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Fornøyelser – Forbindelser – Forstyrrelser. 
Festspillene har gjennomgått et hamskifte, laget 
nye veivisere inn i programmet og ønsket vel-
kommen til vårfest med ny profil og utålmodig 
lekelyst. Publikum tok varmt i mot invitasjonen, 
og i løpet av 15 dager var det totale besøkstallet 
på mer enn 84.000! Det er vi svært takknem-
lige for, for uten publikum blir det ingen fest. 

Vi ønsker å skape en positiv unntakstilstand i 
Bergen og omegn. Vi vil leke med byen og snu 
opp ned på det vedtatte. En slik ambisjon fordrer 
en kjærlig respektløshet i programmeringen, så 
det uventede faktisk skjer, og vi får muligheten 
til å oppleve oss selv og verden på en ny måte. 
Med over 200 arrangementer, som inkluderte 
alt fra plutselige festspill i byrommet, Fargefest 
i Grieghallen, nattkonsert på Festplassen, opera 
for én sanger og 80 høyttalere i Skatehallen, 

barokk spilt som rock i Håkonshallen og klas-
siske mesterverk i ny drakt på Østre, sto vi 
for ulike former for nyskapning og skapte et 
bredt engasjement som også nådde ut til et 
yngre publikum enn tidligere. Samarbeid med 
partnere ute i regionen ga Festspillene et stort 
nedslagsfelt og massevis av positiv respons.

Den røde tråden i Festspillene 2013 med vann, 
reise og kvinnetematikk, utgjorde en ryggrad i 
programmet. Gjennom debatter, skrivekurs og 
samarbeid med skoler, ble det hele diskutert og 
opplevd i en kunstnerisk kontekst.

Anders Beyer 
festspilldirektør

Takk!

STOLT SPONSOR AV 
MANGFOLDET

Vi takker og roser Festspillene i Bergen for god  
gjennomføring av årets festspill og takker spesielt  
for opplevelsen med Fargespill. Utøverne hadde en  
sann spilleglede som skapte en Fargefest med  
mangfold i så vel rytme som visuelt inntrykk. 
DNB sponser levende kultur.
 
dnb.no
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FOR- 
NØYEL- 

 SER
UNDERHOLDNING OG OVERRASKELSER.  FOR LITEN OG STOR. 

LEKENDE OPPTRINN I  GATENE OG ARRANGEMENT PÅ KJENTE OG NYE ARENAER  
MED BRED APPELL .  OPPLEVELSER TIL  HODE,  

HJERTE OG FØTTER.

Åpningsdag 
på Festplassen

Med seremoni på formiddagen og et farge-
sterkt og fengende utendørsshow i den lyse 
natten, var det tydelig at de 61. festspill var 
i gang.   

Solen hadde akkurat gjemt seg bak fjellet, da 
et nytt lys viste seg over lille Lungegårdsvann. 
Sammen med lyden av elektronikabeats, kor og 
lur, vakte de sterke fargene fra animasjoner og 
scenelys oppsikt i hele byen. Og snart skulle 
himmelen fylles av 35 skinnende og dansende 
prikker. Senere på You Tube, hevdet noen at de 
hadde sett ufoer, men i virkeligheten var det 35 
fjernstyrte helikoptre. På scenen sto dansere, 
DJs, musikere og 300 korister – alt var en del 
av det spesiallagde showet Murmuration av 
det Berlin-baserte kunstnernettverket phase7. 
Forestillingen vakte stor oppmerksomhet. Over 
8000 mennesker, fordelt over to kvelder, opp-
levde denne helt spesielle miksen av kunst og 
teknologi.  

Mange strømmet også til Festplassen da den 
to ukers lange festen ble åpnet på formiddagen 
22. mai. Teatersporttrioen Bergen Impro Laug 

loste publikum gjennom seremonien med høye 
flosshatter, morsomme kommentarer og glimt 
i øyet. Den høytidelige åpningen ble foretatt 
av ordfører Trude Drevland. Hun understre-
ket hvordan Festspillene i løpet av sin lange 
historie har påvirket samfunnet både lokalt 
og nasjonalt med sitt kunstneriske program.  
Statsminister Jens Stoltenberg, som var blant 
de 700 inviterte, vektla også Festspillenes 
markante rolle for utviklingen av kulturna-
sjonen Norge. Han var imponert over hvordan 
tradisjon og nyskaping kombineres i festspill-
programmet. 

Festspilltalen var i år en samtale mellom Vigdís 
Finnbogadóttir og kulturminister Hadia Tajik. 
I anledning stemmerettighetsjubileet, hedret 
de kvinner som med skarp penn og klar stem-
me bærer arven etter Amalie Skram, Camilla 
Collett og Aasta Hansteen videre.
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Nysirkusforestillingen som tok pusten fra 
publikum. 

3600 små og store lot seg begeistre av fore-
stillingen som pirret alle sanser. «Cirque Eloize 
leverer stunts så halsbrekkende at du tror at 
det er en effekt du ser, men så er det kun suve-
ren kroppsbeherskelse», skrev Bergensavisens 
anmelder og ga forestillingen Cirkopolis ter-
ningkast 6. Også Bergens Tidende var mektig 
imponert over hva det canadiske nysirkuskom-
paniet kunne fremvise av tekniske ferdigheter, 
men ikke minst over det fascinerende universet 
som skapes på scenen. Her mikses elementer 
fra tegneserier, film, teater og dans, og fore-
stillingen byr på en reise inn i en litt dyster 
fabrikkverden som snart vendes på hodet av 
sprudlende og humoristisk, vakker og spen-
ningssitrende akrobatikk.

Cirque Eloize: 
Cirkopolis

Grenseløs lek  
med sjangre

Med utsøkt teknikk og mye sjarme gikk 
menn bananas både på DNS og i Grieghallen

Under mottoene «The Office møter Die Hard» 
og «Monty Python møter Mozart eller South 
Park møter Bach», var det to forestillinger under 
Festspillene som hadde humoristisk sjangerlek 
som sitt fremste kjennetegn. På Den Nationale 
Scene boltret teaterkompaniet Neander Teater 
seg med actionfilmklisjeer og fartsfylt scene-
show i forestillingen BLAM!, mens musiker-
ne Igudesman & Joo inntok Grieghallen siste 
festspillhelg med slapstick-humor og Mozart 
– blant annet. 

Den klassisk skolerte duoen har som ambisjon 
å bryte med de stive ritualene de mener omgir 
den klassiske musikken, og tøyser med konsert-
formatet, samtidig som de tar musikken dypt 
alvorlig. «Vi skiller aldri mellom ‘seriøs’ og ‘ikke-
seriøs’ musikk. For oss er all musikk gyldig, og 
kommer fra ett og samme sted», har de uttalt. 

Forestillingen BLAM! er en kjærlighetserklæring 
til film, til actionheltenes bevegelser og gester 
og til de kule stuntene. De fire mennene fikk tea-
tersalen i kok da de omgjorde kontorlandskapet 
på scenen til en vill slagmark i kjent Jackass-stil. 
«Ikke kast bort tid på denne anmeldelsen. Løp 
og kjøp billetter til BLAM! umiddelbart» innledet 
BT sin anmeldelse og mente dette var «teater 
man aldri har sett før. Wow!»
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En fest for alle sanser!

