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Takk!
Kunsten er samfunnets måte å drømme på. Det
påsto vi i årets festspill, som hadde lengsel som
tema. Sammen med publikum lette vi etter nye
svar på gamle spørsmål.
Kunsten viser oss som vi er, som skjebner i en
splittet verden. Festspillene ønsker å møte publikum der hvor kunsten og livet speiler hverandre
på en måte som utvider vår forståelse av hvordan det er å være til som menneske.
Med årets åpningsforestilling Venter slo vi
temaet an med den moderne kvinneskikkelsen Solveig. Hva lengter hun etter, hva drømmer
hun om? Urpremieren reiste umiddelbart videre
til andre europeiske land, og utløste et bredt
spekter i mottakelsen hos publikum og kritikere.
Kunsten kan bite fra seg, den kan herje med oss
mentalt. Det skjer gjerne på uventede steder og
får uventede konsekvenser – som med forestillingen Ways of Seeing. De sterkeste kunstopplevelsene kommer gjerne når man minst venter
det, når man har senket garden og blir fanget i
et ubevoktet øyeblikk. Det er da vi er mottakelige for dette andre.

virkelighet som vi alle lengter etter, nemlig en
bedre verden som vi kan være stolte over å
etterlate til våre barn.
Årets program inneholdt både det som stryker
med og mot hårene. Festspillene skaper forstyrrelser, forbindelser og fornøyelser sammen med
en rekke uvurderlige samarbeidspartnere som
sørger for en inkluderende fest og en arena for
refleksjon og diskusjon – for alle.
Tusen takk til alle de unike artistene foran og
bak scenen, og til vårt store, lojale publikum som
nysgjerrig tok imot årets program!

Anders Beyer
festspilldirektør

Årets festspillforestillinger skapte engasjement
og temperatur. Sånn må det være, hvis kunsten
skal være relevant. Når vi lykkes med å skape
debatt, betyr Festspillene noe for noen. Da er
vi et korrektiv til det bestående og kan peke
på andre muligheter, nye retninger, en annen

Bildtext?
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FESTKLAR: H.M. Dronning Sonja var til stede under
åpningsseremonien på Edvard Griegs plass onsdag 22. mai,
og ble fulgt til Dronningtribunen av Festspillenes
styreleder Magne Furuholmen.
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Fra øverst t.v. Håkon Matti Skrede dirigerer Bergen guttekor.
/ Statsminister Erna Solberg talte under åpningen. / Artist
Alwynne Pritchard bandt åpningen sammen. / Tusenvis av
publikummere trosset det kalde maiværet.

Om
Festspillene
i Bergen

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 ble etablert
i 1953 og er landets eldste og
viktigste festival for musikk og
scenekunst.

Festspillene i Bergen er organisert som en
stiftelse, og mottar offentlige driftstilskudd
fra Norsk kulturråd, kommune og fylkeskommune. Offentlig prosjektstøtte, privat støtte,
kommersielle sponsorer og billettinntek-
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ter utgjør resten av det økonomiske driftsgrunnlaget.
Stiftelsen har et representantskap på ti medlemmer fra stat, kommune, fylkeskommune,
kultur- og samfunnsliv. Styrets sju medlemmer
er oppnevnt fra stat, kommune, fylkeskommune, representantskap og de ansatte i stiftelsen
(se s. 64).
Festspilldirektør Anders Beyer er ansatt på
åremål til 2022.

De 67. Festspillene i Bergen,
22. mai–05. juni 2019
(Tall fra 2018 i parentes)
 299 arrangementsavviklinger (427)
 Ca. 1280 artister (1800)
 50 arenaer (74)
 31.590 utstedte billetter (33 750)
 76 000 besøk (68 000)
 6 urpremierer (8)
 5 urfremføringer (7)
 8 premierer (12)

