivå.

mUSikkprOgrammet

rapport festspillene i  bergen 2010  15
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ole Hamre: lydverkeriet
ole hamre og arve henriksen under åpningsseremonien på bergenhus festning, 26. mai

Gabriel FliFlet: ÅresonG (Fosse)
gabriel fliflet med musikere, grieghallen 28. mai (se egen omtale)

kjell Habbestad: divertimento, op. 86
emil jonason, troldsalen 28. mai

ole Henrik moe: et enda større krav 
sammensatt slagverkensemble og soli, logen, 30. mai

nils Henrik asHeim: ConCerto Grosso
sammensatt strykeensemble, grieghallen 2. juni

BeStillingSVerk Og  
UrfremfØringer 
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Festspillene inviterte jon Fosse til å skrive 
sangtekster, og disse ble utgitt på samlaget 
høsten 2009. gabriel Fliflet tonesatte tekstene, 
og i bestillingsverket Åresong fikk Fosses 
tekster dansesko på. det musikalske kompani-
skapet bidro nok til at flere stiftet bekjentskap 
med jon Fosses univers og mottakelsen var 
overstrømmende.  

Fliflet hadde med seg et knippe av sine favo-
rittmusikere på scenen i grieghallen. per jør-
gensen (trompet, sang), Benedicte maurseth 
(sang, hardingfele), stein urheim (strengein-

strumenter, sang) og kristoffer Chelsom vogt 
(sang, kontrabass) var med å sette sitt preg på 
melodiene.   

Bergens tidende skrev: «høytidsstund med 
sanger som vil vare lenge… Flere av [sangene] 
har potensial til å bli nye «nasjonalsanger» 
når vestlendinger møtes.» i slutten av juni ble 
Åresong fremført på dei nynorske festspela, og 
det er flere andre arrangører som har vist sin 
interesse, også internasjonale. 

åreSOng

Etter en konsert som dette, har 
du bare én tanke i hodet: At alle 

må få høre denne musikken!
BA 29.05.10

jon Fosse har skrevet sangtekstene
til Åresong. 
foto: magnus sKrede
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morten Abel var blant de mange artistene som hedret 
gustav lorentzen under Ole Bull Ball.
foto: magnus sKrede
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Festspillene, dextra musica, kunstmuseene i 
Bergen og Ole Bull 2010 gikk sammen om en 
storstilt markering av den «nordiske pagani-
ni». dextra musica, som er et datterselskap av 
sparebankstiftelsen dnB NOr, har siden 2006 
kjøpt verdifulle strykeinstrumenter, og disse 
lånes til noen av Norges mest kjente musikere 
som henning kraggerud, hemsing-søstrene, 
elise Båtnes og Atle sponberg. et utvalg  
av dextra musicas samling ble utstilt i vest-
landske kunstindustrimuseum under Festspil-

lene, blant annet mesterinstrumenter bygget 
av stradivari, del gesú, guadagnini, rugieri og 
gasparo da saló. Foruten gratis formiddags-
konserter på museet, blant annet med en rekke 
studenter fra Barratt dues musikkinstitutt, var 
det en rekke konserter på lysøen. en storstilt 
festkonsert ble arrangert i grieghallen hvor et 
tjuetalls norske musikere, samt den russiske 
fiolinisten vadim repin opptrådte. Arve  
tellefsen var konferansier. denne konserten 
ble raskt utsolgt og responsen var også enorm 

på gratiskonsertene i permanenten. selv om 
man mer enn doblet kapasiteten på flere av 
dem, måtte likevel noen snu i døren.

et faglig instrumentseminar og en stor  
utekonsert i Ole Bulls ånd ble også arrangert 
den siste helgen under Festspillene (se mer 
under uteprogram s.28).