Man merket det allerede på Edvard Griegs plass.  
Det sydet foran inngangsdøren til Grieghallen 
av forventningsfulle mennesker i alle aldre. 
Forestillingen hadde vært utsolgt i lang tid, og nå 
skulle man i tillegg til en ny Fargespill-produksjon, 
få oppleve en eksplosjon av farger, lukt og musikk 
i forkant av forestillingen.  Innvandrermiljøer fra 
Bergen fylte Grieghallens foajé med sang og dans, 
og publikum ble tatt i mot av mennesker i ulike fol-
kedrakter som delte ut brød og kaker. Til sammen 
var over hundre personer involvert i dette pro-
sjektet, og publikum fikk kulturelle smakebiter 
fra Sri Lanka, Kenya, Nepal, Etiopia, Myanmar, 
Filippinene og Chile.

Fargespill ble etablert i 2004 som en del av 
Festspillene, og har siden blitt et helårsprosjekt 
med stor suksess. Konseptet har også spredd seg 
til andre norske byer og har vakt oppmerksomhet 

Fargefest 

– en feiring 
av mangfoldet

i utlandet. Årets festspillforestilling inkluderte 
gjesteartister fra Trondheim og Stavanger. Til 
sammen var 30 nasjonaliteter representert på sce-
nen, og med sangskatter og dans fra hele verden 
erobret de unge artistene scenerommet og traff 
publikum rett i hjertet. Da forestillingen var slutt 
hadde publikum reist seg for lengst – de sang og 
danset med til miksen av rap, heftige rytmer og 
forskjellige folketoner.

 «Kulturmøter er en betingelse for at vi skal utvi-
kle oss. De utløser mye energi, og for at det skal 
virke berikende, må vi alltid være på leting etter 
det beste i andre og i oss selv» sa Fargespill-sjef 
Ole Hamre under et dialogmøte i etterkant av 
forestillingen. Her ble publikum kjent med far-
gespillartisten Irene Kinunda fra Kongo og fikk 
innspill fra Shabana Rehman Gaarder og Olemic 
Thommessen i tillegg til Hamre. 
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Opplevelser til hode, hjerte og føtter i sene 
nattetimer 

I ærverdige Logen Teater samlet Festspillene 
artister innen jazz, tango, rock, viser og folke-
musikk til seks stemningsfulle kveldskonserter. 
Fellesnevneren for musikerne er at de er kjent 
for sine liveopptredener, og Late Night Logen-
konsertene trakk alle fulle hus. Serien åpnet med 
en tangoaften med det danske Piazzolla-orkestret, 
for så å bli etterfulgt av de lokale heltene i Voksne 
Herrers Orkester. På gjestelisten denne kvelden 
sto blant annet saksofonisten Marius Neset, som 
hadde egen konsert dagen etter, samt den kjente 
trompetisten Palle Mikkelborg. Late Night Logen-
serien rommet også en feiring av gitaren under 
ledelse av islandske Bjørn Thoroddsen, nordnorsk 
folkemusikk med sigøynervri (Gjertrud sigøyneror-
kester og Susanne Lundeng) og ensemblet Music 
for a While. Her fremførte Tora Augestad låter 
fra mellomkrigstidens Tyskland sammen med et 
knippe av landets beste musikere.   

Late Night 
Logen

RAPPORT RAPPORTFESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

12

12

13

13



To urpremierer, superdamer, rytmemestre 
og en pingvin.

Barna kunne oppleve mye spennende under årets 
festival – men kanskje det aller gøyeste var å selv 
bli festspillartist.

Karoline Krüger laget en kabartversjon av det 
kjente musikkeventyret Peter og ulven sammen 
med Hordaland teater. Sjur Hjeltnes og Tor Jaran 
Apold lot seg inspirere av Mozart og laget en helt 
ny forestilling om komponisten som barn. Foruten 
disse nyproduksjonene, hentet Festspillene popu-
lære barneforestillinger som Body Rhythm Factory, 
operaforestillingen De tre superdamene og Mr. 
Ping til Bergen. For de litt eldre hadde Captain 
Credible «Crazy scientist gone Nintendo» full 
utblåsning med sitt stemme- og lydmaskineri. 

I tillegg til forestillinger på ettermiddagstid, ble 
over 3000 barnehagebarn og skoleelever invitert 
til gratisforestillinger av de ulike produksjonene.

De unges 
festspill

Det har blitt en tradisjon å invitere kulturskoleele-
ver fra hele Hordaland til en todelt marathonkon-
sert under Festspillene. I år inntok de Logen Teater 
på dagtid og avsluttet det hele med en festfores-
tilling i Peer Gynt-salen. Danseelever deltok også 
på Familiedag på Siljustøl og i uteprogrammet i 
Bergen sentrum. De aller minste ble invitert med 
på trilletur i byen med innlagt gratiskonsert for 
foreldre med småbarn i Grieghallens foajé.

RAPPORT RAPPORTFESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

14

14

15

15



Mye forunderlig tok form i byen under 
festivalen

«Se så bra, en sebra», ropte barna og de voksne 
humret og rygget litt. Det svære, stripete dyret, 
skapt av Dukkenikkernes teaterverksted, var blant 
de mange figurene som skapte liv og røre i Bergen 
sentrum under Festspillene. Figurmakerne sto i 
tillegg bak performancene Tiden, Forvandlingen 
og Speilet som hadde flere oppsetninger på 
Torgallmenningen og i Byparken i løpet av de 
to ukene. 

Uterommet ble også brukt til minikonser-
ter, speakers’ corner og Longva + Carpenters 
kunstprosjekt Thirst hvor kvinnene krysset 
Torgallmenningen med utette vannkar i 8 timer. 

Under byens gater kjørte en bobil med én pas-
sasjer om gangen. Fra parkeringsanlegget 
Klostergarasjen kunne man i prosjektet Mobile 
Homes bli med på en reise hvor en gjennom et 
stetoskop fikk oppleve bilens lyd og bevegelse 
blande seg med kroppens egne lyder. 

Uteprogrammet fikk mye omtale i pressen og 
mange begeistrede tilbakemeldinger fra publi-
kum. Under 7-fjellsturen kunne de mange tusen 
deltakerne nyte festspillartisteri på hver fjelltopp. 

Ute- 
programmet 

RAPPORT RAPPORTFESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

FESTSPILLENE I  BERGEN
2013

WWW.FIB.NO

16

16

17

17



Havfest på Os, kammermusikk i Rosendal 
og musikalske sjøreiser til Selja og Marstein 
Fyr. I år tok Festspillene i bruk nye arenaer 
i regionen.

Det var duket for konsert på Marsteinen fyr, 
i «Hengjo» og i rosehagen i Bekkjarvik da 
Festspillene inntok Austevoll. Wolfgang Plagge 
og Annar Follesø fremførte blant annet Grieg og 
Tveitt i gjestgiveriets hage og Sjøforsvarets musik-
korps skapte stor stemning på kvelden i den gamle 
gjestehavnen. Til Marsteinen fyr ble de over 200 
publikummerne fraktet med rib-båter og Austevoll 
Mannskor fikk alle med seg da de sang, omgitt av 
hav og med fyret fra 1887 som bakteppe.