H.M. Kong Harald V er Festspillene i Bergens
høye beskytter.
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Klima og miljø
Festspillene i Bergen er bevisst
sitt ansvar for å bidra til redusert
miljøbelastning og jobber både
strategisk og praktisk med dette.
Redusert miljøbelastning er en prioritet for
både Festspillene i Bergen og våre samarbeidspartnere. Fra 2019 skal Festspillene rapportere til Bergen kommune om hva vi gjør for
å bidra til at klimamålene nås.
Med jevne mellomrom løfter Festspillene miljø som tema i kunsten og i debattene.
Eksempler fra de siste årene inkluderer arrangementene Vetterusk (2019), Monster Colours (2019), Spill & spetakkel (2018), Garage
(2018), Sustain (2017) og Moana (2015).
Hovedsakelig jobber Festspillene med å integrere miljøhensyn i annet arbeid. Et tiltak som
fikk mye oppmerksomhet var Festspillsyklene
i samarbeid med vår kommersielle partner
DNV GL i 2016. Artisttransporten lokalt skjer
hovedsakelig med elektriske biler levert av vår
partner Møller Bil Minde. Vi har en avtale med
BIR Bedrift med formål om å tilrettelegge for
en hensiktsmessig og miljøvennlig håndtering
av avfallet til FiB og å jobbe for og kommunisere bevissthet rundt miljøhensyn. Avfallet
sorteres, og et miljøregnskap for avfallet er
under planlegging. Vi har selvsagt sykkelparkering i tilknytning til kontoret. I vertskapsarbeidet har vi fokus på mat, drikkevarer og
mindre bruk av engangsartikler. Vi har redusert bruk av kjøtt og vannflasker og prioriterer kortreist mat. I markeds- og kommunikasjonsavdelingen har vi prioritert å redusere
mengden trykksaker, og de trykksakene vi
produserer er svanemerket. Som festival ser
vi på hvordan vi kan profilere byrommet på
en miljøvennlig måte. Vi jobber med gjenbruk

08

av dekor og tekstiler, inkludert banner. I samarbeid med vår partner A7 Print ble det blant
annet laget solstoler med stoff fra fasadebanner under fjorårets festival.
På et mer overordnet nivå er miljø integrert i
våre HMS-rutiner og vi jobber med å integrere
dette arbeidet i vår innkjøpspolitikk.

#FE STS P I L L EN E19

BEDRE KUNSTNERISK
RESSURSUTNYTTELSE:
I tillegg til flere
festspillforestillinger,
opptrådte sørafrikanske
Isango Ensemble på
Hardanger musikkfest.
Samarbeid med andre
kulturinstitusjoner for å
utnytte ressursene bedre
er et av klimatiltakene
Festspillene jobber med.

Det er et dilemma at Festspillene har som
formål å presentere internasjonale artister på
toppnivå, og disse må som regel må flys inn.
Vi diskuterer nå hvilke synergieffekter vi kan
få til sammen med andre kulturprodusenter. I
2019 opptrådte sørafrikanske Isango Ensemble i Bergen og i Os, som en del av Festspillene,
samt på Hardanger musikkfest. Festspillene i

Bergen har vurdert ISO-sertifisering, men har
konkludert med at det er for omfattende. Annen miljøsertifisering er under vurdering.

W W W.F IB.N O

09

10

FE STSPILLEN E I B ER G EN
2019

OM FESTS P I L L EN E
I B ER G EN

OM F E STSPIL L E N E
I B E RG E N

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
2 01 9
8

Festspillene i Bergen er også medlem av Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

antall minutter musikk som fremføres, eller
hvor profilert en komponist vil bli under Festspillene.

Komponister

Artister

De tre siste årene har festspillkomponistene
vært kvinner: Finske Kaija Saariaho, russiske
Sofia Gubaidulina og årets komponist, koreanske Unsuk Chin (se s. 26). Dette var et valg som
Festspillene tok med bakgrunn i komponistenes uomtvistelige kvalitet. I markedsføringen
av disse komponistene, som ble lansert samtidig, ble det ikke fokusert på at alle var kvinner.
Festspillkomponist i 2020 er tyske Jörg Widmann, som er mann, og i 2021, Missy Mazzoli,
som er kvinne.

Gjennom en telling av navngitte artister i
programmet for 2018 kom Bergens Tidende
frem til at fordelingen blant artistene var
47 % kvinner og 53 % menn. Festspillenes
egen telling viser at fordelingen i 2019 var
nøyaktig den samme, 47 % kvinner og 53 %
menn. Prosentandelen er basert på årets liste
over akkrediterte artister, og tar også hensyn
til kjønnsfordelingen i orkestre, kor og store
ensembler. Festspillene understreker også at
en telling av antallet artister ikke gir informasjon om hvor profilert en artist er, eller hvor
mye vedkommende står på scenen.

Blant komponistene av kunstmusikk i Forbindelser- og Forstyrrelser-segmentet av festspillprogrammet i 2019 finnes fire kvinner: Unsuk
Chin, Agathe Backer-Grøndal, Birgit Djupedal
og Britt Pernille Frøholm. Det er 64 navngitte
komponister av kunstmusikk I årets program.

