F E S T S P I LLE N E
I BERGEN

Rapport
2017

BERGEN
2 4 . M A I — 07. J U N I
2017

RA PPORT

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
2 01 7

03

Innhold
Forord

05

Om Festspillene i Bergen

06
06

Festspillene i Bergen 2017

Kunstnerisk egenart
Store internasjonale kunstnere
Kunstnerisk fornyelse
Urfremføringer
Urpremierer
Nordvegen

Kunstnerisk bredde
Barn og unge
Uteprogram

BALANSEKUNST
I DNV GL er vi opptatt av sikkerhet, kvalitet og integritet. Våre ansatte jobber
hver dag mot et felles mål: En sikker og bærekraftig fremtid. Vår rolle består
ofte i å balansere næringslivets og samfunnets interesser – i hele verden.
Vi kaller det balansekunst.
Vårt samarbeid med Festspillene, en av Norges ypperste og mest internasjonale
kulturinstitusjoner, understøtter nettopp denne forpliktelsen overfor samfunnet.
For kultur og samfunn går hånd i hånd.

Musikk i sentrum
Kaija Saariaho
Satsing på unge artister
Satsing på komponisthjemmene

08
10
12
13
14
16

Publikum

46
Publikumsundersøkelse og besøkstall 47
Publikumsutvikling og
tilgjengeliggjøring
48

Kommunikasjon og gjennomføring

50

Presse

52
53

Kringkasting

Festspillenes styre,
representantskap og ansatte

54

18
20
22

Festspillene takker

55

24
26
28
32

Styrets beretning og regnskap med noter
for 2017 vil legges til den digitale utgaven av
denne rapporten våren 2018.

Møteplassen Festspillene

35
Samarbeid med kulturorganisasjoner 36
Partnere i samfunnslivet
40
Samarbeid med næringslivet
41
Internasjonalt besøksprogram
42
Regional, nasjonal og internasjonal
betydning
43
Samtaleprogram
44

Derfor er vi stolt hovedsamarbeidspartner for Festspillene i Bergen.

Lær mer om oss på www.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER
W W W.F IB.N O

03

04

FE STSPILLEN E I B ER G EN
2 017

R AP P ORT

RA PPORT

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
2 01 7

05

Takk!
«Hvem er vi?» Det var spørsmålet vi stilte oss
selv og publikum under årets festspill, som hadde «identitet» som overgripende tema. Festivalen
presenterte et mangfold av identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som i sakens
natur er i evig bevegelse og fornyelse. Vi endrer
oss gjennom hele livet, og vår identitet er formet
av et konglomerat av påvirkninger. Vår identitet
dannes og omdannes kontinuerlig – i livet så
vel som i kunsten.
Årets festspill satte også fokus på vår egen institusjonelle identitet, og med bakgrunn i en debatt
om Festspillenes form og innhold spurte vi om
kunstinstitusjonen selv har en identitet som er
uforanderlig og gyldig til alle tider. Det ligger i
Festspillenes selvforståelse at institusjonen alltid må være i utvikling og i kritisk dialog både
med seg selv og med nære og fjerne omgivelser.
I en konstant fornyelses- og foryngelsesprosess
består oppgaven i å sikre en kunstnerisk romslighet og åpenhet, så publikum kan få møte noe
nytt og noe annerledes. Tradisjon og fornyelse
går hånd i hånd.
Årets festspilltaler H.M. Dronning Sonja berørte
tematikken under åpningsseremonien: «Kunsten
har det spesielle ved seg at den møter mennesker åpent og fordomsfritt. Den inviterer
alle inn – og byr på både gjenkjennelse, sjokk,
behag, fornektelse, latter og tårer. Her under
Festspillene i år vil vi kunne oppleve flere

Pianist Denis Kozhukhin, fiolinist Janine Jansen og
cellist Alisa Weilerstein i Håkonshallen.
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grense- og sjangeroverskridende forestillinger som utfordrer oss. Det ligger noe opprørsk
her. Og det opprørske tiltrekker meg!»
For mange gir kunst og kultur livet dybde, innsikt og rom for refleksjon. En av kunstens egenskaper er nettopp å skape en fellesskapsfølelse
på tvers av ulikheter og identiteter. Men ikke
alle mennesker har like muligheter til å oppleve
kunstens oppbyggende kraft. Festspillene har de
siste årene jobbet stadig mer med samarbeid og
prosjekter med et sosialt tilsnitt. På side 49 kan
du lese mer om nysatsingen Festspillkollektivet.
Et engasjert publikum og en interessert
presse tok del i det offentlige ordskiftet om
Festspillenes form og innhold, og sammen med
våre mange partnere skapte vi begeistring, inkludering og debatt.
Tusen hjertelig takk til alle som har stått på og
bak scenen – og til hver og en som satt foran!

Anders Beyer
festspilldirektør
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Om
Festspillene
i Bergen
Festspillene i Bergen ble etablert i 1953 og er
landets eldste og viktigste festival for musikk
og scenekunst. Festivalen arrangeres årlig over
15 dager i månedsskiftet mai/juni, og skal presentere norske og internasjonale kunstfrembringelser av høy kvalitet. Festspillene i Bergen
skal stå for nyskapning og kunstnerisk utvikling,
formidle kvalitetskunst til flest mulig og være
et kunstnerisk og kulturpolitisk knutepunkt.
Festspillene i Bergen er organisert som en stiftelse, og mottar offentlige driftstilskudd fra stat,
kommune og fylkeskommune. Offentlig prosjektstøtte, privat støtte, kommersielle sponsorer og
billettinntekter utgjør resten av det økonomiske
driftsgrunnlaget. Stiftelsen har et representantskap på ti medlemmer fra stat, kommune, fylkeskommune, kultur- og samfunnsliv.

Festspillene i Bergen 2017
24. mai–07. juni
285 arrangementsavviklinger
1800 artister
40 arenaer
7 urfremføringer
5 urpremierer
7 premierer
37 000 billetter
65 000 besøk

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

Styrets sju medlemmer er oppnevnt fra stat,
kommune, fylkeskommune, representantskap
og de ansatte i stiftelsen.
Festspilldirektør Anders Beyer er ansatt på
åremål til 2022.

H.M. Kong Harald V og styreleder Magne Furuholmen på
vei til åpningsseremonien, foran H.M. Dronning Sonja
og festspilldirektør Anders Beyer.
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Festspillenes
kunstneriske
egenart
Stiftelsen Festspillene i Bergen har
som formål innenfor et bestemt
tidsrom å organisere kunstneriske
arrangementer på høyt nasjonalt og
internasjonalt nivå.
– FESTSPILLENES FORMÅLSPARAGRAF

Festspillene i Bergen har gjennom mer enn 60 år
vært en av landets fremste kulturbegivenheter,
og spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen
som internasjonal kulturby. I løpet av denne
perioden har festivalen utviklet seg i takt med
nye muligheter og kulturelle impulser, og bidratt
til å gjøre musikk, scenekunst og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
Festspillenes ambisjon er å være en av Europas
ledende festivaler.

Festspillene har de seneste årene satset både
bredt og smalt, der det er plass til både sirkus
og samtidsmusikk. Programmet i 2017 inneholdt
285 arrangementsavviklinger på 40 arenaer
innen en rekke sjangre, deriblant 7 urfremføringer, 5 urpremierer, 7 premierer (se s. 12–15) og 7
samproduksjoner (se s. 36). Det gjennomgående
temaet for årets festspill var «identitet», og en
rekke forestillinger og konserter tok opp spørsmål omkring hvem vi er som mennesker. Årets
festspill hadde ekstra fokus på musikk, med nye
satsinger på konserter i Bergens komponisthjem
(se s. 32), en musikalsk reise på Vestlandet med
norrøne røtter (se s. 16) og en mangesidig presentasjon av kunstnerskapet til Kaija Saariaho
(se s. 26–27).

Danseforestillingen Patina
demonstrerte at alder bare er et tall.
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Store
internasjonale
kunstnere
Festspillene i Bergen vil tiltrekke seg
de fremste skapende og utøvende
kunstnere i verden.
Blant de store navnene på programmet for
Festspillene i Bergen 2017 finner vi blant annet
den amerikanske teaterregissøren og multikunstneren Robert Wilson, som sto bak Shakespeares
sonetter sammen med det legendariske tyske
teaterkompaniet Berlinerensemblet.

«… visuelt spektakulært og
altoppslukende.»
– KLASSEKAMPEN 29. MAI OM
SHAKESPEARES SONETTER

Musikken til stykket er skapt av den kanadiske
artisten Rufus Wainwright, som også opptrådte
under Åpningsseremonien (se s. 23) og gjorde
en konsert sammen med den svenske mezzosopranen Anne Sofie von Otter.

«Å høre Rufus Wainwright synge
Shakespeare-sonette med Harmonien
er som å gå rett i en vegg av vellyd.»
– BTS KULTURREDAKTØR
FRODE BJERKESTRAND 25. MAI

Fra Shakespeares
sonetter av
Robert Wilson og
Rufus Wainwright.