Ole BUll Ball

Bergen plasserer seg i den ypperste eliteklasse når de kan vise 
 én Stradivari- og hele 13 Guarneri-fioliner sammen med en 

imponerende samling flotte, historiske strengeinstrumenter 
VG, 02.06.10
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magisk øyeblikk med Cirkus Cirkör.
foto: mats bacKer
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Festspillene ønsket å løfte frem barne- og 
familieprogrammet, og økte ressursene til 
dette betraktelig.

en av de største satsingene på festspillpro-
grammet var Cirkus Cirkörs familieforestilling 
Inside Out. i løpet av tre forestillinger i grieg-
hallen så 3000 små og store dette svenske ny-
sirkuset, og blandingen av sitrende spenning, 
humor og vakre tablåer ble godt mottatt. 

det sto også to helt nye barneforestillinger 
på årets program, begge initiert av Festspil-

lene: Grisefort - et virtuost racerspill med Arve 
tellefsen og stian Carstensen og dukke- 
nikkernes Godnatthistorier. sistnevnte var 
inspirert av «skrekkblandet fryd» og fortalte 
skumle spøkelseshistorier fra flere verdens-
hjørner, mens duoen bak Grisefort laget en 
humoristisk forestilling rundt Ole Bulls liv og 
musikk. denne ble det også vist innslag fra 
under Ole Bull Ball (se side 19).

FrikAr dance Company hadde en sentral 
plass på festspillprogrammet i år, og i peer 
gynt-salen viste gruppen den kritikerroste 

forestillingen Snuff Grinders. denne passet for 
hele familien, men appellerte kanskje aller 
mest til aldergruppen 8-15 år med sitt action-
fylte, akrobatiske show.

Barn Og Unge
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Carte Blanche presenterte mad av Arco renz. 
foto: eriK berg
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I 2010 la Festspillene stor vekt på dansepro-
duksjoner, også på Dns store scene.

i den siste festspilluken hadde Hallgrim 
Hansegård fra FrikAr dance Company ur-
premiere på sin forestilling Jamsiis. her hadde 
han med seg den kjente koreografen sølvi 
edvardsen og musiker terje isungset. Forestil-
lingen fikk stor oppmerksomhet i forkant og 
de to kveldene på store scene var utsolgt.

Jo strømgren Kompani hadde norges-
premiere på samme sted med Eksperimen-
tet. Forestillingen ble urfremført i rakvere, 
estland og turnerte i de baltiske landene, i 
russland og polen i mai. i Eksperimentet 
videreførte strømgren den storpolitiske tema-
tikken og formen fra tidligere produksjoner.

Paul Taylor Dance Company fra New york 
gjestet grieghallen med en tredelt forestilling. 
Spindrift, Brandenburgs og Beloved Renegade 
speilet taylors lange karriere som koreograf.   

det nasjonale dansekompaniet Carte 
Blanche presenterte i år unge europeiske 

koreografer gjennom dobbeltforestillingen:  
Mad/Stalk av den spanske duoen virginia 
garcia og damián muñoz og Mad av tyske 
Arco renz. «som vanlig er Carte Blanche-
ensemblet en fryd for både øyne og sinn» skrev 
Aftenposten og samtlige av de seks fore- 
stillingene i studio Bergen var utsolgt. 

teater
Foruten Se dette mennesket (se s. 11) vakte 
den Nationale scene sin festspillforestilling 
Svartediket, oppsikt som verdens første svart-
metallmusikal. den sjeldne kombinasjonen 
fikk blandet mottakelse i pressen, men traff et 
yngre publikum og enkelte så forestillingen 
mange ganger. i forkant av premiere var  
castingen av kristian «gaahl» espedal om- 
diskutert på grunn av uttalelser i pressen om 
hans personlige syn på kirkebranner. Festspil-
lene tok avstand fra disse synspunktene, men  
støttet teatersjefen i hans beslutning om at det 
ikke fikk konsekvenser for arbeidsforholdet  
til teateret. 