KVINNEKRAFT:
Fransk-haitiske
Moonlight Benjamin
var siste artist ut
i festspillteltet på
Festplassen.

Kjønnsbalanse
Festspillene støtter et likestilt
kulturliv på en rekke måter.

Samtidig anerkjenner Festspillene at det å føre
statistikk kan føre til en økt bevisstgjøring
rundt representasjonen av kjønn i kulturlivet. I
2019 vil organisasjonen derfor begynne å se på
hvordan kjønnstatistikk kan integreres i eksisternede systemer.

Høy kunstnerisk kvalitet er Festspillene i Bergens fremste kriterium. Andre faktorer er
underordnet, og festivalen har ikke hatt tradisjon for å føre systematisk statistikk relatert til
kjønn eller annen bakgrunn.

I omtale av kjønnsbalanse i kulturlivet fokuseres det ofte på komponister, artister, samt
ansatte og styre. Festspillene har allerede
statistikk over kjønnsbalansen i vårt publikum
(s. 55).
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Festspillene anerkjenner at det fremføres lite
musikk komponert av kvinner. Store deler av
det klassiske standardrepertoaret komponert
før 1950 er skrevet av menn, og det er disse
verkene dagens musikere øver inn fra ung alder. Det betyr at utvalget verk på artistenes
repertoaer er tungt vektet mot verk skrevet
av menn. De siste 70 årene har bydd på flere
kvinnelige komponister, og Festspillene vil diskutere å tidsdifferensiere statistikk over komponister.

Ansatte, styre og representantskap
Blant Festspillenes fast ansatte i festivalåret 2019 var det 68 % kvinner og 32 % menn.
Styret består av 47 % kvinner og 53 % menn,
og representantskapet 40 % kvinner og 60 %
menn.

Hvis vi inkluderer andre sjangre enn såkalt
kunstmusikk (klasssisk musikk og samtidsmusikk) I statistikken, øker antallet kvinnelige
komponister fra fire til elleve i 2019. Her er statikken mer usikker, for komponist er ikke alltid
oppgitt i programmet.
Festspillene understreker også at en telling av
antallet komponister som presenteres gir få
nyanser, og ikke tar hensyn til antall verk eller

W W W.F IB.N O
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Produksjon

Kommunikasjon

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

Festspillene benytter et bredt
spekter av kommunikasjonskanaler
for å nå ut til flest mulig.

Når festspillperioden nærmer seg, utvides den
faste administrasjonen med en rekke midlertidig ansatte (se s. 66), 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.

Synlighet i bybildet, digitalt og i media er avgjørende for å fremme våre arrangement og styrke
Festspillenes aktualitet, også blant dem som ikke
selv oppsøker festivalen. Festspillene bygger all
sin kommunikasjon på et helhetlig kommunikasjonskonsept, som som deler programmet i
tre (Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser),
med en tydelig og gjennomgående overbygning.

I tillegg var det i 2019 rundt 230 frivillige, som
blant annet jobbet som publikumsverter, artistkontakter og assistenter. Den yngste av de
frivillige var 17 år og den eldste 80. Det er stor
interesse for å jobbe som frivillig for Festspillene i Bergen, og i 2019 var det cirka 30 stk
som sto på venteliste.
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.
Ved avlysninger og andre endringer i programmet, gjør Festspillene sitt ytterste for å
finne gode erstatninger og informere publikum. I 2019 erstattet Ingebjørg Bratland Karl
Ove Knausgård m/band i Festspillteltet, og
fire arrangement (Saurus, Å skrive en tragedie, Silja Sol, Pepe & Speedy) ble avlyst på
grunn av dårlige værforhold og andre årsaker.
Festspillene ønsker at alle annonserte arrangement skal gjennomføres, og har heldigvis få
avlysninger.

Gjennom strategisk kommunikasjons- og markedsføringsarbeid jobber Festspillene for å treffe
sine mange ulike målgrupper, ofte i tett samarbeid med artister og partnere.
Kommunikasjonen flyttes mer og mer over på
digitale flater, og i 2019 var fib.no, som ble relansert med ny og mer brukervennlig design i januar
2019, rangert som den viktigste informasjonskilden i publikumsundersøkelsen (s. 55) for første
gang. 45 % av publikum har fortsatt programkatalogen, som finnes i trykt og digital utgave, som
sin viktigste informasjonskilde.
I 2019 fortsatte Festspillene satsingen på kommunikasjon med levende bilder, med både flere
reportasjer i forkant av og under årets festival,
økt videoannonsering, samt streaming av arrangementene Gåsehud (s. 35) og åpningsseremonien på internett.
På sosiale medier 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. I 2019 lanserte
vi en enkel chatbot, med mål om å styrke kundeservicen hele døgnet og frigi arbeidskapasitet.
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PUBLIKUM MED
«DYKKERBRILLER»:
Teaterstykket
Frogman brukte
VR-briller for å ta
publikum med på
redningsdykk i
Australia.