På DNS presenterte en annen kanadier og multikunstner, Robert Le Page, 887 – en forestilling
som tok utgangspunkt i hans egne barndomsminner, mens den kubanske stjernedanseren og

koreografen Carlos Acosta trollbandt en fullsatt
Griegsal med sitt eget kompani, Acosta Danza.

«En politisk fortelling er et
høydepunkt på årets festspill.»
– KLASSEKAMPEN 29. MAI OM 887

På musikkfronten var festspillkomponist og
artist-in-residence Kaija Saariaho i sentrum,
med ni arrangement med hennes verk på programmet (se s. 26–27). I Håkonshallen sto det
ledende samtidsensemblet London Sinfonietta
for to urfremføringer signert de norske komponistene Eivind Buene og Rolf Wallin, mens den
nederlandske fiolinisten og tidligere Crescendomentoren (se s. 28) Janine Jansen sto i spissen for konserter i Håkonshallen og Troldsalen
med sin Stradivarius-fiolin. Dirigent og barokkekspert René Jacobs ledet de norske solistene Mari Eriksmoen og Johannes Weisser og
tidligmusikkensemblet B’Rock i et annerledes
Mozart-program.

«En konsertopplevelse som traff
publikum midt i fleisen.»
– DAGBLADET 30. MAI OM OKTETTER M/JANSEN,
WEILERSTEIN, BISS OG UNGE SOLISTER

bildtext
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Urfremføringer
Festspillene har et særlig fokus på musikk, og
jobber aktivt for kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden.
Sju urfremføringer sto på programmet i 2017.
Nordvegen
AV EINAR SELVIK (1979–) OG
IVAR BJØRNSON (1977–)

Urfremført av Einar Selvik og Ivar Bjørnson
m. fl. ved Ullensvang hotel, Ullensvang
(25. mai), i Hengjo, Bekkjarvik (27. mai),
Solstrand hotel og Oseana, Os (28. mai) og
Moster Amfi, Bømlo (05. juni). Se s. 16.
Concordia for fiolin og cello
AV KAIJA SAARIAHO (1952–)

London Sinfonietta
i Håkonshallen med
solist Peter Herresthal.

Kunstnerisk
fornyelse
Festspillene skal være nyskapende
og aktivt medvirke til å fornye og
utvikle kunstfeltet.
Festspillene jobber for kunstnerisk fornyelse
på flere strategiske områder. Gjennom mangeårig og utstrakt satsing på urfremføringer,
urpremierer og nye produksjoner bidrar
Festspillene hvert år til at ny musikk og ny
scenekunst realiseres på en solid plattform
og presenteres for publikum.

12

Festspillene jobber også med å videreutvikle norske musikktradisjoner, blant annet ved
å bestille og presentere nye verk av norske
komponister og ved å forvalte og fornye den
norske musikkarven.
Festspillene har også tradisjon for å satse
på nye talenter (se s. 28–31) og samarbeide med unge utøvere over tid. Sentralt ved
Festspillenes programprofil er også viljen til å
blande sjangre og kunstneriske uttrykk, i tråd
med ønsker fra artistene selv og nye publikummere.
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1. Tuning
2. Traveling
3. Mist
4. Dual
5. Sursum corda
Urfremført av Jakob Kullberg og Aliisa
Barrière i Håkonshallen 30. mai.
Bestilt av Festspillene i Bergen. Se s. 26.
Hugsjá
AV EINAR SELVIK OG IVAR BJØRNSON

Urfremført av Einar Selvik og Ivar Bjørnson
m.fl. i Grieghallen 31. mai. Se s. 16.

Sykkelsymfoni
OLE ANDRÉ FARSTAD (1973–), SINDRE
SORTLAND (1976–) OG ARNE SANDVOLL (1969–)

Urfremført av BIT20 Ensemble og elever fra
Skranevatnet skole på Torgallmenningen
02. juni. Se s. 21.
Sea Change
AV EIVIND BUENE (1973–)

Urfremført av Guro Kleven Hagen, Eivind
Holtsmark Ringstad, Kian Soltani og London
Sinfonietta i Håkonshallen 02. juni.
Bestillingsverk til Crescendo-solistene Guro
Kleven Hagen, Eivind Holtsmark Ringstad
og Kian Soltani og London Sinfonietta.
Spirit
AV ROLF WALLIN (1957–)

Urfremført av Ida Nielsen og London
Sinfonietta i Håkonshallen 02. juni.
Bestilt til Ida Nielsen og London Sinfonietta.
I mellom skyer
AV CHRISTINE SANDTORV (1976–)

Urfremført av Christine Sandtorv m.fl. i
Logen 02. juni.
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Konsertforestillingen
Sustain var signert
komponistduoen Sagn,
og ble fremført på
instrumenter laget av
gjenvunnet plast.
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AlgoRitmo (se s. 20)
Logen Teater 29. mai
Solitude (se s. 20)
Cornerteateret 01. juni

Festspillene i Bergen skal utvikle
kunstfeltet, og være nyskapende
gjennom å satse på nye scenekunstproduksjoner. På årets program var
det fem urpremierer.
Sustain
Cornerteateret 25. mai
Carte Blanche: While they are floating (se s. 39)
Studio Bergen 26. mai

14

The Tiger Lillies:
Edgar Allan Poe’s Haunted Palace
Den Nationale Scene 06. juni
I tillegg var det seks norgespremierer (Shakespeares sonetter, Familien som kunne snakke
om alt, 887, Infinita, Ingenting er mindre sikkert og Beatles for babyer) og en skandinavisk premiere (Reversible) under Festspillene
i Bergen 2017.
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Martyn Jacques
er frontfigur i
tremannsbandet
The Tiger Lillies.
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Sustain
Urfremføringen av Sustain på Cornerteateret
gikk til hjertet av det menneskeskapte miljøproblemet med plast i havet. Komponistduoen
Bodil Lunde Rørtveit og Jørn Lavolls (Sagn)
musikalske verk om menneskets forhold til naturen åpnet et ordløst, sterkt og nært lydlandskap gjennom hjemmesnekrede instrumenter
av plastboss og Rørtveits mangfoldige stemme.
Regien var ved Vibeke Flesland Havre.

15

fra den amerikanske forfatteren Edgar Allan
Poes diktning, så vel som fra hans eget stormfulle liv. På DNS skapte de en spøkelsesaktig
og dyster verden med et lydbilde preget av
frontfigur og singer-songwriter Martyn Jacques’
vemodige falsett. «Skjønnhet og tragedie kan
ofte være tett knyttet til hverandre. Slik var Poes
liv. Og slik er The Tiger Lillies’ tolkning av det,»
skrev BAs anmelder.

The Tiger Lillies:
Edgar Allan Poe’s Haunted Palace
Til sin nye konsertforestilling hentet det britiske
tremannsbandet The Tiger Lillies inspirasjon
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Nordvegen
Festspillene har i flere år har arrangement utenfor Bergen på programmet. I år ble disse samlet i et
helhetlig konsept – Nordvegen.
«Nordvegr» eller «Nordvegen» er skipsleia langs
norskekysten som har gitt Norge sitt navn. I tusenvis av år har mennesker tatt seg frem her. Artistene
Ivar Bjørnson og Einar Selvik inviterte publikum
med på en spektakulær reise langs denne leia, i
en nyskrevet musikalsk kjærlighetserklæring til
norsk kystkultur og 10 000 år med norrøn historie.
Her ble gitar og tangenter kombinert med bukkehorn, kraviklyre og andre eldgamle instrumenter.
Resultatet var historiefortelling utenom det vanlige.
Reisen gikk til Ullensvang hotel, Ullensvang (25.
mai), Hengjo, Bekkjarvik (27. mai), Solstrand hotel
og Oseana, Os (28. mai) og Moster Amfi, Bømlo (05.
juni). På hvert av stoppestedene ble en stedspesifikk konsertopplevelse skapt med utgangspunkt
i lokalhistorien. I forbindelse med konsertene ble
det blant annet arrangert foredrag, familietur, rotur
med vikingskip, matopplevelser med norrøn inspirasjon og produsert et eget øl. I Grieghallen kunne
publikum oppleve den fulle konsertversjonen av
verket, som har navnet Hugsjá.
Konsertserien er et samarbeid mellom Festspillene
og Nordvegen-arenaene, og en del av et forskningsprosjekt i regi av Agderforskning. Alle aktørene, inkludert artistene, har deltatt på en rekke
workshops for å utarbeide innhold, formidling
og form, og prosjektet bidrar til økt samspill og
kompetansedeling lokalt og regionalt. Hugsjá i
Grieghallen var støttet av H. Westfal-Larsen og
Hustru Anna Westfal-Larsen’s Almennyttige Fond.

«En liten genistrek av fortid og nåtid i
skjønn forening … Overmåte vellykket
kombinasjon av norrøn historie og
moderne samtidsmusikk.»

Ivar Bjørnson og Einar Selvik dro på turné langs kysten og i Norges historie med Nordvegen-konsertene.