DanS Og teater
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halvor Nordhaug, kjersti horn og jonas
gahr støre møttes i logen.
foto: magnus sKrede
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Festspillene ønsker at produksjonene skal 
skape debatt utover selve forestillingen og  
at publikum skal bli bedre kjent med kunst-
nerne. 

de siste årene har Festspillene arrangert én 
stor samtale hvor tematikken er knyttet opp 
til andre deler av programmet. For tredje år 
på rad ønsket utenriksminister jonas gahr 
støre å delta, og sammen med biskop halvor 
Nordhaug og regissør kjersti horn tok han 
opp ulike sider ved smerte og lidelse. dette er 
vanskelige tema, men desto viktigere å prøve å 
sette ord på. Bakteppet var teaterproduksjonen 
Se dette mennesket som belyste det moderne 
menneskets lidelse, og foran et stappfullt 
logen teater delte de tre sine erfaringer. horn 
tok utgangspunkt i sin personlige sykdoms-
historie og ensomheten ved det å være utenfor  

«normaliteten» – men samtidig kraften og 
styrken det gir. støre viste blant annet til 
sine opplevelser gjennom røde kors og som 
utenriksminister. han pekte på at medienes 
rapporter fra f.eks. krigsrammede områder 
inviterte mer til en tilskuerrolle enn til empati. 
panelet var opptatt av de problematiske sidene 
ved et samtidsideal som fordrer bekymrings-
løse og smertefrie liv. samtalen var arrangert i 
samarbeid med Fritt ord og Bergens tidende, 
og ledet av samfunnsredaktør hilde sandvik. 

i løpet av Festspillene ble det også  
arrangert portretter med seks kunstnere under 
tittelen Møt artisten, samt fagdebatter om den 
nordiske operakanon i samarbeid med den 
Nye Opera, samtidsdans i samarbeid med 
kritikerlaget og formidling av klassisk musikk 
i samarbeid med rikskonsertene.  

Samtale

halvor Nordhaug, kjersti horn og jonas
gahr støre møttes i logen.
foto: magnus sKrede
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Iron-kraftkonsert på Bryggen av staffan mossenmark
foto: magnus sKrede
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Foruten åpningsseremonien og en stor 
gratiskonsert på Festplassen, rommet 
uteprogrammet flere utstillinger, opptog og 
minikonserter.   

Bergenskunstneren morten traavik viste sin 
fotoutstilling Miss Landmine, ti av bildene var 
i st. jørgen kirke, mens ytterligere ti var utstilt 
ulike steder i byen.

Fotoutstillingen av 6. klasse ved haukås 
skole Verden opp ned holdt til i grieghallens 
foajé.

i Fløisvingene hadde h.C. gilje installert 
Wind up Birds, mekaniske hakkespetter som 
sang sammen med de ekte fuglene

kjempehornet fra Naustdal, Desibel, 
presenterte de første festspilldagene en  
komposisjon av maja ratkje tre ganger om 
dagen fra ulike steder i byen. 

på torgallmenningen opptrådte fest- 
spillartister som f.eks Arve tellefsen og 
hemsing-søstrene på en utescene under  

tittelen Festspillkvarteret.
spisegjester kunne oppleve Plutselig Fest-

spill med studenter fra Ole Bull akademiet og 
griegakademiet, mens deltakere på syvfjells-
turen møtte spellemenn på hver topp.

på rådhusveggen danset hallgrim hanse-
gård og sudesh Adhana Pas de deux og 
publikum kunne en dag oppleve svenske  
Cirkus Cirkör på torgallmenningen. kropps-
byggerkonserten Iron i regi av staffan 
mossenmark ble arrangert på Bryggen. 

Bergensbandet Forza hadde gatefestkonsert 
på flere steder samtidig. 

programomfanget og publikummet var stort 
for Festspillene ute, og arrangementene var 
svært vellykket – ikke minst takket være det 
strålende været. i løpet av de to ukene, regnet 
det kun et par dager. 

oLe BULL BaLL
maratonkonserten på Festplassen 5. juni var 
et stort løft, og den første delen var myntet på 

barn. her var det blant annet utdrag fra  
Grisefort, dNs hadde innslag fra Jungelboken 
og det var også en halvannen times hyllest 
av gustav lorentzen, en mann som skapte 
kunst som visket ut skillet mellom barne- og 
voksenkultur. på artistlisten sto blant andre 
morten Abel, Arve tellefsen, Fredrik saroea 
fra datarock, marit voldsæter, trond-viggo 
torgersen og Nathalie Nordnes. Blant de 
5000 fremmøtte på denne delen av konserten, 
deltok både besteforeldre, ungdommer og 
småbarn i allsang. utover kvelden spilte kat-
zenjammer, polkabjørn og kleine-heine samt 
Bergen Big Band. 