Festspill-
satellitter 

Cellisten Toke Møldrup og pianisten Yaron 
Kohlberg holdt konsert i salen «Grotten» på 
Solstrand Hotel & Bad, og det samme gjorde 
diplomstudenter fra Norges Musikkhøgskole og 
verdensberømte The Juilliard School i New York. 
Studentene spilte også kammermusikk på Baroniet 
i Rosendal i festspillregi.

Det ble gjensyn med den populære eventyrope-
raen Havfest på Oseana kulturhus hvor et stort 
apparat av profesjonelle og amatører i alle aldre 
var i sving. Et stort engasjement skapte også pro-
sjektet Heilage Sunniva som var et samarbeids-
prosjekt mellom Festspillene, Gloppen Musikkfest, 
Selje kommune og Bjørgvin bispedøme. Prosjektet 
inkluderte båttur med foredrag, konserter og urpre-
mieren på bestillingsverket rundt St Sunniva av 
Terese Ulvo Birkeland. Her medvirket både bar-
nekor, dansegrupper, musikere, skuespillere og 
sangere. I front sto Unni Løvlid, Stine Motland, 
Elin Pehrson Grytting og Silje Marie Aker Johnsen.    
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SPAR PENGER MED BTKORTET! Som BT-abonnent får du nyheter levert rett hjem hver morgen.  
I tillegg får du BTkortet, som gir deg muligheten til mange gode opplevelser til redusert pris.

G O D E  O P P L E V E L S E R

FOR- 
BINDEL- 

 SER
DET BESTE AV DET BESTE I  DEN KLASSISKE KUNSTTRADIS JONEN.  

TRADIS JON OG FORNYELSE,  DYBDE OG REFLEKS JON.  
FORESTILLINGER OG KONSERTER  

MED HISTORISKE RØTTER. 
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Marco Polo
Festspillene i Bergen 2013 hadde vann og reise 
som sentrale tema, og festivalen åpnet med en 
forestilling som tar utgangspunkt i Marco Polos 
opplevelsesrike reise fra Venezia til Kina, gjennom 
snøkledd Himalaya og arabisk ørken. Men kanskje 
mest speiler den en indre reise eller forflytning 
generelt. Operaen, komponert av kinesiske Tan 
Dun, hadde aldri blitt vist i Skandinavia før. Med 
et stort musikalsk spenn, eventyrlige kostymer 
og en strøm av bilder og videoprojeksjoner, ble 
dette et møte mellom vestlig og østlig tradisjon 
som satte spor. Den unge regissøren, designeren 
og videokunstneren Netia Jones hadde også 
inkludert referanser til Bergen i denne farge-
rike drømmeveven, og klangverdenen skapt av 
de internasjonale solistene, Kor Vest og Bergen 
Filharmoniske Orkester, rommet referanser til 
både Wagner, sitarmusikk og kinesisk opera. «A 
magnificent musical performance and a visual-
ly seductive production» skrev Financial Times 
om oppsetningen som var produsert av Bergen 
Nasjonale Opera.  

Beethoven Journey 
m / Andsnes og MCO

Leif Ove Andsnes tok festspillpublikum med på 
andre etappe av sitt storstilte prosjekt Beethoven 
Journey sammen med Mahler Chamber Orchestra.  
I år skulle de på internasjonal turné med piano-
konsert 2 og 4, men av private årsaker ble de aller 
fleste av Andsnes’ konserter i denne perioden 
avlyst. Festspillkonserten i hjembyen Bergen var 
derfor en helt spesiell anledning som publikum vis-
ste å sette pris på.  Av norsk presse ble samspillet 
karakterisert som «makeløst» og «mesterlig», og 
internasjonale medier var også begeistret. «There 
is plenty of mutual delight in this partnership and 
Andsnes – with all his technical brilliance – is less 
a soloist, and more one of the orchestra ... », skrev 
blant annet The Times, London.

Musikk i 
Grieghallen

Premierer og nytolkninger av kjente 
mesterverk

Reiser og eventyr 
m / KORK

Miguel Harth-Bedoya, Kringkastingsorkestrets 
nye sjefdirigent, kombinerte nypremiere på Ole 
Bulls Norges Fjelde med ny musikk fra hjemlan-
det Peru, under konserten 28. mai. Norges Fjelde 
har ikke blitt spilt siden Bull selv fremførte det, 
og Wolfgang Plagge har ved hjelp av blant annet 
Bull-kjenner Harald Herresthal, nedlagt et stort 
detektivarbeid for å rekonstruere verket. Med noter 
funnet på Bergen offentlige bibliotek, notater fra 
Lysøen og kunnskap om Bulls måte å komponere 
på, kunne Plagge presentere et helstøpt stykke 
musikk for et nytt publikum. Solopartiene gir rom 
for improvisasjon, og her pleide Ole Bull å flørte 
med sine tilhørere ved å ta inn kjente melodier fra 
stedet hvor han opptrådde. Under festspillkonser-
ten anno 2013, bakte fiolinist Annar Follesø inn 
deler av Bergensiana til stor glede for publikum.   

Festaften 
m / KSO

Dirigent Rolf Gupta hadde sin siste konsert med 
Kristisand Symfoniorkester under Festspillene. Her 
var Marianna Shirinyan solist i Griegs a-moll kon-
sert – Festspillenes signaturverk. På programmet 
sto også Ørjan Matres Resurgence og Beethovens 
Eroica. Tolkningen av Eroica viste hvordan frem-
førelse av kjente klassiske verk i aller høyeste 
grad kan være nyskapende. Dirigent Rolf Gupta 
gjorde noen grep som fikk frem verkets revolusjo-
nære kraft og ga det ny aktualitet. Han viste frem 
«partiturets mulige uttrykkskraft som er uvanlig å 
høre, eller til og med ukjente», skrev blant annet 
anmelderen i Morgenbladet. 

War requiem
Festspillenes avslutningskonsert var en mektig 
fremføring av Benjamin Brittens War requiem. 
Verket ble skrevet til nyåpningen av katedralen i 
Coventry i 1962 som ble rasert av tyske bomber 
under 2. verdenskrig, og Britten skapte med dette 
et storslått korverk mot krig. Både sangerne fra 
Bergen Filharmoniske Kor, Côllegiûm Mûsicûm og 
Kor Vest var samlet denne kvelden sammen med 
Bergen guttekor og Solihull School Boys’ Choir. I 
tillegg til Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av 
Andrew Litton, var det også et kammerorkester 
på scenen med egen dirigent, Halldis Rønning. «It 
felt every inch a masterpiece, its willful oppositi-
on of sacred and the secular shamelessly direct, 
the physical separation of the male soloists and 
chamber orchestra from the main forces achie-
ving that aural jolt that Britten so plainly intended 
when Wilfred Owen’s poems repeatedly challenge 
and contradict the sentiments of the Latin mass”, 
skrev ArtDesk London, som også ble imponert 
over solistene Emily Magee, John Mark Ainsley og 
Florian Boesch og måten de formidlet det sterke 
budskapet på.