– BT 26. MAI
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Kunstnerisk
bredde
Festspillene skal presentere
kvalitetskunst til flest mulig, og har
et bredt spenn i sitt program.
Å bringe musikk og andre kunstuttrykk på et høyt
nivå til et bredere lag av befolkningen har stått
sentralt i Festspillenes strategi de siste årene.
Festspillene skal være utadvendt og inkluderende, skape dialog og debatt og invitere til lek.
Med nærmere 300 arrangementsavviklinger
kunne årets festspill tilby et vidt spekter av
kunstuttrykk. Vårt ambisiøse mål er å ha et kvalitetstilbud til alle, uansett alder og interessefelt.
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Satsing på samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt er et viktig grep, og mer enn 40 samarbeidspartnere fra det etablerte og det frie
kunstfeltet bidro til at Festspillene i 2017 bød på
et variert program med stor kunstnerisk bredde.
Årets program for barn og unge inkluderte to urpremierer (s. 20–21). Nordvegenarrangementene (s. 16–17) fortsatte arbeidet
med å bringe Festspillene ut i regionen, mens
gratisarrangementer utendørs (s. 22–23) bidro
til å skape festivalstemning i byen og nå folk som
ikke selv oppsøker Festspillene.

#FE STSP I L L EN E17

De franske akrobatene i Collectif de la Bascule
i luftige sprang over Torgallmenningen.
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Barn og unge
Festspillene har et bredt tilbud til
barn og unge.
Festivalen skal engasjere de unge, bidra til å
øke kulturell kompetanse og skape interesse
for nyskapende kunst og klassisk musikk. Det
var til sammen 15 ulike familieproduksjoner i
2017. I tillegg var det åtte billetterte forestillinger for barnehager og skoler, med et publikum
på nærmere 800 personer.
Nye produksjoner
Barne- og ungdomsprogrammet i 2017 inkluderte urpremierer på Thomas Sandbergs AlgoRitmo,

Fra De unges festspillforestilling.

som inviterte til lek i sitt matematiske og musikalske univers, og konsertforestillingen Solitude,
som skapte en underlig og eventyrlig verden
av ny musikk med fiolinist Ingerine Dahl i sentrum. I tillegg var det tre norgespremierer og
en skandinaviapremiere (se s. 15).
Medvirkning og deltakelse
Festspillene legger også vekt på prosjekter hvor
barn og unge selv medvirker. Under De unges
festspilldag i Logen fikk de aller yngste prøve
seg som utøvere, og i Peer Gynt-salen samme
kveld var det festforestilling med utvalgte talenter fra kulturskolene i Hordaland. I Solitude
deltok barn i barnehagealder som dansere og i
Bicyclophony – en sykkelsymfoni (s. 22–23) som
musikere, dansere og syklister. Både AlgoRitmo
og Beatles for babyer tilrettela for at de unge
publikummerne kunne ta direkte del i forestillingen.

Fiolinist Ingerine Dahl i front i urpremieren Solitude.

Store internasjonale ensembler som Les 7
doigts de la main fra Canada og Familie Flöz
fra Tyskland brakte sirkus i storformat og maskespill av ypperste klasse til årets festspill.

«Solitude er virtuos samtidsmusikk
og gjennom en visuelt slående
iscenesettelse oppstår et eget
opplevelsesrom som snakker
til mange sanser. Scenografien,
kostymene og lyssettingen skaper
sammen med musikken et eget
eventyrunivers …»
– PERISKOP 08. JUNI
Familie Flöz med Infinita.

20

Beatles for babyer.
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Uteprogram
Festspillene tilbyr gratisarrangement med bred appell i byrommet.
Uteprogrammet står sentralt i å gjøre
Festspillene mer tilgjengelig for nye publikumsgrupper, og 16 500 opplevde gratis festspillarrangementer utendørs i år.
Åpningsseremonien
Åpningsseremonien på Torgallmenningen speilet
temaet for årets festspill, med personlige taler
fra både H.M. Dronning Sonja og Bergens ordfører Marte Mjøs Persen og et selvironisk blikk på
Festspillenes egen identitet. 4500 publikummere
fikk med seg Bergen Filharmoniske Orkester,
Rufus Wainwright og de andre festspillartistene.
Regissør var Alan Lucien Øyen. Dagen etter
spilte Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
på samme scene (se s. 29).

Papagøyene

Bicyclophony – en sykkelsymfoni
Med et tydelig nikk til det nært forestående SykkelVM i Bergen og fjorårets suksess med festspillsykler, skapte BIT20 Ensemble en ganske annerledes

Bicyclophony – en sykkelsymfoni.

symfoni på Torgallmenningen sammen med elever
fra Skranevatnet skole. Gamle sykkeldeler var
omskapt til helt nye instrumenter som ble traktert
av både proffene i BIT20 og deres unge samarbeidspartnere. Det spesielle orkesteret var omgitt
av tråkkende og dansende syklister gjennom hele
fremføringen. Prosjektet var sponset av DNV GL.
PERCelleh
Perkusjonsduoen PERCelleh gjorde hele 12 popup-konserter i byrommet i løpet av de siste dagene av årets festspill. Både Damsgårdsdagene, Den
Nationale Scene, Galleriet og DNB fikk besøk
av de dyktige perkusjonistene, som også er
Crescendo-deltakere (se s. 28) i 2018. Prosjektet
var støttet av DNB.
På uteprogrammet sto også flere arrangement
på Fløyen, der publikum kunne kombinere kulturopplevelser med friluftsliv. En liten scene ved
Billettboden på Torgallmenningen huset også
daglige radiosendinger i regi av Studentradioen
og korte ettermiddagskonserter fra utvalgte festspillartister.

«Årets festspillåpning er en av de mest
underholdende jeg har sett på årevis.»
Suzie Davies
og Andrew Wale var
konferansierer under
åpningsseremonien.

Studentradioen sendte direkte fra sitt utendørsstudio
på Torgallmenningen under Festspillene.
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– BERGENS TIDENDE 24. MAI
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Joachim Carr
var solist i Griegs
a-mollkonsert.
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Dansk danseteater
avsluttet Festspillene
med Stravinskijs
Ildfuglen.

Musikk i
sentrum
Festspillene har et særlig ansvar for
å ivareta, utvikle og utfordre kunstmusikken.
Festspillene skal bidra til å styrke kvaliteten på,
formidlingen av og engasjementet rundt det
klassiske repertoaret som utgjør hjørnesteinen i
festivalens program og formål. Komponist Kaija
Saariaho (se s. 26) var først ut av en ny serie

24
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med festspillkomponister som ble lansert med
årets festspill.
Musikkprogrammet bar preg av både store produksjoner som Peter Grimes, Messias (se s. 36)
og Avslutningskonserten, og nære møter med
internasjonale stjerner i samspill med yngre
artister i komponisthjemmene (se s. 32–33).
Festspillene legger også vekt på å gi unge
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musikere en scene, og publikum mulighet til
å oppleve morgendagens stjerner tidlig i karrieren (se s. 28–31).

«Tilhørerne fikk en fysisk og mental
knock-out og opplevde at kunst er på
sitt beste når den irriterer.»

Som et ledd i markeringen av Komponistforeningens 100-årsjubileum, var det særlig
mye norsk repertoar på programmet. Arbeidet
som ligger bak to av årets urfremføringer ble
også presentert gjennom en utstilling på Bergen
Offentlig Bibliotek.

– DAGBLADET DATO OM SO MANY THINGS MED
ANNE SOFIE VON OTTER OG BROOKLYN RIDER
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Aliisa Neige Barrière
og Ester Forsberg fra
Nordlydkvartetten
sammen med
festspillkomponist
Kaija Saariaho.

Kaija
Saariaho
Festspillkomponist og Artist in
Residence Kaija Saariaho satte sitt
preg på årets festspill.
Gjennom ti konserter og arrangement fikk festspillpublikummet mulighet til å bli kjent med
den finske komponisten Kaija Saariaho og hele
hennes kunstnerskap. Hennes komposisjoner
ble løftet frem i både kammer-, opera- og orkesterformat, og det var en spesiell opplevelse for
artistene å fremføre Saariahos musikk med
komponisten selv i salen.
Blant høydepunktene var urfremføringen
av Concordia for fiolin og cello, bestilt av
Festspillene i Bergen og fremført av cellist
Jakob Kullberg og fiolinst Aliisa Neige Barrière,
og kammeroperaen La Passion de Simone på
Cornerteateret, presentert av Festspillene,

26
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BIT20 Ensemble og La Chambre aux Échos.
Saariaho deltok også i årets ordskifteprogram,
og møtte 18 studenter og andre til mesterklasse
i komposisjon.

«Du gir alt av deg selv. Jeg tror man bare
bør velge denne veien dersom man ikke
kan leve uten.»
– KAIJA SAARIAHO
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«To unge genier som er ekte vare», skrev Dagbladet om fiolinistene
Janine Jansen og Guro Kleven Hangen.
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Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester gjorde sin festspilldebut på
Torgallmenningen, og publikum lot seg ikke stoppe av litt nedbør.