feStSpillene Ute
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Arve tellefsen opptrådde på festspillkvarteret.
foto: silje gripsrud
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InTernasJonaL Presse
ett av Festspillenes viktigste strategiske mål 
siden 2006 har vært å øke den internasjo-
nale gjennomslagskraften for festivalen. en 
sentral del av dette arbeidet er å sørge for økt 
oppmerksomhet i internasjonal presse. Fra å 
være en festival med nesten ingen tilreisende 
journalister i 2006, har antallet steget jevnlig 
til over 60 internasjonale journalister i 2009. 
dette er imidlertid svært ressurskrevende. de 
fleste tilreisende er avhengig av reisestøtte fra 
ud og støtte til overnatting fra Festspillene. i 
år valgte vi derfor å redusere pressebudsjettet, 
og var strengere i prioriteringene. 26 jour-
nalister, primært fra tyskland, storbritannia,  
spania og danmark dekket festivalen. på listen 
sto store europeiske aviser som Frankfurter 
Allgemeine Zeitung og the scotsman, det 
spanske nyhetsbyrået eFA, samt viktige fag-
magasiner som the strad, the gramophone, 
the Opera magazine og American record 
guide.

nasJonaL Presse
det var over 50 journalister fra 25 ulike  
norske medier som akkrediterte seg til Fest-
spillene i år. det er ca ti flere journalister enn 
i 2009. vi har også fått mer dekning i nasjonal 
presse, selv om det var mye oppmerksomhet 
om Vildanden i 2009. Nrk tv sendte ingen 
konserter i 2010, men det har vært bred  
dekning i radio. 

preSSe

Bergen er et storartet sted for kunst
Frankfurter Allgemeine Zeitung 10.06.10
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mediene hadde mange reportasjer og inter-
vjuer i år, og viste som alltid stor interesse for 
salgstallene. spesielt for de konsertene hvor 
det var mange ledige billetter. dette gjaldt 
særlig den symfoniske musikken, deriblant 
konsertene med schumanns symfonier. den 
ene av disse var avslutningskonserten. de 
nevnte konserter trakk mellom 600 og 1000 
mennesker, men på grunn av grieghallens 
setekapasitet kunne man fortelle at salene 
var halvtomme. grieghallen er imidlertid det 
eneste egnete lokale for symfonisk musikk som 
kan romme dette publikumstallet.

mottakelsen av festspillprogrammet var 
i hovedsak svært positiv, og flere kritikere 
hevdet at Festspillene hadde funnet frem 
til en god balanse mellom det kunstnerisk 
nyskapende og dristige på den ene siden, og 
det populære på den andre. et viktig poeng for 
Festspillene er imidlertid at det her ikke er en 
motsetning. Festspillene skiller seg imidlertid 
fra kommersielle aktører ved at festivalen først 

og fremst har et kulturpolitisk oppdrag. vi skal 
bidra til kunstnerisk nyskaping og ivareta den 
klassiske kulturarven. samtidig skal vi nå nye 
målgrupper, satse på barn og unge og ha et 
tilbud for et bredt publikum. 

publikumsøkningen i år viser at Fest- 
spillene langt på vei har lykkes med å fylle 
flere av disse kravene.

DeBatt Om fOlkeligHet 
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synovate gjorde også i år en publikums- 
undersøkelse på oppdrag fra Festspillene. 
det ble hentet inn 968 e-postadresser under 
festivalen og disse fikk tilsendt spørreskjema 
på nett. 43,4 % svarte. 

• snittalder er 46 år (36 % er mellom 15-39)
• 65 % er kvinner
• 68 % bor i Bergen
• 79 % har høyere utdanning
•  37 % tjener mellom 300.000- 499.000  

(21 % mindre og 30 % mer).
•  18 % av publikum var der i år for første 

gang.  51 % har besøkt Festspillene 5 gan-
ger eller mer.