Stikk innom
På dagtid ble det holdt 17 gratiskonserter i 
Grieghallens foajé. Bak sto lærere og studenter 
ved Griegakademiet, Institutt for musikk ved 
Universitetet i Bergen. De inviterte også til tre 
konserter i serien Akademiets utvalgte.
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Håkonshallen, kirkene og komponist-
hjemmene ga store konsertopplevelser med 
stjernemusikere og unge talenter  

«Trondheimsolistene med fiolinistene Hemsing-
søstrene og brødrene Larsen, er et oppløftende 
bevis på at det eksisterer en intakt musikalsk 
norsk musikktradisjon som suger næring fra fol-
kemusikken – like fra Edvard Grieg til vår egen 
tid med komponister som Lasse Thoresen og 
Gjermund Larsen. Man kan kun misunne nord-
mennene for at de arbeider så selvfølgelig med 
denne sømløse overleveringen av tradisjonen, 
og at deres faste tro på folkemusikalske kvali-
teter ansporer til en helt særegen kreativitet». 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Slik utrykte den tyske journalisten Jan 
Brachmann opplevelsen av den første 
konserten i Håkonshallen under årets Festspill. 
På programmet sto Grieg og Tveitt sammen 
med Osa-suiten av Gjermund Larsen og 
urfremførelsen av Lasse Thoresens Sprang. 
Å skape forbindelser mellom fortid og nåtid 
betyr også å vise nye veier inn til kjente verk, 
og forholdet mellom tradisjon og nyskaping sto 
sentralt i årets kammermusikkprogram.    

Tradisjon og 
nyskaping

I Håkonshallen fulgte utsolgte konserter med 
internasjonalt kjente navn som L’Arpeggiata, 
Hagen Quartet, Andreas Scholl og Freiburger 
Barockorchester. Alle ble svært godt mottatt av 
publikum og presse. Siste festspillhelg var det 
duket for samtidskomponisten Michael Finnesys 
tolkninger av Grieg og Bull fremført av Kreutzer 
Quartet, samt en tredelt hyllest til gitaren lør-
dag 1. juni. Gitarissimo! presenterte både små 
og store gitarister gjennom tre konserter, alt 
fra Suzuki-elever til European Guitar Quartet. 

De siste dagene av Festspillene var det noen av 
Norges mest kjente instrumentalister som inn-
tok den tradisjonsrike konsertsalen. Truls Mørk, 
Vilde Frang Bjærke og Christian Ihle Hadland 
hadde kun spilt sammen én gang tidligere, da 
trioen inviterte til mestermøte 4. juni. «Det er fas-
cinerende hvordan så ulike temperamenter kan 
smeltes sammen: suverene Mørk, som ofte leg-
ger nervene nesten utenpå huden, Frang Bjærke 
med sin varme og lidenskap og et sterkt ele-
ment av kontroll – i skolen etter mentoren Anne 
Sofie Mutter – og Ihle Hadland med sin særegne 
kombinasjon av letthet, klanglek og klippefast 
stødighet ved klaveret» skrev Aftenposten om 
den sjeldne opplevelsen. I dagene før hadde 
de tre stjernemusikerne hver sin konsert, Mørk 
sammen med Ihle Hadland og Frang Bjærke 
sammen med Michail Lifits.     

Musikere knyttet til Griegakademiet, UiB, og 
Bergen Filharmoniske Orkester skal de nær-
meste årene spille inn samtlige av Ketil Hvoslefs 
37 kammerverker. Det er bare fem av disse som 
tidligere har vært utgitt. Det storstilte prosjektet 
ble sjøsatt under Festspillene, hvor tre konser-
ter i Johanneskirken var forbeholdt Hvoslefs 
særegne musikk. Over 30 utøvere var involvert.

En annen lokal komponist som hadde en spesiell 
posisjon under årets festspill, var Knut Vaage. 
Sammen med Valen Trio inviterte han publikum 
hjem til huskonserter hvor de blant annet fikk 
høre Vaages nye komposisjon I rørsle. Verket er 
«ei hylling til heimen, til familien, til dei som sam-
lar vennene sine heime. Rommet blir omskapt 
når det blir brukt på andre måtar, slik som dette. 
Menneska endrar seg saman med rommet» sa 
Vaage selv til BT etter første konsert.

Tradisjonen tro var det også stemningsfulle kon-
serter på Troldhaugen, Lysøen og Valestrand. 
Komponisthjemmene til Grieg og Bull utgjør 
unike konsertarenaer som spesielt blir løftet 
frem i internasjonal presse. Foruten kjente navn 
som Håvard Gimse og Arve Tellefsen, holdt 
unge talenter konserter på Griegs eiendom. I 
Troldsalen møttes blant annet studenter fra 
Norges Musikkhøgskole og Juilliard Music 
School i New York, det ukrainske pianotalen-
tet Sasha Grynuk og kontratenor Valdemar 
Villadsen.    

Under Festspillene blir Den Norske solistpris 
delt ut. I år var den åpen for alle de nordiske 
landene, og de fem deltakerne var plukket ut av 
de største symfoniorkestrene i hvert land. Etter 
at hver hadde hatt sin solokonsert i Troldsalen 
ved Edvard Griegs villa og en storslått finale i 
Håkonshallen, var det klart: Sveriges kandidat, 
bratsjisten Ellen Nisbeth, ble den som mottok 
utmerkelsen som Nordens største solisttalent. 
Prisen er på 100 000 kroner, og er gitt av Bernt 
Fossum.

Domkirken var i år scene for hele 11 duokonser-
ter i sene kveldstimer. Her var både orgelmu-
sikk, folkemusikk og klassisk musikk presentert 
av etablerte musikere. Serien var i samarbeid 
med Kirkemusikk i Bergen, Domkirke menighet.  
Domkirkekoret fikk en spesiell oppmerksomhet 
da de på en egen konsert presenterte to verk av 
den unge latviske komponisten Eriks Ešenvalds 
(f. 1977), og et stort verk av den russiske kom-
ponisten Sofia Gubaidulina (f. 1931) – alle tre 
norgespremierer.
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DET ER MANGE 
MÅTER Å LESE DN PÅ

Enten du leser forfra eller bakfra, hverdag eller helg, på  
pc, nettbrett, smarttelefon eller papir. Gå inn på dn.no/abo  

og finn det abonnementet som passer deg best.

FOR- 
STYRREL-

 SER
FANDENIVOLDSK OG FINURLIG,  UTFORSKENDE OG UTPRØVENDE. 

NY TEKNOLOGI  OG KUNSTNERISKE LANDSKAP  
UTEN GRENSER.
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«Når vi i Winter Guests skriver våre historier, så er 
det gjerne basert på virkeligheten, på mennesker 
som inspirerer oss og deres egne fortellinger. I 
dette grenselandet mellom sannheten og våre 
tolkninger og misforståelser av virkeligheten, 
oppstår nye og andre fortellinger», skrev regissør 
Alan Lucien Øyen i forestillingsprogrammet til 
denne urpremieren på Den Nationale Scene.  
Med grep fra film og TV, alt fra sitcoms til 
de store dramaene, og med inspirasjon fra 
den greske myten Orfeus, laget ensemblet 
en fem timers lang forestilling hvor en rekke 

karakterer og bihistorier ble vevd sammen til 
en stor fortelling om kjærlighet og død. Den 
tematiserte også teateret som uttrykksform, 
og publikum fulgte med på prosessen med å få 
det store prosjektet i havn. Jakten på manus, 
presset med frister, skrivesperre og leseprøver, 
alt ble behandlet med en stor dose selvironi i 
det gigantiske prosjektet. Scenene ble tonesatt 
av et tolvmanns orkester i ulike konstellasjoner. 
«At det har betalt seg å gi Alan Øyen og Winter 
Guests et stort rom å leke seg i, er helt utvilsomt» 
skrev BA, mens VG mente den lange reisen var 
«underholdende og tankevekkende». Publikums 
tilbakemeldinger, blant annet på sosiale medier, 
var svært positive, og det var derfor synd at 
besøkstallet var noe lavere enn forventet.  
Forestillingen spilles på Den Norske Opera & 
Ballett i høst.