Satsing på
unge artister
Festspillene gir morgendagens
stjerner en sjanse til å skinne.
Crescendo
Crescendo er et mentorprogram for unge
klassiske musikere i regi av Festspillene i
Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og OsloFilharmonien. Det tverrfaglige samarbeidet
har som formål å tilrettelegge for koblinger
mellom morgendagens unge, klassiske utøvere

28
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og profesjonelle, nasjonale og utenlandske
utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige
møter, samspill og felles konsertopplevelser
med mentorene, styrkes de unge utøvernes
selvbevissthet og kunstneriske identitet og rustes til å møte det internasjonale solistmarkedet.
Crescendo består av tre delprogrammer, rettet mot henholdsvis unge solister, unge kammergrupper og unge orkestermusikere. I 2017
er mentorene i solist- og kammermusikkprogrammet Alisa Weilerstein og Jonathan Biss,
og deltakerne Guro Kleven Hagen (solist fiolin), Eivind Holtsmark Ringstad (solist bratsj),
Sonoko Miriam Welde (solist fiolin), Kian Soltani
(solist cello) og strykekvartetten Opus13.

#FE STSP I L L EN E17

Festspillene fungerer som et utstillingsvindu for
de unge norske utøverne. De seks Crescendokonsertene på årets festspillprogram viste frem
mentorer og deltakere i ulike konstellasjoner,
og fikk en gode tilbakemeldinger.
Prosjektet støttes av Trond Mohn, Bettina Ford
Jebsen, Hans Peter Jebsen, Sparebankstiftelsen
DNB, Dextra Musica og Talent Norge.

«En konsertopplevelse som traff
publikum midt i fleisen. Ekte vare
på Troldhaugen.»

BFUng
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
(BFUng) gjorde sin festspilldebut med et
musikalsk fyrverkeri på Torgallmenningen.
Bergens 90 yngste filharmonikere spilte med
solist Ludvig Gudim og ble ledet av dirigent
Kjell Seim. Konserten imponerte en delegasjon
fra Beijing Philharmonic Culture Exchange,
som inviterte BFUng til Kina på flekken. Det
var ikke mulig å organisere en slik langtur for
hele orkesteret på kort varsel, men i juli dro
en messingkvartett fra BFUng til Qingdao og
Eurochestries-festivalen.

– DAGBLADET 30. MAI OM OKTETTER M/JANSEN,
WEILERSTEIN, BISS & UNGE SOLISTER

W W W.F IB.N O
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Charlie Albright
Pianisten, komponisten og improvisasjonsartisten Charlie Albright steppet inn på kort
varsel da pianist Lang Lang måtte avlyse sin
festspillopptreden. Den unge amerikaneren er
allerede en stjerne på den internasjonale pianohimmelen, og dette var hans første opptreden
i Norge. Hans uformelle programpresentasjon,
improvisasjoner over forslag fra salen og store
spilleglede ble en positiv overraskelse for publikum, og Festspillene har fått flere forespørsler
om å invitere ham tilbake så fort som mulig.
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Stikk innom og mesterklasser
Griegakademiets dyktige musikkstudenter
er stadig et populært innslag på festspillprogrammet, og satte i år en solid rekord i antall
solgte billetter til Stikk innom-konsertene.
Nærmere 1700 hadde løst billett til konsertene
i Grieghallens foajé, og gratisarrangementene
i Johanneskirken og Gunnar Sævigs sal trakk
også mange mennesker.
I samarbeid med Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi
og Rekstensamlingene ble det arrangert
mesterklasser for internasjonale pianostudenter med fokus på Beethovens pianosonater.
Grieghallens masterstudenter i komposisjon
fikk mulighet til å møte og lære av festspillkomponist Kaija Saariaho.

Festspillkonserten var Charlie Albrights
første opptreden i Norge.
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Satsing
på komponisthjemmene
Festspillene utvidet konsertseriene
i komponisthjemmene og Troldsalen
i 2017. Totalt var det 26 konserter
hjemme hos Bull, Sæverud og
Grieg, og publikum kunne oppleve
klassiske toppnavn tett på.
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Mezzosopran Anne Sofie von Otter blandet pop og klassisk med største
selvfølgelighet, sammen med strykekvartetten Brooklyn Rider.

– Konsertene i Troldsalen og i komponisthjemmene under Festspillene er en lang og rik tradisjon som vi skal ivareta ved å fornye den. I
Troldsalen kan man se harpiksen gli av buen.
Kammermusikk er skrevet for slike små spillesteder. Å oppleve utøvende stjerner som disse
i en intim og historisk setting er en helt spesiell
opplevelse, sier festspilldirektør Anders Beyer.
På artistlisten var blant annet den nederlandske stjernefiolinisten Janine Jansen, som
spilte i Troldsalen sammen med musikere fra

#FE STSP I L L EN E17

mentorprogrammet Crescendo og musikere
med instrumenter på utlån fra Dextra Musica
og Sveaas-fondet (ASAF).
Mezzosopran Anne Sofie von Otter, pianist
Kathryn Stott og fiolinist Isabelle van Keulen
var blant de andre store internasjonale navnene konsertserien bød på, sammen med norske størrelser som Vertavokvartetten, Lars
Anders Tomter, Christian Ihle Hadland og
Sonoko Miriam Welde m.fl.

Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica
var satsingens største støttespiller, og har
også valgt å støtte konsertene i Troldsalen
og komponisthjemmene i 2018 og 2019. Dette
kommer i tillegg til støtten fra Anders Sveaas’
Almennyttige Fond (ASAF) til å gjennomføre konserter med unge utøvere i komponisthjemmene under Festspillene i perioden
2015–2019.

W W W.F IB.N O
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www.pwc.no

Kvalitet
og samspill

Etterfest for
Hugsjá i Tårnsalen
på Lysverket.

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.

Møteplassen
Festspillene
Festspillene skaper arenaer for
møter mellom mennesker, kunst og
samfunnsliv.
Festspillene i Bergen skal være et kunstnerisk og kulturpolitisk knutepunkt. Her møtes

representanter fra kulturliv, politikk og næringsliv, både i og utenfor festspillregi. Gjennom
samarbeid med en rekke partnere fra et bredt
spekter i det norske kultur- og samfunnslivet
styrkes Festspillenes programtilbud, kvalitet
og rekkevidde. Dette er en forutsetning for at
Festspillene skal oppnå sin ambisjon om å være
en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa.
Festspillene ønsker også at våre produksjoner skal sette spor gjennom å skape debatt og
dialog om kunstneriske og samfunnsmessige
spørsmål (se s. 44).

Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.
W W W.F IB.N O
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Samarbeid
med kulturorganisasjoner
Festspillene skal styrke de lokale
profesjonelle kulturinstitusjonene og
det frie feltet, og bidra til samspill
og kompetansedeling i kunst- og
kulturlivet i regionen.
Festspillene har et langsiktig og godt samarbeid
med de største kulturinstitusjonene i Bergen.
Dette samspillet er sentralt for å kunne løfte
gode produksjoner frem i fellesskap, på tvers
av sjangre og kunstformer. Samarbeidene skaper arenaer for kompetansedeling hvor partnerne kan styrke og inspirere hverandre i sitt
videre arbeid.

ej klar

Bergen Nasjonale Opera og Bergen
Filharmoniske Orkester
Benjamin Brittens mesterverk, Peter Grimes, er
noe av den mektigste og mest teatralske musikken som er skrevet for operascenen. Inspirert
av Georg Crabbes diktsamling The Borough fra
1810, slo operaen nær sagt beina under publikum
da den først ble satt opp i London like etter andre
verdenskrig og ble Brittens gjennombruddsverk.
Stuart Skelton satte ikke mindre spor i publikum
i rollen som den forpinte, tvetydige og sosialt
mistenkeliggjorte fiskeren da Bergen Nasjonale
Opera (BNO), Bergen Filharmoniske Orkester
(BFO) og Festspillene presenterte operaen for
festspillpublikummet.

Peter Grimes ble presentert av Festspillene i Bergen,
Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester,
og ble en suksess på begge sider av Nordsjøen.

36

Kvalitet står alltid i sentrum. Samarbeidet med
de største kulturinstitusjonene i Bergen, som
Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale
Scene, Carte Blanche, Bergen Nasjonale Opera,
KODE og Bergen Kunsthall, gjør det mulig å tilby
publikum komplekse, tidkrevende kunstfrembringelser. Festspillene samarbeider også med
større og mindre aktører i det frie kunstfeltet

som BIT20, Sagn og Dukkenikkernes teaterverksted. Sammen gjør vi hverandre bedre.
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«Det var rett og slett en voldsomt
sterk fremføring av Peter Grimes.
Den hadde et drømmelag av solister i
de større rollene som innfridde stort.
(H)er var det virkelig topp klasse i alle
ledd og det hele ledet med suverent
overblikk og stor dramatisk nerve av
BFOs sjefdirigent Edward Gardner. (…)
Stuart Skelton gjør dette partiet med
enorm kraft, men har samtidig en helt
hjerteskjærende sårbarhet»
KULTURNYTT 31. MAI

BTs anmelder var «superimponert» og gav seks
av seks hjerter. Koret, ledet av kormester Håkon
Matti Skrede, bidro til dramaet med stor kraft og
presisjon. Koret besto av Bergen Filharmoniske
Kor, Edvard Grieg Kor, Collegiûm Mûsicûms kor
og Royal Northern College of Music Choir. BNO
og BFO fremførte senere Peter Grimes to ganger
under Edinburgh International Festival til stående ovasjoner fra publikum. The Telegraph gav
forestillingen terningkast seks og The Times gav
fem av fem stjerner (se også s. 43).
Bergen Nasjonale Opera høstet også strålende kritikker for sin magisk vakre oppsetning
av Händels Messias på DNS til regi, design
og videokunst av Netia Jones. Oppføringen
av den opprinnelige, komplette versjonen av
Messias, med alle sine utvidede virtuose arier,
bød på et gjenhør med operaklangen fra
1700-tallets London. Fire fremragende solister, Barokksolistene og vokalensemblene Edvard

38
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Grieg Kor og Cathedra, dirigert av Bjarte Eike
begeistret Bergens Tidende til å gi seks av
seks hjerter. Konsertforestillingen var støttet
av Herman Friele.