•  91 % fornøyd (meget eller ganske) med 
årets festspill.

• 80 % har tenkt til å besøke Festspillene  
       2011.

•  93 % har et godt inntrykk (meget eller 
   ganske) av Festspillene i Bergen. 

snittalderen har sunket fra 51 år i 2009 til  
46 år i 2010. utdanningsnivå og lønnsnivå 
er også litt lavere i år, men ellers er det små 
variasjoner.

pUBlikUmSUnDerSØkelSe
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MUsIC eXPorT norWay 
music export Norway ønsker å bruke Fest-
spillene som en plattform for å synliggjøre 
norske musikere for det utenlandske markedet 
og styrke det internasjonale nettverket til  
norske agenter. 

sammen laget man i år et pilotprosjekt som 
samlet ti arrangører og agenter fra sverige, 
danmark, island og tyskland i Bergen.  
disse hadde et eget todagers program som 
inkluderte en rekke konserter og foredrag. 
prosjektet ble ansett som vellykket og man vil 
se på en videreføring for neste år.

FesTsPILLsPIsesTeDer
Festspillene i Bergen har inngått et samarbeid 
med 16 spisesteder i sentrum. Formålet er å 
gjøre publikum mer fornøyd med tilgjengelig-
het, utvalg og kvalitet på mat og drikke. spise-
stedene som ble valgt ut ligger nær arenaene 
og er kjent for kvalitet. de forpliktet seg til å 
gi rask servering og god service, samt vurdere 

utvidet åpningstid ved behov. i festspill- 
perioden kunne gjestene her også få musi-
kalske innslag i festspillregi. prosjektet var 
omdiskutert i deler av restaurantbransjen fordi 
det ble opplevd som om Festspillene hadde en 
egen kvalitetskåring. tilbakemeldingen ellers 
har vært positive og en videreføring av tiltaket 
vil bli vurdert.

KULTUrBILLeTT
i samarbeid med Festspillene i Bergen, har 
dnB NOr opprettet en ekstra kulturbillett, 
dvs sponsing av busstransport for skoleelever 
som deltar på ulike kulturelle arrangement 
i regi av Festspillene, Bergen Filharmoniske 
Orkester eller den Nationale scene. 

pilOtprOSJekt
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snittprisen for festspillbilletter var 240 kroner, 
noe som er lavere enn i 2009 (kr 258). Festspil-
lene hadde også i år flere rabattordninger, 
f.eks:

• Barn under 16 år: maks kr 120 
• studentpris: kr 150 (gjelder ikke i kategori   

        1 i grieghallen og på dNs)
• honnør: 20 % rabatt
• kulturkortet for ungdom: 50 % rabatt
• Festspillkortet 2010: inntil 40 % rabatt  

       (kortet koster kr 390,-)
• grupper: inntil 20 % rabatt.
• Festspillenes kunstnerkort kan kjøpes for 

        kr 50 av kunstnere som er organisert. 
   kortet gir adgang til vennebilletter til kr     

        170.
Festspillene doblet i år salg av barnebilletter og 
gruppebilletter. det var også en kraftig økning 
i antall studentbilletter og salg av Festspill-

kortet.
i samarbeid med den kulturelle spaserstok-

ken kunne også Festspillene tilby reduserte 
priser til eldre som av ulike grunner ikke har 
lett for ellers å oppsøke kulturtilbud.

BillettpriSer/
raBattOrDninger



solgte billetter inkl sponsor ihht avtale 
Åpningsseremoni
utekonsert Nygårdsparken

totalt solgte

gratis innendørs arrangement
Fribilletter
Åpningsseremoni koengen
Ole Bull Ball på Festplassen

totalt antall besøkende

* herav sponsorbilletter ihht avtale

** spesifisering gratis innendørs:
studentimpulser 
stikk innom
konserter i permanenten
debatt og dialog
skoleforestillinger
Barnas festspillutstilling
Andre barneforestillinger
OiOi innep