Coelacanth

Origin of 
species 
«Den legende distance er rykket med indenbords 
i Artenens opprinnelse, men i Jo Strømgrens 
fysisk fabulerende form, der giver spræl til 
både krop og tanke» skrev danske Politiken 
om urpremieren på Logen Teater basert på 
Darwins oppdagelser og evolusjonsteorien. 
Med skuespillere fra danske Mungo Park gjorde 
Strømgren muntre krumspring og grep fatt i 
Darwins tenkemåte fremfor å gjøre forestillingen 
til et debattinnlegg om evolusjon og religion. Den 
diskusjonen ble imidlertid tatt opp i en samtale 
som Festspillene arrangerte i samarbeid med 
Bergens Tidende. Professor og Darwin-kritikeren 
Peder Tyvand møtte her forskningsjournalist 
Erik Tunstad og fysikeren Katharina Pajchel, som 
er nonne i Dominkanerordenen. Forestillingen 
var godt besøkt i Bergen, og spilles videre i 
København i høst. 

Olavs 
draumar
Iscenesettelsen av Jon Fosses bok med samme 
navn, er et slags hørespill hvor teksten fremføres 
dels som opplesning og dels som improvisatorisk 
sang. Forestillingen ble satt opp for første gang 
under Kapittel-festivalen i Stavanger 2012. Da 
den ble lansert på festspilllprogrammet på den 
nye arenaen Østre, ble den raskt utsolgt og 
kapasiteten måtte utvides. Forestillingen var 
produsert av Rogaland teater. 

Ondt blod 
Bak den danske iscenesettelsen av forestillingen 
Verrücktes Blut, som ble kåret til årets skuespill i 
2011 i Tyskland, sto kompaniet C:NTACT, et fond 
tilknyttet Betty Nansen Teatret i København. 
C:NTACT har siden 2005 utviklet sosiale og 
kunstneriske prosjekter for unge mennesker 
med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Ondt blod 
var det første ferdigskrevne manus gruppen 
jobbet med – tidligere har de laget forestillinger 
med utgangspunkt i sine egne historier. I tillegg 
til to kveldsforestillinger inviterte Festspillene 
elever fra ungdomskolen og videregående til 
å se forestillingen på dagtid. Den vakte mye 
diskusjon blant elevene i etterkant. 
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Kvinne, kjenn din kropp
Danske Mungo Park gjestet Bergen med 
forestillingen Kvinne, kjenn din kropp som bygger 
på boken med samme navn. Den ble karakterisert 
som «småfrekk og humørfylt seksualopplysning» av 
Bergens Tidendes anmelder.  Andre reagerte litt på 
den revyaktige fremstillingen av «feministbibelen», 
og savnet en mer seriøs behandling av stoffet. 
Sceneversjonen av Kvinne, kjenn din kropp og 
spørsmål knyttet til kropp og politikk ble imidlertid 
diskutert på Litteraturhuset i regi av Festspillene. 
Her deltok Wenche Mühleisen, Geir Gulliksen, 
Hannah Helseth og Hilde Danielsen. Sammen 
med Forfattersentrum Vestlandet arrangerte også 
Festspillene et skrivekurs for kvinner. Forfatter 
Olaug Nilsen ledet tre samlinger og deltakernes 
tekster blev lagt ut på Festspillenes nettsider. En 
av dem ble trykket i tidsskriftet Fett.

Desiring maschine
«En veldig vakker og unik forestilling, jeg har aldri 
vært med på noe lignende» uttalte den erfarne 
sangeren Elisabeth Holmertz foran urpremieren på 
Desiring maschine under Festspillene. Sammen med 
musikere, film, heftige lydeffekter og fragmenter 
av historiske kvinneskikkelser, skapte hun et helt 
spesielt drømmelignende univers i Studio Bergen. 
Hver av tekstforfatterne Edy Poppy, Hanne Ramsdal, 
Mette Karlsvik, Eirik Fauske og Marco Demian 
Vitanza hadde valgt ut kjente kvinner og tatt 
utgangspunkt i vårt bilde av dem.  

Den skjeggete dame
Artisten Jeanne Mordoj hadde fått sterke 
tilbakemeldinger på showet sitt Eloge du Poil 
(Den skjeggete dame) internasjonalt.  Med 
sirkusteknikker, kroppshår og dyreskjelletter 
tematiserer hun vår tids største tabu. «Det 
handler om vårt forhold til det som er naturlig. 
Det er naturlig at kvinner har kroppshår, det 
er naturlig at vi eldes og at vi dør, men likevel 
prøver vi å fortrenge det», sa Mordoj, som etter 
flere år med nysirkus, begynte å lage sine egne 
forestillinger. Da Den skjeggete dame gjestet 
Skatehallen under Festspillene var det et lite, 
men svært interessert og lyttende publikum 
hun opptrådte for. 

Frøken Julie
I andre festspilluke var det klart for en versjon 
av Strindberg-klassikeren Frøken Julie, hvor 
svenske Anna Petterson spilte alle rollene selv. 
Forestillingen var resultatet av et kunstnerisk 
utviklingsprosjekt på Stockholms dramatiske 
högskola, hvor blant annet forholdet mellom 
skuespillerens fysiske uttrykk og levende 
bilder skulle utforskes. Med seg på scenen 
hadde Petterson en kameramann og sammen 
dissekerte de Strindbergs tekst. Formålet var å 
gi publikum et nytt blikk på denne klassikeren 
og vise hvordan én person kan romme alle de 
ulike rollene og personlighetstrekkene.  

Jeg trenger å slå 
med vingene

Herborg Kråkevik laget en alvorlig, morsom 
og musikalsk forestilling med utgangspunkt 
i tekster av Amalie Skram. I Jeg trenger å slå 
med vingene – Skram vs Kråkevik, brukte 
hun dette materialet og egne erfaringer i en 
litterær kabaret som tok opp spørsmål knyttet til 
kjønnsroller, selvfølelse, samliv og makt. «Det er 
imponerende hvordan Herborg Kråkevik klarer 
å få kabaretformen til å kle stoffet, akkurat 
som sceneenergien hennes også er ufattelig 
imponerende», skrev Bergensavisen.