«Forestillingens store vokalsensasjon
er Callum Thorpe. Han synger basspartiet med rungende, malmfull stemme og
sikker formsans. (H)usk dette navnet!»
– BERGENS TIDENDE 01. JUNI

«Det er en relativt radikal nytolkning
som presenteres av Barokksolistene
og Netia Jones – en blanding av
tilbake til røttene og ny, konstruert
kontekst. Men grepene gir mening
og føles kjærkomne for et moderne
publikum.»
– AFTENPOSTEN 01. JUNI

I Logen bød BNO på festspillutgaven av sitt
OperaPub-konsept med åpen scene for alle
som ønsket å synge opera.
Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av dirigent
John Storgårds, sto for årets Avslutningskonsert.
Først med verk av Sibelius, Saariaho og Griegs
pianokonsert i a-moll med solist Joachim Carr og,
etter pausen, Stravinskijs Ildfuglen med Dansk
Danseteater i storslått koreografi av Tim Rushton.
I tillegg spilte BFO gjennom hele Åpningsseremonien på Torgallmenningen, og gav årets
festspill et mektig avspark med verk av blant
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annet Vaage, Nordheim, Ysaÿe, Dvořak og Britten
både alene og sammen med andre festspillartister (se s. 22).

Carte Blanche
– Norges kompani for samtidsdans
Forestillingen Carte Blanche: While they are
floating brakte flyktningkrisen i Europa tettere
på ved å bryte ned ideen om flyktninger fra en
enorm menneskemasse til nære menneskemøter
der opplevelser, valg, minner og savn var i fokus.
Koreografien var ved Hooman Sharifi, teatersjef i
Carte Blanche. Han kom selv til Norge som enslig ung asylsøker fra Iran i 1988. Forestillingen
fikk fem hjerter i BT.

«While they are floating er en vakker
og tankevekkende tittel til en
forestilling som mestrer å kombinere
samfunnsansvar og estetikk. Som til
tross for den vonde tematikken aldri
er overtydelig eller lar en politisk
overbevisning gå på bekostning av
selve danseopplevelsen.»
– BERGENS TIDENDE 28. MAI

Den Nationale Scene

39

«Grytten er en dramatiker med en dyp
kjærlighet for vanlige menneskeliv.»
– MORGENBLADET 09. JUNI

KODE
Festspillene bruker KODEs komponisthjem
aktivt som arenaer gjennom hele perioden.
Edvard Griegs Troldhaugen, Ole Bulls Lysøen
og Harald Sæveruds Siljustøl er unike konsertrom der historien bokstavelig talt sitter i veggene. (Se s. 31–32 for mer om årets konserter
her). Familiedagen på Siljustøl, som er et veletablert samarbeid mellom en rekke aktører, er
blitt en kjær tradisjon for mange barnefamilier.

Bergen Kunsthall
Festspillutstillingen har vært produsert av
Bergen Kunsthall siden 1953, og løfter hvert år
frem en norsk samtidskunstner. Utstillingen har
befestet seg som en av Norges viktigste separatutstillinger. I 2017 var det Jan Groth, «mannen
med streken», som viste nye verk sammen med
tidligere arbeider fra sin omfattende karriere.
Med utgangspunkt i Groths arbeider og samtaler
med festspillkunstneren selv, gjorde fiolinist og
historieforteller Peter Sheppard Skærved flere
pop-up-konserter i utstillingen.

Den Nationale Scene presenterte urpremieren
av Frode Gryttens Albert & Anna sammen med
Riksteateret, Vinter av Jon Fosse og Familien
som kunne snakke om alt av Christian Lollike
på årets festspillprogram. I tillegg fant festspillforestillingene 887, Messias, The Tiger Lillies:
Edgar Allan Poe’s Haunted Palace sted på DNS
Store Scene.
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Partnere i
samfunnslivet
Tesla leverte fire festspillprofilerte biler som transporterte årets artister
rundt i byen. I tillegg fikk publikum mulighet til å prøvekjøre bilene.

Festspillene samarbeider med en
rekke ulike partnere som på hver
sin måte bidrar til å løfte kunsten,
kulturen, byen, landet, møteplassen
og folkefesten.
I tillegg til økonomisk støtte, leveranse av tjenester og samarbeidsprosjekter, bidrar våre hovedsamarbeidspartnere og festivalpartnere til økt
billettsalg og at flere får oppleve Festspillene.
Privatpersoner eller bedrifter som gir Festspillene en pengegave kalles ambassadører

og investorer. Denne typen partnere økte fra
tre festspillambassadører i 2016 til syv festspillambassadører og en festspillinvestor i 2017.
Festspillenes prosjektpartnere er stiftelser, fond
og privatpersoner, som med sine gaver bidrar
økonomisk til realiseringen av konkrete kunstneriske prosjekter.
Alle våre partnere inviteres og oppfordres til å
benytte Festspillene som møteplass. Mange inviterer til egne arrangement i kombinasjon med en
festspillforestilling, gjerne med en muntlig introduksjon eller et kunstnermøte som innledning.

Artistene kunne i år drikke fra kopper laget av
nedbrytbart plantemateriale.

Samarbeid
med
næringslivet

Statoil Morgendagens Helter
Statoil Morgendagens Helter har i flere år støttet De unges festspillforestilling, der håndplukkede sangere, instrumentalister og dansere
fra kulturskolene i Hordaland står på scenen.
I forkant av forestillingen i Peer Gynt-salen i
Grieghallen, inviterte Statoil Morgendagens
Helter tre unge pianister til et mestermøte med
Leif Ove Andsnes.

Festspillenes mange partnere i
næringslivet bidrar på hver sin måte
til at festivalen når flere og bredere.
Her er noen eksempler fra årets festspill.

Festspillbanken DNB
Lørdag 20. mai gav vår hovedpartner DNB bort
100 gavekort à 300 kroner til besøkende i bankens filial på Torgallmenningen. Denne dagen
var det også billettsalg i banken, som i hele festspillperioden var profilert med festspilldesign.

DNV GL
I samarbeid med vår hovedpartner DNV GL ble
det produsert over 4000 komposterbare kaffekopper laget av nedbrytbart plantemateriale.
Disse ble delt ut til artistene i stedet for vanlige
pappkrus, og brukt internt hos DNV GL.
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Bergens Tidende
Bergens Tidende kjørte en kampanje i sosiale
medier, der du kunne vinne billetter til en venn
som aldri hadde besøkt Festspillene før. I tillegg
kunne abonnenter kjøpe rabatterte billetter til
utvalgte forestillinger gjennom lojalitetsprogrammet BT Fordel. Mediehuset videreførte
også sin sponsing av Festspillenes debatt- og
samtaleprogram.

Festspillspisesteder
Festspillene fortsatte samarbeidet med utvalgte
spisesteder i nærheten eller i tilknytning til våre
arenaer. På flere av årets 19 Festspillspisesteder
kunne gjestene oppleve Plutselig festspill –
uformelle konserter servert av unge utøvere fra
Griegakademiet. Samarbeidet med festspillspisestedene gir en ekstra service til festspillgjestene og bidrar til å øke festivalstemningen i byen.
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Regional,
nasjonal og
internasjonal
betydning

40-årsjubilanten
Det Norske
Kammerorkester la
opp til trippelfeiring
og gjorde tre
konserter på
én kveld.