BeSØkStall  
2009

25 661
     771
  2 311

28 683 

 4 228
 5 373

38 284

2 080

500
2 043

       -
       -

800
       -

385
500

4 228

2010
30 693 

30 693  

 10 498
 4 738
3 900
7 000

56 829

2 645

900
2 631
1 163

227
1 454
3 908

215
       -

10 498

*  

 **

***

*** på grunn av streik ble noen skoleforestillinger avlyst eller redusert. vi har registrert at 491 barn ikke kom pga streiken i 2010. 
det omfattende uteprogrammet i 2009 og 2010 er ikke tatt med. Besøkende på Festspillutstillingen i kunsthallen er heller ikke med.
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Norges musikkhøgskole hadde 3 konserter under Fest-
spillene 2010. her ensemble Allegria i håkonshallen. 
foto: magnus sKrede.
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styret 2010
PåL W. LorenTzen  
(Den Norske Stat) – Styreleder
anne GIne HesTeTUn (Den Norske Stat)
Mona røssVIK sTrøMMe  
(Hordaland fylkeskommune)
HerMan FrIeLe (Bergen kommune)
MorTen MoLDen  
(Festspillenes representantskap)
GUrI HeFTye (Festspillenes representantskap)                  
MøyFrID B. FUGLesTaD 
(Ansattes representant)

representantskap 2010
JannIK LInDBæK (Den Norske Stat) 
TorILL seLsVoLD nyBorG (Hordaland 
fylkeskommune), leder av representantskapet
rUTH GrUnG (Bergen kommune)
anne KVerneLanD BoGsnes  
(Stiftelsen Harmonien)
VIGDIs HaMnes (Kavlis Almennyttige Fond)
oLe BerreFJorD (Den Nationale Scene)
eGIL HerMan sJUrsen (Grieghallen AS)

sIGMUnD GrønMo (Universitetet i Bergen)
sTeIn BJørLyKKe (Stiftelsen Siljustøl)
MonICa JanGaarD (Troldhaugen) 

kunstneriske rÅdGivere 2010
erLInG DaHL Jr.  
Jan BroCKMann
Per erIK VenG
esPen soMMer eIDe  

administrasjon 2010
Per Boye Hansen Festspilldirektør 
aLMa neDreLID  
Program – og produksjonssjef  
nICHoLas H. MøLLerHaUG   
Programutvikler
MøyFrID B. FUGLesTaD  
Produksjonskoordinator 
MonICa HåKansson Skolekoordinator 
ToM nyMarK Økonomidirektør
KarIanne MJeLDe Regnskapsmedarbeider
FInn KaLVIK Organisasjonssekretær
sILJe GrIPsrUD Kommunikasjonssjef

HJørDIs LosneDaHL  
Kommunikasjonskoordinator
sILJe VesTVIK Kommunikasjonsrådgiver
nIna LaUVsnes Salgs- og sponsorsjef 
VIDar a. sTUsDaL FyLLInGsnes  
Salgs- og sponsorkoordinator

prosjektansatte 2010
MarTIn FLaCK Teknisk produsent
KJersTI HaLVorsen LUeDy  
Produsent – uteprogram
LInDa Børnes 
Produsent – åpningsseremonien
InGa Moen DanIeLsen Produsent
GUnn Hernes Produksjonsmedarbeider
Per BrynnInG Programassistent
asLe BroDIn Teknisk leder Grieghallen
LInDa PresTeGårD Arenabevertning
KaJa TVeDTen JoreM Frivilligkoordinator
JorUn GJørWaD Vertskapskoordinator
MIKaeL rInGsTaD HeDne 
Publikumsvertkoordinator
MaGnUs sKreDe Fotograf