Kvinneportrett 
til scenen

En rekke teaterprosjekt tematiserte ulike 
sider av kvinnerollen under årets festspill

Neither
Operaen Neither av Feldman/Beckett var i 
utgangspunktet en fornektelse av den vanlige 
definisjonen av opera. Vokalens svimlende høye 
toneleie gjør det for eksempel umulig å forstå 
enkeltordene, og stemmen blir et instrument i 
seg selv. I phase7s versjon er orkesteret virtuelt, 
og sopran Eir Inderhaug er omringet av 80 
høyttalere. Selv er hun innelukket i en lysskulptur 
og i løpet av forestillingen begynner hennes 
faktiske tilstedeværelse tilsynelatende å gå i 
oppløsning ved hjelp av projeksjoner og infrarødt 
lys. I Skatehallen ble forestillingen etterfulgt av 
prosjektet Delusions II, hvor publikum blir en del 

av et tredimensjonalt elektro-akustisk verk, som 
benytter seg av samme teknologi som Neither.  
phase7 inviterte med dette til to dristige prosjekt 
som ikke trakk så stort publikum, men som 
ble karakterisert som interessante av bransje 
og presse.
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I forestillingen Not here – Not ever utforsket 
Carte Blanche-danserne situasjoner hvor vi 
vet at en endring må til, men ikke hva den skal 
innebære, eller hvilke konsekvenser endringen 
vil få. Det ble en intens, eksplosiv og rørende 
forestilling, hvor dansernes tekniske ferdigheter 
ble utnyttet maksimalt. Bak forestillingen 
sto den tibetanske koreografen Sang Jijia, 
som ellers er huskoreograf for de kinesiske 
samtidsdansekompaniene BeijingDance/LDTX 
og Guangdong Modern Dance Company. Jijia 
har også jobbet flere steder i USA og Europa, 
men dette var første gang med et nordisk 
samtidskompani. Publikums respons var spontan 
og overveldende etter urpremieren i Grieghallen. 
I høst vises forestillingen i bl.a. Italia og Sverige, 
og skal også på norgesturné.

Not here – 
Not ever

«Konserten skal være til ettertanke, men 
også en glad og lett reise».

Det fortalte vokalist Casper Clausen til Bergens 
Tidende før Efterklang fremførte den symfo-
niske versjonen av albumet Piramida sammen 
med Kringkastingsorkestret. 

Efterklang er kjent for sin særpregede miks av 
drømmepop, indie og storslåtte lydlandskap, og 
har fått svært gode anmeldelser internasjonalt. 
Til Piramida har de hentet inspirasjon fra den 

m / KORK

Efterklang 

forlatte russiske gruvebyen med samme navn 
på Svalbard. «Konserten er en form for hyllest til 
menneskelivet. Den handler om å stoppe opp og 
reflektere over hva slags merkelige skapninger 
vi er. Vi har brukt en spøkelsesby til å illustrere 
det» sa vokalisten. I Grieghallen denne kvelden 
var det tydelig at bandet var ettertraktet i bl.a. 
studentmiljøet.  «Noe av det smukkeste Danmark 
har å by» mente anmelderen fra BA.
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Med nye samarbeidspartnere og nye 
konsertarenaer nådde Festspillene et nytt 
publikum

I samarbeid med Ekko-festivalen og Borealis tok 
Festspillene i år i bruk Østre, Bergens nye scene 
for lydkunst og elektronisk musikk. Lokalet 
huset tre konserter under navnet Mellom lyden, 
hvor artister som Deathprod, William Basinski og 
trioen B/B/S utforsket musikkens minimale ele-
menter. Dette var også møtestedet for klassisk 
og populærmusikk i konsertserien Masterpiece 
Revisited. Her plukket musikere som vanlig-
vis spiller country, støy, pop og elektronika, ut 
kjente klassiske stykker og laget sine egne ver-
sjoner. Resultatet ble både spennende og mor-
somt. Det viste forbindelseslinjer mellom ulike 
musikksjangre og introduserte ny musikk til de 
mange unge som oppsøkte disse to konsertene.  
Det var også en del av det klassiskinteresserte 
publikummet som på denne måten fikk oppleve 
nye tolkninger av sine favoritter. 

Østre og 
Bergen Kjøtt 

Det nedlagte fabrikklokalet Bergen Kjøtt har 
de siste årene blitt et verksted for musikklivet i 
Bergen, og under Festspillene var det i den ene 
etasjen bygget et stort romskip. Jørgen Træen 
og Frode Kvinge Flatland brukte dette for å 
iscenesette fremføringen av deres tolkninger 
av ni Grieg-verk spilt på analoge synthesizere. 
Forestillingen Grieg in Outer Space var myntet 
på barn, men trakk også et eldre publikum som 
var interessert i elektronisk musikk.
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Ripples & Gutters 

Studentprosjektet om vann 
Festspillene i Bergen har lenge hatt et godt sam-
arbeid med studentmiljøene i byen. I år ønsket vi 
å synliggjøre kompetansen og kreativiteten, og 
la en håndplukket tverrfaglig gruppe få utfolde 
seg på en sentral plass under festivalen. Det 
felles utgangspunktet var vann.

Gjennom en opptaksworkshop ble fem studenter 
valgt ut. Prosessen var sentral i prosjektet, og 
en erfaren kaospilot ble engasjert for å veilede 
studentene underveis. Det ble bl.a. arrangert 
tre inspirasjonssamlinger for gruppen, der de 
fikk innspill fra fagfolk innen kunst, vitenskap 
og teknologi. Gruppen fikk en fast budsjett-
ramme å jobbe ut fra, og resultatet ble en stor 
installasjon på Galleriet og flere lyttestasjoner. 
Prosjektet ble dokumentert på film underveis 
og fikk stor oppmerksomhet fra lokale medier. 

Ordskifte

Festspillene arrangerte fem debatter som 
tok utgangspunkt i tematikk fra det kunst-
neriske programmet. De fleste ble holdt på 
Litteraturhuset på ettermiddagstid. Foruten 
dialogmøtet i etterkant av Fargefest (s. 11) og 
diskusjonen knyttet til Origin of Species (s.33), 
inviterte vi til debatt om fremtiden for klas-
sisk musikk. Den amerikanske skribenten og 
komponisten Greg Sandow kritiserer bl.a. ram-
mene rundt den klassiske musikken for å være 
gammelmodig og lite inviterende, og i Bergen 
møtte han dirigent Rolf Gupta og NRK-redaktør 
Ragnhild Veire. Diskusjonen ble også tatt opp i 
en rekke norske aviser i forbindelse med debat-
ten. Sammen med Kritikerlaget ble spørsmål 
om fremføring og tolkning av klassiske verk 

diskutert på et eget møte. I forbindelse med 
kvinnetematikken under årets festival, kom 
forfatter Sofi Oksanen til Bergen for å samtale 
med Finn Skårderuds om sine kvinneportrett. 
Her viste vi også filmen Purge basert på hen-
nes prisbelønte roman Utrensking.  Festspillene 
samarbeidet med ulike aktører om samtalene 
som Vestnorsk forfattersentrum og Bergen 
Internasjonale Filmfestival. Som tidligere år 
samarbeidet vi også om et møte med vinneren 
av Holbergprisen. Samtlige av debattene var 
godt besøkt, og før arrangementet med Sofi 
Oksanen sto publikum i kø for å få eventuelle 
restplasser.