Internasjonalt
besøksprogram
Under Festspillene møtes norsk
og internasjonal bransje og presse
for å knytte kontakter og utveksle
erfaringer.
Også i år arrangerte Festspillene i samarbeid
med Music Norway et internasjonalt delegatprogram over fire dager, med vel 30 deltakere:

12 internasjonale pressedelegater
Canada, Tyskland, Danmark, Sverige, Østerrike
og Finland

13 internasjonale bransjedelegater
Kina, USA, UK, Danmark, Island og Ukraina
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8 norske bransjedelegater
Komponister og representanter fra festivaler
eller kulturlivet ellers
Programmet for deltakerne er variert og fleksibelt, slik at de i stor grad selv kan velge hvilke
konserter/forestillinger og tilknyttede aktiviteter
de ønsker å være med på. Festspillene forsøker
også å legge til rette for gode, uformelle møter
mellom delegatene.
Sammen med Vestnorsk jazzsenter/Nutshell
ble det arrangert konserter for delegatene i
Troldsalen og i Universitetsaulaen. Flere av dem
bidro også i Festspillenes samtaleprogram, enten
som paneldeltakere eller ordstyrere.
Innovasjon Norge, UDs utestasjoner, KODE og
Bergen Kunsthall var også involvert i delegatprogrammet på ulike måter.
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‘A highlight of this year’s Edinburgh
International Festival’

Festspillene er en årlig kulturell
vitamininnsprøytning, og har
tradisjon som utstillingsvindu for
norsk kultur.

– THE GUARDIAN 18. AUGUST

Festivalen ønsker å være en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa, og jobber offensivt for
å skape enda sterkere, mer ambisiøse og toneangivende festspill. En sterk lokal, regional og
nasjonal forankring er etablert gjennom offentlig
og privat finansiering, veletablerte og langsiktige samarbeid på tvers av kunstarter, en solid
publikumsmasse og interesse fra media både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Samarbeid
med andre kunstorganisasjoner er sentralt for
å løfte store, toneangivende produksjoner og
ny musikk og scenekunst.

Bergen Filharmoniske Orkesters direktør Bernt
Bauge kalte det en «kjempeseier for bergensk og
norsk musikkliv – det er som om Brann hadde
kommet til sluttspillet i Champions League».
Festspillkonserten til Bergen Filharmoniske
Ungdomsorkester (BFUng) fikk også internasjonalt etterspill (se s. 29).

Noen av arrangementene på årets program
demonstrerer tydelig Festspillenes internasjonale gjennomslagskraft. Da Peter Grimes (s.
37) ble satt opp under Edinburgh International
Festival i august 2017, var de britiske avisene
samstemte i sine tilbakemeldinger:

‘The best Peter Grimes I’ve ever seen’
– THE SPECTATOR 19. AUGUST

‘A complete success’
– THE TIMES 15. AUGUST

‘Another glorious triumph’
– THE SCOTSMAN 15. AUGUST

London Sinfoniettas konsert med de klassiske
solistene Guro Kleven Hagen, Eivind Holtsmark
Ringstad og Kian Soltani fra mentorprogrammet
Crescendo (se s. 28) og bassist Ida Nielsen er
et annet eksempel. På programmet sto to urfremføringer av norske komponister, samt en
iscenesatt versjon av festspillkomponist Kaija
Saariahos Graal Théâtre. Konserten ble gjentatt i London under Nordic Matters-festivalen
på Southbank Centre, og kringkastet live via
BBC Radio 3.
Konserten med London Sinfonietta var en del av
feiringen av Norsk komponistforenings 100-årsjubileum. Det ble også markert med en rekke
andre konserter med norsk musikk på programmet, samt en utstilling på Bergen offentlige
bibliotek. I Logen valgte en annen jubilant, Norsk
kammerorkester, å feire sitt 40-årsjubileum med
hele tre konserter på én kveld.
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Samtaleprogram
Festspillene bidrar til den
demokratiske offentlighet
gjennom ordskifter knyttet til det
kunstneriske programmet.
Rundt 950 publikummere besøkte i år ett av
de 14 arrangementene i Festspillenes samtaleprogram, som er støttet av Fritt Ord og J.W.
Eides stiftelse og gjennomført i samarbeid med
en rekke partnere. Nye partnere i år var Norsk
Komponistforening, Kultur Vest og organisasjonene Balansekunst og Bærekraftige Liv.
Tilsammen 95 personer medvirket i samtaler og
debatter, enten i panelet eller som ordstyrere.
Tre av samtalene ble streamet live og ytterligere en ble filmet. De fire opptakene er tilgjengelige via Festspillenes kanaler.
Med utgangspunkt i Festspillenes vidt forgrenede program, har samtaleprogrammet
som ambisjon å skape debatt og kritisk dialog

Samtale/debatt
Er festen over?
Hvem er vi?
Et møte med Rufus Wainwright
Balanseprat – Kaija Saariaho
Kritikk av kunst for barn
Utdeling av Årets kritikk
Fremtidens festivaler
Nordvegen Os
Norske røtter
Populisme og kulturpolitikk
Leve – Mestring – Bevegelse
Hundre års utakt
Det norske kulturhus
BAS utstillingsdebatt
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som inspirerer til aktiv deltakelse og meningsutveksling hos et stort og sammensatt publikum. Fra 2016 til 2017 økte gjennomsnittlig
antall publikummere i samtaleprogrammet
med over 50 prosent, fra 44 til 68 publikummere per samtale.
Bergen offentlige bibliotek, Litteraturhuset i
Bergen, Logen, Grieghallens foajé, DNS Store
Scene, Cornerteateret, Solstrand Hotel og
Sentralbadet ble brukt som arenaer.

Samtalen om dans og eldrehelse knyttet til forestillingen Patina var det best besøkte arrangementet i årets samtaleprogram, med
220 publikummere i Grieghallens foajé. Forestillingen og samtalen var muliggjort gjennom støtte fra GC Rieber Fondene.

I tillegg ble det holdt 14 introduksjoner i forbindelse med årets konserter og forestillinger.
Introduksjonene gir mer bakgrunn for og innsikt
i det som presenteres på scenen.

Tema
Miljø, forbruk og kunst
Identitet og teater
Intervju ved festspilldirektøren
Kvinner i komposisjon
Kunstskritikk
Prisutdeling
Internasjonale trender på festivalfeltet
Kulturhistorie
Trenger vi fortiden for å møte fremtiden?
Polarisering vs. sammenhengskraft
Dans og eldrehelse
Norsk musikkhistorie
Trenger kulturen trenger et eget hus?
Debatt knyttet til utstilling

#FE STSP I L L EN E17

Artist og komponist Rufus Wainwright, som var sentral for flere arrangement,
møtte festspilldirektør Anders Beyer til en samtale på Litteraturhuset.
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Publikumsundersøkelse
og besøkstall
Publikumsundersøkelsen gir
Festspillene viktig informasjon og
tilbakemeldinger fra publikum.


Snittalder er 54 år (som i 2016)



64 % er kvinner (71 % i 2016)



87 % har høyere utdanning (84 % i 2016)



21 % var på Festspillene for første gang
i år (22 % i 2016)



30 % var første- eller annengangs
besøkende (33 % i 2016)



47 % har vært på Festspillene fem eller
flere år (52 % i 2016)



81 % har tenkt å besøke neste års
festspill (76 % i 2016)



90 % er meget eller ganske fornøyd med
årets festspill (91 % i 2016)

Festspillene gjennomfører en årlig publikumsundersøkelse for å få tilbakemeldinger fra publikum
og oppdatert informasjon om publikumssammensetningen.
Undersøkelsen ble i 2017 sendt til 5263 epostadresser og besvart av 662 personer.
Tidligere års publikumsundersøkelser ble sendt
ut til epostadresser innhentet under festivalen
på et representativt utvalg arenaer. Årets undersøkelse ble sendt ut til alle publikummerne som
hadde registrert e-postadressen sin ved kjøp
av billetter.
Publikum på uteprogrammet, skoleforestillinger
og andre gratisarrangement er heller ikke i år
inkludert i undersøkelsen.

Besøkstall festspillåret 2017*
I FESTIVA LPERIOD EN

2014

2015

2016

2017

27 655

33 738

34 845

25 825

4 144

1 572

2 380

3 230

31 799

35 310

37 225

29 055

2 843

3 485

3 636

2 949

4 571

5 743

5 420

5 410

7 414

9 228

9 056

8 359

B IL L E T T E RT E A RRA N G E ME N T E R
Kanadiske Les 7
doigts de la main
viste utdrag fra
sirkusforestillingen
Reversible på
Torgallmenningen.

Solgte billetter
Solgte via egne systemer
Solgte via andre institusjoner
Totalt solgte billetter
Utstedte billetter
Sponsorer
Fribilletter
Totalt utstedte billetter
Totalt på billetterte arrangement

Publikum
Festspillene 2017 fikk omtrent
65 000 besøk.
Festspillene presenterte en noe mindre, spisset og annerledes festival i 2017 sammenlignet
med de siste årene.

Lungegårdsvann, var også utelatt. Besøkstallet
ble, som forventet, lavere enn de siste årene
og ligger på nivå med 2012.

Årets program hadde vesentlig færre produksjoner og store utendørsarrangement i byrommet, for eksempel på Festplassen og ved Lille

Andelen usolgte billetter var lavere i 2017 enn
i 2016 og kapasiteten ble bedre utnyttet.
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39 213

44 538

46 281

37 414

G RAT ISA RRA N G E ME N T E R - U T E

30 016

46 805

63 434

16 521

G RAT ISA RRA N G E ME N T E R - IN N E

8 364

11 366

12 549

6 341

*Festspillutstillingen
Totalt besøk i festivalperioden

3 154

1 582

2 392

4 044

80 747

104 291

124 656

64 320

2 01 4

2 01 5

2 01 6

2 01 7

862

1 790

541

359

81 609

106 081

125 197

64 679

U T E N FOR F E ST IVA L PE RIODE N
*Festspillåret regnes
fra 01. august til 31. juli.