StYret Og aDminiStraSJOn  
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CaroLIne GanneFors 
Designer Festimpulser
InGVILD BræIn Journalist festimpulser  
InGVILD HasLe  
Distribusjonskoordinator/pressemedarbeider
KIrsTen reCKeWeG Salgsmedarbeider  
raMona Horn Salgsmedarbeider  
raGnI KarLsen Vertskapmeetingpoint
soLGUnn sLåTTo Lunsjmedarbeider
KrIsTIn MaTHIsen  
Salgsmedarbeider billettbod
sILJe HeGGren Salgsmedarbeider billettbod
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onsdaG 26. mai 2010
koengen: åpningsseremoni 
griegsalen:  koyaanisqatsi 
dns småscenen: svartediket 

torsdaG 27. mai 2010
troldtog: 
dukkenikkerne godnatthistorier 
troldsalen: till till tove
gh foaje: stikk innom
lysøen: frang/ihle hadland
dns store scene: 
calixto bieito: se dette mennesket
griegsalen: koyaanisqatsi 
dns småscenen: svartediket
studio bergen: 
carte blanche: mad/stalk
domkirken: les musiciens du louvre 
logen teater: lasse johansens orkester

FredaG 28. mai 2010
troldtog: 
dukkenikkerne godnatthistorier 
troldsalen: jonason/berg
gh foaje: stikk innom

domkirken: stikk innom
håkonshallen:
faust quartett/ashkenazy
dns store scene:
calixto bieito: se dette mennesket 
griegsalen: fliflet/fosse: åresong
dns småscenen: svartediket
studio bergen:
carte blanche: mad/stalk
koengen: anne pedersdotter
villaen: stensvold/stensvold
logen teater: sturm und drang

lørdaG 29. mai 2010
troldsalen: roope gröndahl 
lysøen: tellefsen/gimse
gh foaje: stikk innom
lysøen: tellefsen/gimse
siljustøl:Waaler Wærvågen/bjelland
troldtog: 
dukkenikkerne godnatthistorier 
griegsalen: cirkus cirkör inside out  
dns småscenen: svartediket
dns store scene:
calixto bieito: se dette mennesket

logen teater: moderne i logen
håkonshallen: allegria
studio bergen : 
carte blanche: mad/stalk
villaen: stensvold/stensvold
logen teater: sunkissed

søndaG 30. mai 2010
troldsalen: malov/bjelland  
lysøen: kraggerud/ihle hadland
gh foaje: stikk innom 
valestrand: sponberg/styffe
griegsalen: cirkus cirkör: inside out
troldtog: 
dukkenikkerne godnatthistorier
lysøen: kraggerud/ihle hadland
siljustøl: barratt due/chung
valestrand: sponberg/styffe
troldtog: 
dukkenikkerne godnatthistorier
logen teater: moderne i logen
dns store scene:
calixto bieito: se dette mennesket
håkonshallen:
vertavokvartetten/ihle hadland 

kalenDer 
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studio bergen : 
carte blanche: mad/stalk
domkirken: jaap ter linden
koengen: anne pedersdotter

mandaG 31. mai 2010
gh foaje: stikk innom
permanenten: vertavokvartetten
dns store scene:
calixto bieito: se dette mennesket
griegsalen: operafest med stensvold
dns småscenen: svartediket

tirsdaG 1. juni 2010
logen teater: barnas operafestival
gh foaje: stikk innom
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt
griegsalen: leif ove andsnes & det 
norske kammerorkester
dns småscenen: svartediket

onsdaG 2. juni 2010
gh foaje: stikk innom
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt
griegsalen: festkonsert for ole bull 
dns småscenen: svartediket

torsdaG 3. juni 2010
peer gynt foaje:
korall koral - en babyopera

troldsalen:
vinneren av menuhin-konkurransen
gh foaje: stikk innom
peer gynt salen:
grisefort virtuost racerspill
peer gynt foaje:
korall koral - en babyopera
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt 
peer gynt salen: 
grisefort virtuost racerspill
håkonshallen: frang/ihle hadland
dns store scene: frikar: jamsíis
griegsalen:
nils petter molvær/bergen big band
dns småscenen: svartediket
domkirken: paolo pandolfo ensemble
logen teater: hemsing/kvarts