Snittalder er 47 år  (50 i 2012).
68 % er kvinner  (65 % i 2012).
69 % bor i Bergen  (73 % i 2012).
83 % har høyere utdanning  (87 % i 2012).
22 % av publikum var der  i år for første gang 
(11 % i 2012).
41 % har besøkt FiB 5 ganger eller mer 
(56% i 2012).
76 % har tenkt å besøke Festspillene 2014 
(82 % i 2012).
85 % fornøyd (meget eller ganske) 
med årets festspill.

Tallene er hentet fra en Questback-undersøkelse 
som ble sendt ut til 984 respondenter. 
Epostadressene ble innhentet under festivalen 
på et representativt utvalg av arenaer og arran-
gement. Totalt besvarte 586 personer under-
søkelsen. Festspillene ser det som positivt at 
snittalderen har gått ned med 3 år fra i fjor og 
at antallet førstegangsbesøkende har økt fra 
11 til 22%. Det viser at festivalen har nådd ut til 
nytt publikum.  

Publikum 
2013 

    2011   2012     2013

BILLETTERTE   32 ,623  35,946   38 ,384

 Solgte billetter   24,359    27,011     29,589
     Solgte via andre institusjoner  685    4,050        2,234
     Solgte via egne systemer   23,674    22,961      27,355
 Utstedte billetter   8,264    8,935        8,795
     Sponsorer    2,528  2,655        2,834
     Fribilletter andre institusjoner   355  1,426            382
     Fribilletter egne   5,381   4,854        5,579

TELLINGER -  INNE   10,944    14 ,046     8 ,077

 Andre arrangementer   170    2,167           260
 Debatt og ordskifte   479    348          272
 Konferanser / samling                   9
 Skoleforestillinger   4,415    1,122        3,719
 Stikk innom   4,133    2,231       2,459
 Studentimpulser / VIBBER   900    1,350       1,027
 Sykehjemskonserter      225           331
 Utstillinger      847       6,603

ÅPNINGSSEREMONIEN -  UTE       4 ,200    5 ,000     4 ,000 

STOR UTEKONSERT      2 ,500     7,500 

TELLINGER -  UTE   18 ,319    5 ,059    24 ,491 

*Festspillutstillingen   3 ,421        2 ,042

TOTALSUM     72 ,007   60,051                84 ,494

* Festpillutstillingen 
inneholder tall 
for både gratis 
besøkende 
og betalende 
publikummere. For 
2012 var Kunsthallen 
under oppussing 
hvor utstillingen ble 
avholdt utendørs 
uten at tellinger ble 
foretatt.

Besøkstall
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Festspillene skal presentere kunst på 
høyeste nivå til flest mulig mennesker.  

Ambisjonen er å ivareta vårt kjernepublikum, 
men samtidig nå ut til nye publikummere. 
Økningen i førstegangsbesøkende i 2013 er 
derfor svært gledelig. Her er noen av tiltakene 
fra 2013.

Festspillforspill
Festspillene tok i år initiativ til et samarbeid 
med Forfattersentrum Vestlandet og Bergens 
Tidende om å arrangere to festspillforspill på 
Litterturhuset i mars og april.  Dette var gra-
tisarrangement hvor publikum møtte gjester 
fra programmet til Festspillene og De litterære 
festspillene. I tillegg til samtaler var det musikal-
ske innslag og opplesninger. Arrangementene 
trakk fulle hus.

VIBBER
For 7. året på rad inviterte Festspillene studen-
tene til et 6 timers langt gratisarrangement 
på Logen Teater. I løpet av kvelden var 1027 
studenter innom for å høre på festspillartis-
ter som Marius Neset og Marianna Shirinyan, 
samt få smakebiter fra festspillforestillinger og 
studentrevyer. Her var det også debatt, filmvis-
ning og teatersport i regi av konferansierene i 
Bergen Impro Laug.  Arrangementet VIBBER 
(tidligere Studentimpulser) er et samarbeid 
mellom Festspillene, Satoil og studentorgani-
sasjoner i Bergen.

Publikums-
utvikling

Prøvekjør Festspillene
Festspillene i Bergen startet i 2011 med «Test 
drive the Arts». Dette er et publikumsutviklings-
prosjekt som baserer seg på tanken om at kun-
der skal få prøve ut varen før de betaler for den. 
I praksis betyr det at førstegangsbesøkende 
tilbys gratisbilletter til et arrangement, og at 
de deretter følges opp med en undersøkelse og 
spørsmål om de ønsker å bli kontaktet igjen med 
billettilbud. Målsettingen er å nå ut til mennes-
ker som ellers ikke ville ha oppsøkt festivalen 
og på sikt rekruttere dem som publikum.  For 
å spre informasjon om tilbudet samarbeidet 
Festspillene med Bergen Taxi, Auto 23 og en 
rekke frisørsalonger. I 2013 delte vi ut totalt 147 
fribilletter til 74 personer.

Billettgaver
I år samarbeidet Festspillene med Kirkens bymi-
sjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, Megafon, 
SOS Barnebyer, Utekontakten, Bergen Fengsel, 
St. Johanneshjemmet og Redd Barna. Disse 
organisasjonene fikk 908 billetter til sine bru-
kergrupper. 778 ble sponset av Kavilfondet og 
130 av DNB. Samarbeidet med disse aktørene 
ansees som svært viktig. Ved hjelp av et slikt 
støtteapparat blir det mulig for Festspillene å 
tilby opplevelser til mennesker som ellers ikke 
ville ha oppsøkt festivalen.
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Presse

Internasjonalt
Festspillene samarbeider med Utenriks-
departementet og andre aktører med å få 
internasjonal oppmerksomhet. Visit Bergen 
har også blitt en viktig samarbeidspartner på 
dette området. Sammen med disse inviterte 
Festspillene 25 journalister fra bl.a. Tyskland, 
England, Nederland, Kina og Russland til Bergen 
i de første tre dagene. Disse jobbet for over 
tretti internasjonale medier. I tillegg kom bl.a. tre 
danske journalister, en tv-reporter fra Deutsche 
Welle, samt at flere journalister som var på pres-
sereise i byen i regi av Visit Bergen, fikk pres-
sebilletter til festspillarrangement. 

Etter evalueringer fra tidligere år og en rapport 
fra telemarksforskningen på oppdrag fra UD, la 
Festspillene i år opp til et utvidet presseprogram 
for internasjonale journalister som også inklu-
derte matkultur og et bredere samarbeid med 
Vestnorsk jazzsenter/Nattjazz (JazzNorway 

in a Nutschell), og andre partnere i Bergen.  I 
løpet av de tre første dagene av Festspillene og 
Nattjazz hadde vi fellesutflukter til Troldhaugen 
og Lysøen, hvor det inngikk presentasjon av 
Edvard Grieg og Ole Bull, samt omvisning og 
konserter på eiendommene. Vi holdt en middag 
på KODE (tidligere Kunstmuseene i Bergen), 
hvor museets direktør presenterte samlingene 
(bl.a. Munch) og hvor vi serverte mat fra muse-
ets nystartede restaurant som har kortreist 
sjømat som spesialitet. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne var overstrømmende, og det har ført 
til oppslag i viktige europeiske musikkmagasin, 
kulturprogram på tysk radio og tv, samt artikler 
og anmeldelser i f.eks Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Festspillkontoret huset i år et interna-
sjonalt kritikerverksted, hvor fire frilansere fra 
Italia, Romania, Sverige og Norge møttes for å 
diskutere ulike festspillarrangement. Verkstedet 
var i regi av norske Anette Therese Pettersen, 
og to møter var åpne for publikum.