Digitalisering

eksempler på programmeringstiltak for å fornye kunstopplevelsen i 2019.

Festspillene i Bergen har som mål å
være en av de fremste internasjonale
arenaer for digital innovasjon og
utvikling innen sin kjernevirksomhet.
Festspillene skal være offensiv og endringsvillig, for å kunne bygge enda sterkere, mer ambiøse og toneangivende festspill i fremtiden.
Digitalisering av og i kunsten, for publikum og i
administrasjonen er en sentral del av dette.
Festspillene har valgt å jobbe med digitalisering med tre ulike innfallsvinkler:
 Fornye kunstopplevelsen, for å skape
oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt
blant publikum og artister
 Forbedre publikumsreisen, for å senke tersklene for deltagelse og dialog
 Forenkle interne prosesser, for å øke kvalitet og frigjøre ressurser til kreativt arbeid
Teaterstykket Frogman, der handlingen vekslet
mellom en skuespiller på scenen og scener i VR,
samt VR-loungen m/Philharmonia Orchestra er

Å gjøre festspillarrangement tilgjengelig digitalt betyr at flere får mulighet til å oppleve dem,
uten å være bundet av tid og rom. Festspillene
fortsatte også i år samarbeidet med den digitale
mønstringen Bergen Nå, og streamet en rekke
konserter og forestillinger til ikke-tradisjonelle
kulturscener, inkludert aldershjem og Nygårdparken. Åpningsseremonien ble streamet på fib.
no, og Gåsehud-konserten (s. 35) ble streamet
på ba.no. Flere av årets ordskifte-arrangement
ble tilgjengeliggjort som podcaster. (Se også
Kringkasting, s. 63).
I 2019 lanserte Festspillene nye hjemmesider
og en enkel chatbot. Målet var å styrke brukeropplevelsen og gjøre det enklere for publikum
å skaffe seg informasjon om programmet og
forenkle kjøpsprosessen. I samarbeid med DNB
kunne Festspillene også presentere en Festivalgomat, som skreddersydde uhøytidelige
programanbefalinger for den enkelte publikummer (se også s. 44).
Festspillene har i 2019 gjennomført en rekke effektiviseringstiltak på systemnivå. Disse sikrer
bedre informasjon til publikum og partnere, og
frigjør arbeidskapasitet i administrasjonen.

W W W.F IB.N O
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HUN SOM LENGTER:
Åpningsforestillingen
Venter var
toneangivende for
årets festspill. Sopran
Mari Eriksmoen
fremstilte en
annerledes Solveig.

FE STSPILLEN E I B ER G EN
2019

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
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Festspillene i Bergen har i nærmere 70 år vært
en av landets fremste kulturbegivenheter, og
spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen som
internasjonal kulturby. I løpet av denne perioden har festivalen utviklet seg i takt med nye
muligheter og kulturelle impulser, og 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.

holdt 299 arrangementsavviklinger på 50 arenaer innen en rekke sjangre, deriblant 5 urfremføringer, 6 urpremierer, 8 premierer (se s. 21) og
5 samproduksjoner (se s. 40).

Festspillene har de seneste årene satset både
bredt og smalt, der det er plass til både sirkus
og samtidsmusikk. Programmet i 2019 inne-

Festspillenes kunstneriske egenart kjennetegnes ved store internasjonale kunstnere og
gjestespill, egenproduksjoner, urpremierer og

#FE STS P I L L EN E19

Det gjennomgående temaet for årets festspill
var lengsel, og med urpremieren Venter som
tematisk anslag tok en rekke forestillinger og
konserter opp hva vi drømmer om og lengter
etter, alene og sammen.

15

ny musikk, kjerneprogrammet fra den klassiske
kunstmusikken, satsing på unge talenter og
mangesidige kunstnerportrett.
Årets festspill videreførte også satsingen på digitale virkemidler i kunsten, med flere musikkopplevelser og et teaterstykke som bare kunne
oppleves gjennom VR-briller, samt samarbeidet
med Bergen Nå og Bergen kommune om en digital mønstring.