Totalt besøk utenfor festivalperioden

Totalsum
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«Vi har lært at vi mestrer mer enn
forventet. Slik er vi blitt løftet opp»

Festspillkollektivet er fortsatt helt i startfasen
og vil videreutvikles i årene fremover.

PATINA-DANSERNE I FANAPOSTEN 07. JULI

Billettgaver

I tilknytning til forestillingen, inviterte
Festspillene og GC Rieber Fondene til foredrag og samtale om verdighet og gleden av
mestring, bevegelse og dans i alderdommen, i
samarbeid med Verdighetssenteret.

Riff

Multikunstner
Thomas Sandberg
besøkte Tveiterås
skole som en del
av nysatsingen
Festspillkollektivet.

Publikumsutvikling og
tilgjengeliggjøring

I samarbeid med Det Felles Innvandrerråd
Hordaland, Bergen Internasjonale Kultursenter
og Café Sanaa inviterte Festspillene for fjerde
år på rad til arrangementet RIFF i Logen – en
boblende smeltedigel av musikk, dans, rytmer
og budskap fra alle verdens hjørner.

Festspillkollektivet
Eksempler på tiltak er gratisarrangement, utendørsarrangement, familieforestillinger og egen
pris for de under 30 år. I tillegg skreddersys
enkelte prosjekter for å kunne tilrettelegge for
besøk og medvirkning for utvalgte målgrupper.

Patina
Festspillene i Bergen skal ta
samfunnsansvar gjennom å gjøre
kunst tilgjengelig for så mange
som mulig. Publikumsutvikling
innebærer både å nå ut til nye
publikumsgrupper, og å stimulere
det eksisterende publikum til å
bruke tilbudet mer.
Festspillene arbeider målrettet for å bygge
ned terskler for å oppsøke våre arrangement.
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Danseforestillingen Patina – å eldes med glans
var en hyllest til våre mødre, bestemødre og
oldemødre, skapt av tidligere Carte Blanche-sjef
Arne Fagerholt. Danserne – 25 kvinner i alderen
64 til 83 år – tok utfordringen på strak arm, øvde
inn koreografi og scenedebuterte i Grieghallen.
Mangeårig prosjektpartner GC Rieber Fondene
muliggjorde prosjektet og sørget for at 1000
billetter til forestillingen kunne gis bort gratis
til personer over 67, og til sykehjem og institusjoner. Forestillingen var tilrettelagt for personer
med demens, deres pårørende og helsepersonell.

#FE STSP I L L EN E17
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Festspillkollektivet ble lansert i 2017 med støtte
fra Kavlifondet. Målet er å nå ut til mennesker
som ellers har vanskelig for å oppsøke kunst
og kultur med skreddersydde kulturtilbud og
prosjekter. Samarbeid med partnere som har
kompetanse og kontaktnett til å engasjere aktuelle publikumsgrupper er vår inngangsnøkkel.
Kulturopplevelsene skreddersys for målgruppene av Festspillene i samarbeid med musikere,
fagmiljø, samarbeidspartnere og deltakerne selv.

Festspillene fortsatte samarbeidet med bl.a. med
Kirkens bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset,
Frelsesarmeen, SOS Barnebyer, Utekontakten,
Bergen Fengsel, Styve Gard og Megafon om
å gi flere mennesker muligheten til å oppleve
kultur og kunst av høy kvalitet. Disse organisasjonene fikk til sammen 1157 billetter til sine
brukergrupper, 1017 kjøpt av Kavlifondet og 40
kjøpt av DNV GL.

Tilgjengelighet
Festspillene jobber for å være tilgjengelig for
flest mulig. For andre år på rad, ble taler og
tekster under åpningsseremonien tegnspråktolket. Vi anerkjenner at flere av våre arenaer og
arrangementer er utilgjengelige og ekskluderer
noen publikumsgrupper. Dette gjelder først og
fremst historiske bygg som komponisthjemmene og Håkonshallen. Vi ønsker å jobbe tettere med lokale og nasjonale aktører for å bli
tilgjengelig for flere. Vi skal også etterstrebe å
gi god informasjon om tilgjengelighet via våre
kommunikasjonskanaler.

I 2017 holdt Festspillkollektivet åtte sykehjemskonserter etter modell fra tidligere år,
og gjennomførte syv pilotkonserter på en rekke ulike steder: Bergen Fengsel, Lindås asylmottak, Christiegården dagsenter, Tveiterås
skole, Kreftavdelingen og Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus.
Tilbakemeldingene er at opplevelsene er kjærkomne og at flere samarbeidsprosjekter ønskes.
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Kommunikasjon
Festspillene benytter et bredt
spekter av kommunikasjonskanaler
for å nå ut til flest mulig.
Synlighet i bybildet, digitalt og i media er viktig for å fremme våre arrangement og styrke
Festspillenes aktualitet.
Et helhetlig kommunikasjonskonsept ligger til
grunn for all kommunikasjon med Festspillene
som avsender. Design- og kommunikasjonsprofilen som ble skapt i 2013 deler programmet i
tre (Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser),
med en tydelig og gjennomgående festspilloverbygning.
Gjennom strategisk kommunikasjons- og markedsføringsarbeid jobber Festspillene for å treffe
sine mange ulike målgrupper, ofte i tett samarbeid med våre artister og samarbeidspartnere.
Kommunikasjonen flyttes mer og mer over på
digitale flater, men publikumsundersøkelsen
viser også at mange har den trykte programkatalogen som sin viktigste informasjonskilde. I
2017 har Festspillene økt satsingen på film, med

både økt videoannonsering, flere reportasjer fra
årets festival og større prosjekter som filmportrettet av festspillkomponist Kaija Saariaho og
minidokumentaren om Crescendo (se også s. 53
for mer info om kringkasting av arrangement).
Cirka 130 000 brukere var innom www.fib.no i
løpet av festspillåret 2017 (1. august 2016–31. juli
2017). På sosiale medier (Facebook, Instagram,
Snapchat, Twitter, LinkedIn og YouTube) opplever Festspillene vekst. Disse kanalene er særlig
viktig for å nå ut til nye publikumsgrupper, og
formidle smalere prosjekter effektivt til aktuelle målgrupper.
Festspillene setter pris på tilbakemeldinger fra
publikummere og andre, og prioriterer derfor
dialog i våre kommunikasjonskanaler.

Händels Messias var iscenesatt av videokunstner Netia Jones, og var
presentert av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera.

Gjennomføring

og den eldste passert de 80. Det var også venteliste for å bli frivillig i år.

Festspilladministrasjonen jobber
året igjennom med planleggingen av
neste og kommende festivaler.

Festspillene jobber med sikkerhet og beredskap
i et årlig perspektiv. Arbeidet skjer i samarbeid
med nødetater og Bergen kommune, og har et
særlig fokus rundt festspillperioden.

Når festspillperioden nærmer seg, utvides den
faste administrasjonen med en rekke prosjektansatte (se s. 54), som sammen med ulike leverandører av tekniske og andre tjenester sørger
for at alle arrangement avvikles på en god måte.
Blant disse er det flere som har jobbet med
Festspillene i flere tiår.

Ved avlysninger og andre endringer i programmet, gjør Festspillene sitt ytterste for å finne
gode erstatninger og informere publikum. I 2017
måtte Lang Lang dessverre avlyse sin konsert
i Grieghallen, og det var også enkelte andre
programendringer og avlysninger av utendørsarrangement. De aller fleste av arrangementsavviklingene ble gjennomført som planlagt.

I tillegg var det i 2017 rundt 170 frivillige, som
blant annet jobbet som publikumsverter, artistkontakter og runnere. Den yngste er tenåring
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Kringkasting

Presse
Antall akkrediterte journalister
under Festspillene økte fra 71 i 2016
til 74 i 2017. Av disse var 48 norske
og 26 internasjonale.
Journalistene, anmelderne og fotografene som
dekket Festspillene laget en rekke interessante artikler, anmeldelser, dybdeintervjuer,
portretter og kommentarer til festivalen.
Festspillene får forholdsvis mye dekning i
norsk presse, naturlig nok med hovedtyngden i mai og juni.
Et festspillår regnes fra 1. august til 31. juli. I
året for 2017-festivalen fikk Festspillene 1368
medietreff i norske papir- og nettaviser, mot
1489 i året for 2016-festivalen.
Nærmere 300 medietreff i løpet av festspillåret 2016 var knyttet til debatten rundt knutepunktsordningen eller utnevnelsen av ny
styreleder.