Nasjonalt
Festspillprogrammet 2013 og festspilldirektø-
rens arbeid har blitt svært godt mottatt av norsk 
presse. En rekke kommentarer i forkant og etter-
kant av festivalen har pekt på at Festspillene 
engasjerer flere og byr på et spennende og 
bredt program. I år var det 42 norske journalister 
fra 20 ulike medier som akkrediterte seg. Den 
nasjonale oppmerksomheten var spesielt kon-
sentrert om de første fire dagene av festivalen, 
mens de lokale mediene hadde fyldig dekning 
gjennom hele perioden. Foruten anmeldelser og 
intervju med artister, var det spesielt tematikken 
i diskusjoner og forestillinger som engasjerte.  
NRK laget i år tre tv-sendinger fra festivalen, i 
tillegg til en rekke reportasjer i NRK Hordaland. 
Syv konserter ble overført i NRK Radio. Flere av 
dem blev sendt i Danmarks Radio.

Fast stab
Anders Beyer festspilldirektør

Kjersti Halvorsen produksjonssjef  

Øystein Kvinge programkoordinator 

Mads Hundvin IT-/prosjektansvarlig 

Monica Håkansson skolekoordinator

Nina Lauvsnes markeds- og kommunikasjonsdirektør

Silje Gripsrud kommunikasjonssjef

Silje Vestvik kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

Anders Kjetland kommunikasjonsrådgiver (vikar)

Hjørdis Losnedahl kommunikasjonskoordinator

Ramona Horn billett- og salgskoordinator

Vidar Fyllingsnes sponsoransvarlig

Tom Nymark økonomidirektør

Finn Kalvik organisasjonssekretær  

Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider

Prosjektansatte
Kenneth Iversen produksjonsleder

Elisabeth Hobrad prosjektansvarlig

Robin Jacobsen prosjektansvarlig

Solgunn Slåtto frivilligkoordinator 
/ prosjektleder Vibber

Ingrid Marie Indrefjord frivilligkoordinator

Alice Strøm Nilssen arenaansvarlig Grieghallen

Godthard Larsen arenaansvarlig Logen

Pelle Gustavsen arenaansvarlig Håkonshallen 

Dag Ove Sunde arenaansvarlig Skatehallen 

Møyfrid Berle Fuglestad inspisient Johanneskirken 
og sykehjemskonserter

Linda Notøy inspisient Valestrand  

Thomas Gårder Brendefur v Domkirken 

Ingrid Engsæther Røen arenaansvarlig Studio Bergen

Karen Sofie Sørensen arenaansvarlig Østre 

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

Marthe Sleire Engedahl festspilldirektørens 
personlige assistent 

Richard Brekne pianostemmer

Guro Skipenes catering

André Grønningen produksjonsassistent

Anna-Julia Granberg grafisk designer

Thor Brødreskift foto

Suvi Ollikainen foto

Anne Marie Møller Vigeland pressemedarbeider

Håvard Margido Aspen markedsmedarbeider

Tedla Yeneakal kommunikasjonsmedarbeider 
(praksis) 

Tina Kvamme kommunikasjonsmedarbeider 
(praksis)

Ingunn Ek vertskapsansvarlig 

Ragni Karlsen vertskap

Millan Persdotter Persson billettselger

Silje Silden billettselger

Hilde Kristin Sande billettselger

Yri Amanda Digernes billettselger
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Festspillambassadører

Yvonne og Bjarne Rieber

Grieg Foundation

Trond Mohn

Hovedsamarbeidspartnere

DNB

Statoil

Bergens Tidende

Radisson Blu Hotel Norge

Dagens Næringsliv

Prosjektpartnere

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Kavlifondet

Sparebankstiftelsen DNB NOR

– Dextra Musica

Sparebanken Vest

– Allmennyttige Midler

TTS Group

Festivalpartnere

Nespresso

Auto 23

PwC

Telenor

Norwegian Hull Club

StorBergen Boligbyggelag

07000 Bergen Taxi

Avinor

Galleriet

Knowit

Tide Reiser

Maxprint

Olden

Nordea

ANTI Bergen

Steinway Piano Gallery Oslo

Norsk Flid Husfliden Bergen

Offentlige støttespillere

Kulturdepartementet

Bergen kommune

Hordaland fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Prosjektstøtte

Norsk Kulturråd

Nordisk Kulturfond

J.W. Eides Stiftelse

Institut français, Oslo

NCE Tourism

Statens Kunstråd, Danmark

Samarbeidspartnere i kulturlivet

AVAB CAC

Ars Electronica

Baroniet Rosendal

Bekkjarvik Gjestgiveri

Bergen Dansesenter

Bergen Filharmoniske Orkester og kor

Bergen Guttekor

Bergen Internasjonale Filmfestival - BIFF

Bergen kirkelige fellesråd 

Bergen Kjøtt 

Bergen kulturskole 

Bergen Kunsthall 

Bergen Nasjonale Opera 

Bergen Private Gymnas, musikklinjen 

Betty Nansen Teatret 

BIT Teatergarasjen 

Bjørgvin bispedømme 

Bymuseet i Bergen 

C:NTACT

Carte Blanche - Norges nasjonale 

kompani for samtidsdans 

Côllegiûm Mûsicûms kor 

Copenhagen Opera Festival

Den Nationale Scene

Den Norske Solistpris – Bernt Fossum 

Den Norske Opera & Ballett

Dukkenikkernes teaterverksted

Griegakademiet, Universitetet i Bergen

Grieghallen AS

Hordaland Teater

The Hub Bergen

Jiri Hlinka klaverinstitutt 

Juilliard School of Music

Kirkemusikk i Bergen domkirke menighet

Kor Vest

Kritikerlaget

Kunstmuseene i Bergen

Langhaugen videregående skole 

Litteraturhuset i Bergen 

Logen Teater

Lydgalleriet 

Marstein Fyr 

Mungo Park

Nationaltheatret 

Norges Musikkhøgskole

Norsk Forfattersentrum Vestlandet 

Ole Bull Akademiet 

Ole Bull Scene 

Opera Omnia 

Oseana 

phase7

Revy & Teaterservice

Rikskonsertene

Rogaland Teater

S12 galleri og verksted 

Sjøforsvarets Musikkorps 

Skranevatnet skolekor

The Solihull Boys’ Choir

Solstrand Hotel & Bad

Studentorganisasjonene i Bergen

Thalia Teater 

Tivoli Festival 

Universitetet i Bergen

Winter Guests

Østre

Festspillene takker

Vilde Frang
Winner of Statoil’s classical  
music scholarship 2010

WE SUPPORT
THE HEROES OF 

TOMORROW 
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The success of Statoil is down to individuals with 
the ability and desire to think outside the box. 
Individuals who strive to make the impossible 
possible. Individuals with the skills and determination 
to achieve remarkable results. It is individuals like 
these who hold the key to a successful future  
– not just for our company but for society as a whole. 
We like to call them heroes of tomorrow.

Proud sponsor of Bergen International Festival.
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