FredaG 4. juni 2010
peer gynt foaje:
korall koral - en babyopera
troldsalen: voje/baillieu
gh foaje: stikk innom
permanenten: kraggerud/ihle hadland
johanneskirken: stikk innom
peer gynt salen: frikar: snuff grinders
dns store scene: frikar: jamsíis
griegsalen: znaider/bfo: schumann
dns småscenen: svartediket
villaen: oslo strykekvartett
logen teater: carstensen/pandolfo 

lørdaG 5. juni 2010
peer gynt foaje:
korall koral - en babyopera
troldsalen:
vinneren av den norske solistpris: 
guro kleven hagen
lysøen: frang/ihle hadland
gh foaje: stikk innom
bergen museum: stikk innom
permanenten: oslo strykekvartett
lysøen: frang/ihle hadland
siljustøl: båtnes/gimse
peer gynt salen: frikar: snuff grinders
dns småscenen: svartediket
griegsalen:
gullberg jensen/ndr radiophilharmonie
studio bergen: carte blanche: mad/stalk
korskirken: a filetta 
villaen: oslo strykekvartett/fjeldstad
logen teater: nystemt zither! 

søndaG 6. juni 2010
peer gynt foaje:
korall koral - en babyopera
troldsalen:
eriksmoen/kringlebotn/bjelland
lysøen: follesø/plagge
gh foaje: stikk innom
valestrand: hemsing/kostopoulos
permanenten: båtnes/gimse
lysøen: follesø/plagge 
siljustøl: inderhaug/ugelvik
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evalestrand: hemsing/kostopoulos

griegsalen: hele norge synger
studio bergen:  
carte blanche: mad/stalk 
domkirken:
det norske solistkor og bergen barokk

mandaG 7. juni 2010
gh foaje: stikk innom
logen teater: holbergdialoger
gh foaje: stikk innom
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt
dns store scene:
jo strømgren kompani: eksperimentet 
logen teater: holbergdialoger
griegsalen: gabriela montero
dns småscenen: svartediket

tirsdaG 8. juni 2010
gh foaje: stikk innom
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt
dns store scene:
jo strømgren kompani: eksperimentet
griegsalen: paul taylor dance company
dns småscenen: svartediket

onsdaG 9. juni 2010
permanenten: elever i samspill fra 
barratt due musikkinstitutt
griegsalen: znaider/bfo
dns småscenen: svartediket
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vi takker våre samarbeidspartnere og støttespillere 
for deres bidrag til å gjøre kunst av høyeste kvalitet 
tilgjengelig for så mange som mulig.

Festspillambassadører
•  yvonne og bjarne rieber
• grieg foundation

samarbeidspartnere  
i nÆrinGslivet
•  dnb nor
•  statoil
•   radisson blu  

hotel norge
•  bergens tidende
•  bkk
•  sparebanken vest

FestspillauGet
•  telenor
•  norWegian hull club
•  nordea

markedssamarbeid
•  avinor 
• 07000 bergen taxi 

• dagens næringsliv
• vi over 60 
• galleriet 
• knudsen visual

prosjektstøtte
•  kavlifondet 
•  ole bull 2010 
•  forsvarsdepartementet
•   sparebanken vest –  

visjon vest 
•  institusjonen fritt ord
•  utenriksdepartementet
•   den franske ambassade  

i norge 
•   den amerikanske  

ambassade i norge 
•   det italienske kultur institutt i oslo 
•   bergens riksmåls forening 
•  norsk kulturråd 
• j. W. eides stiftelse
•  ruben’s skattkammer
•   dextra musica,  

sparebankstiftelsen dnb nor 
under festspillene i bergen 2010 spiller disse musikerne 
på instrumenter utlånt av dextra musica: vertavo 

strykekvartett, oslo stryke kvartett, 
henning kraggerud, elise båtnes, eld-
bjørg hemsing, ragnhild hemsing, vilde 
frang, ole eirik ree, ernst simon gla-
ser, dan styffe, frida fredrikke Waaler 
Wærvågen, stephan  barratt-due og atle 
sponberg.

oFFentliGe 
støttespillere
•   kulturdepartementet 
• bergen kommune
•  hordaland  

fylkeskommune

andre bidraG
• akvariet i bergen 
• friele 
• id capital 
• jonas bostrøm

www.Fib.no

feStSpillene takker
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utGiver 
festspillene i bergen
redaksjon 
festspillene i bergen
layout
Knudsen visual
trykk / print 
bodoni as 