Festspillene måler sin suksess blant annet
på bakgrunn av tonaliteten i den generelle
medieomtalen, så vel som den kunstfaglige
omtalen direkte knyttet til festspillprogrammet. Tonaliteten er en score på en skala fra
-100% til +100%, utregnet på bakgrunn av
positiv, negativ og nøytral medieomtale. I en
rapport utført av analysebyrået Meltwater i
oktober 2017, kommer det frem at tonaliteten i medieomtalen for festspillårene 2015,
2016 og 2017 er jevnt over høy og stabil i alle
mediekanaler:
2015 2016 2017
Generell presseomtale av
Festspillene:
Presseomtale av
Festspillenes program:
Generell omtale i
sosiale medier:
Programrelatert omtale i
sosiale medier:

25 %

27 %

32 %

28 %

41 %

32 %

—*

35 %

37 %

—*

34 % 35 %

*I Meltwaters rapport er ikke sosiale medier-data for festpillåret
2015 tatt med på grunn av ikke-sammenlignbare data.

Festspillene satser på å gjøre
utvalgte produksjoner tilgjengelige
i sin helhet via digitale plattformer.
Arbeidet er i startfasen.
Rettighetsavklaringer og krav til høy kvalitet
kan gjøre video- og lydopptak av kunstneriske
frembringelser komplisert. Festspillene tester
nå ut ulike modeller for å jobbe mot å gjøre
flere produksjoner tilgjengelig via ulike former
for digital distribusjon.
I 2017 ble det mangeårige samarbeidet med NRK
Radio og TV videreført, og rikskringkasteren
sendte konserter med den unge fiolinisten og
Virtuos-vinneren Ludvig Gudim på Lysøen, strykekvartettene Vertavo og Opus13 i Troldsalen og
London Sinfonietta (s. 43) i Håkonshallen. Både
NRK og bt.no streamet åpningseremonien på
Torgallmenningen, og BBC-lyttere kunne også
oppleve London Sinfonietta-konserten live da
den ble gjentatt i Storbritannias hovedstad.

Nytt av året var samarbeidet med Mezzo, en
internasjonal tv-kanal som dekker klassisk
musikk og jazz og når ut til millioner av seere.
Mezzo dekket konserten med Tomter, Kam og
Ihle Hadland i Troldsalen, og laget også en bakom-film om Festspillene.
Festspillene har også selv sørget for streaming
til YouTube og egne hjemmesider, fortrinnsvis
av ordskifte-arrangement og ofte i samarbeid
med våre partnere. Peter Grimes ble strømmet
via BFOs digitale konserthus.
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Representantskap for
Festspillene i Bergen
Anne Gine Hestetun – ordfører
(Hordaland fylkeskommune)
Herman Friele – varaordfører
(Den norske stat)
Trude H. Drevland
(Bergen kommune)
Egil Herman Sjursen
(Stiftelsen Harmonien)
Vigdis Hamnes
(Kavlis Almennyttige Fond)
Agnete Haaland
(Den Nationale Scene)
Agnar Langeland
(Grieghallen AS)
Dag Rune Olsen
(Universitetet i Bergen)
Sigurd Sverdrup Sandmo
(Kunstmuséene i Bergen)
Martin Clark
(Bergen Kunsthall)

Styret for
Festspillene i Bergen
Magne Furuholmen – styreleder
(Den norske stat)
Lubna Boby Jaffery
(Bergen kommune)
Bjørn Johan Laastad
(Hordaland fylkeskommune)
Silja Ekeland Bjørkly
(Hordaland fylkeskommune)
Nina Skage
(Festspillenes representantskap)
Gert Atle Gundersen
(Festspillenes representantskap)
Tonje Elisabeth Peersen
(Ansattes representant)

Ansatte: Fast stab
Anders Beyer festspilldirektør
Tonje Elisabeth Peersen programansvarlig
Tom Nymark økonomidirektør
Trude H. Claussen organisasjonssekretær
/ PA for festspilldirektøren
Dag Erik Hagesæter IT-ansvarlig
Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider
Dorota Zaniewicz administrasjonsmedarbeider
Eirik Jørstad produksjonssjef
Per Idar Almås prosjektansvarlig
Pål Ferstad-Løland prosjektansvarlig
Elisabeth Hobrad produksjons- og
logistikkansvarlig
Rachel Louis prosjektansvarlig
Monica Håkansson skolekoordinator
Nina K. Lauvsnes markeds- og
kommunikasjonsdirektør
Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsmedarbeider
Silje Vestvik digitalsjef
Kjersti Jåstad kommunikasjonssjef
Ramona Helén Horn salg- og markedsansvarlig
Vanja Hoff sponsor- og vertskapskoordinator
Lene Therese Steimler sponsoransvarlig
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Festspillene
takker

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

RA PPORT

Ansatte: Prosjektmedarbeidere
Cedric Pascal Beguin personlig assistent for
festspilldirektøren
Richard Brekne pianostemmer
Maria Dalland Larsen frivilligkoordinator
Anna-Julia Granberg designer
Arnhild Kannelønning kommunikasjonsmedarbeider,
vertskapsmedarbeider
Erlend Markhus driftsansvarlig IT
Richard Myklebust profileringsmedarbeider
Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeider
Kamilla Nymark salgsmedarbeider
Silje Olsen koordinator, programselgere
Ania Popowska pressekoordinator
Ingrid Røen koordinator, Festspillkollektivet
Sandra Stølen designer
Kjersti-Lill Sørgård produksjonsassistent
Steffen Tolo vertskoordinator
Karoline Wendelbo billettkoordinator
Marte Ljøkelsøy Ådland praksisstudent, produksjon
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Våre offentlige støttespillere
Kulturrådet
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Festspillambassadører
Aud Jebsen
Per Gunnar Strømberg Rasmussen
v/Strømberg Gruppen
Ekaterina Mohn
Terje Lønne
Espen Galtung Døsvig v/EGD
Grieg Foundation
Yvonne og Bjarne Rieber v/Rika AS
Hovedsamarbeidspartnere
DNB
DNV GL
Statoil
Bergens Tidende
Dagens Næringsliv
Prosjektpartnere
Kavlifondet
Trond Mohn
Sparebankstiftelsen DNB
– Dextra Musica
GC Rieber Fondene
H. Westfal-Larsen og
Hustru Anna Westfal-Larsens
Almennyttige Fond
Herman Friele
Fritt Ord
Anders Sveaas’ Almennyttige Fond
Festspillinvestorer
Iwan Eide Knudsen
Festivalpartnere
Morgenbladet
PwC
Telenor
A7 Print
07000 Bergen Taxi
Galleriet
Atea
Handelshøyskolen BI
Avinor
BIR Bedrift
Tesla Bergen
Securitas

Prosjektstøtte
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Utenriksdepartementet
Oticon Fonden
FINNO (Finsk-norsk kulturinstitutt)
Norsk-finsk kulturfond
Norwegian Hull Club
J.W. Eides Stiftelse
Canadas ambassade i Oslo
Institut français de Norvège
Sibelius-selskapet i Norge
Music Norway
Bergens Riksmålsforening
Kulturfonden för Finland och Norge
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Arenaer
Apollon Platebar
Bergen Domkirke
Bergen Kunsthall
Bergen Offentlige Bibliotek
Cornerteateret
Den Nationale Scene
Fana Kulturhus
Fløien Folkerestaurant
Grieghallen
Hengjo i Bekkjarvik
Hordaland Teater
Hotel Ullensvang
Håkonshallen
KODE Kunstmuseene i Bergen
Litteraturhuset i Bergen
Moster Amfi
Oseana Kunst- og Kultursenter
Rekstensamlingene
Solstrand Hotel & Bad
Studio Bergen
Universitetet i Bergen (Aulaen)
Co-produsenter
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Nasjonale Opera
Carte Blanche – Norges nasjonale
kompani for samtidsdans
Ingerine Dahl
Stavanger konserthus
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Andre partnere og bidragsytere
Agderforskning
Barratt Due musikkinstitutt (Crescendo)
Bekkjarvik Gjestgiveri
Bekkjarvik Eiendom AS
Bergen Dansesenter
Bergen Domkor
Bergen kulturskole
Bergen og Hordaland Turlag
Bergen Internasjonale Kultursenter
Bømlo Teater
Café Sanaa
Damsgårdsdagene
Den Grønne Sykkel
Det felles innvandrerråd, Hordaland
Dukkenikkernes teaterverksted
v/Jan Holden
Fana/Ytrebygda Kulturkontor
Fløibanen A/S
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Griegakademiet
– Institutt for musikk, UiB
Holbergprisen
KODE Komponisthjem
Kritikerlaget
Kulturdepartementet
Lysverket
Norges musikkhøgskole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk Komponistforening
NRK
Oslo-Filharmonien (Crescendo)
Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi
Revy & Teaterservice
Siljustøls Venner
Steinway Piano Gallery Oslo
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen Siljustøl
Studentradioen i Bergen
Øvsttun Speidergruppe
Crescendo støttes av
Trond Mohn, Bettina Ford Jebsen,
Hans Peter Jebsen,
Sparebankstiftelsen DNB,
Dextra Musica og Talent Norge.
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Festspillene får offentlige tilskudd fra:

Aud Jebsen | Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen | Espen Galtung Døsvig v/EGD
Grieg Foundation | Yvonne og Bjarne Rieber v/Rika AS
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