W W W.F IB.N O
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I tråd med Festspillene i Bergens ambisjon om å
tiltrekke seg de fremste skapende og utøvende
kunstnere i verden sto anerkjente artister både
på og bak scenen.
Teaterprogrammet var dominert av veletablerte scenekunstnere fra ulike verdenshjørner.
Den amerikanske regissøren Robert Wilson var
selv i Bergen med sin utgave av The Sandman,
med musikk av Anna Calvi. Oppsetningen var
umiskjennelig wilsonsk, og kritikerne kalte
forestillingen en fascinerende skrekkmusikal,
en musikalsk nytelse og en urovekkende psykologisk thriller.
Åpningsforestillingen Venter var laget av regissør Calixto Bieito, forfatter Karl Ove Knausgård
og videokunstner Sarah Derendinger (s. 24).
På Den Nationale Scene spilte Mikael Persbrandt hovedrollen i Molières Den innbilt syke
sammen med Petra Mede og Maximteatern,
med påtroppende DNS-sjef Stefan Larsson
som regissør. Oppsetningen gikk for fulle hus
og førte til latterkramper i salen og scenen.
«Skrattsalver på sammenbruddets rand»,
skrev BT.
NY KLASSIKER:
«Mesterregissøren
Robert Wilson har på
sine eldre dager skapt
en ny klassiker»,
skrev Aftenposten i
sin anmeldelse av
The Sandman.

Verdens
fremste
skapende
og utøvende
kunstnere
Mange store, internasjonale
navn innen scenekunst og
musikk var representert på årets
festspillprogram.
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Den gripende fortellingen om SS Mendi, som
sank i Den engelske kanal under 1. verdenskrig, ble fremført av Isango Ensemble og rørte
publikum til tårer. I Manes av spanske La Fura
dels Baus var det klart for en annerledes og mer
deltakende teateropplevelse. Publikum vandret
rundt på scenen i Griegsalen og opplevde tablåene skuespillerne skapte på kroppen.
På musikkfronten kunne festspillpublikummet
glede seg over flere internasjonale profiler.
Angélique Kidjo fra Benin fremførte sin versjon av Talking Heads’ album Remain in Light,
og tyske Nils Frahm fant stor klangbunn hos
et nytt og yngre publikum med sin nyklassiske
musikk. «En 36-åring fra Hamburg er den største stjernen på Festspillene», skrev BA.

#FE STS P I L L EN E19

IKKE-TRADISJONELL
STJERNE: BA meldte
om kø langt nedover
Nygårdsgaten ti minutter
før konsertstart, og
kalte tyske Nils Frahm
for Festspillenes største
stjerne.

Blant de største klassiske stjernene var cellist
Yo-Yo Ma og pianist Kathryn Stott, som spilte
for en fullsatt Griegsal. Årets festspill bød også
på nære møter med artister som cellist Steven
Isserlis og cellist Robert Levin, fiolinist Hilary
Hahn, cembalist Mahan Esfahani og ensemblene Concerto Copenhagen og Philharmonix.
Den klassiske kjernen
Festspillene har et særlig ansvar for å ivareta,
utvikle og utfordre kunstmusikken.
Festspillenes formålsparagraf slår fast at arrangementene på programmet «skal gi et bilde
av de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk ...»
Festspillene i Bergen skal bidra til å styrke
kvaliteten på, formidlingen av og engasjemen-

tet rundt det klassiske repertoaret som utgjør
hjørnesteinen i festivalens program og formål.
Årets musikkprogram var preget av festspillkomponist Unsuk Chin (s. 26), store produksjoner som åpningsforestillingen Venter (s. 24)
og internasjonale stjerner som Yo-Yo Ma og
Nils Frahm, samt en forhåndsdebatt om Edvard Griegs plassering i programmet. Kritikerne
mente at a-mollkonserten var gjemt bort og at
for få Grieg-verk ble fremført på Troldhaugen.
Festspilldirektør Anders Beyer svarte i en rekke
medier, deriblant med et eget debattinnlegg i
Bergens Tidende og en opptreden på NRKs
Dagsnytt 18. Med blant annet den internasjonale samproduksjonen Venter, som kun brukte
Griegs musikk, nye versjoner av Griegs 4 salmer på Edvard Grieg Kors siste album, to kon-
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septkonserter bygget rundt Troldhaugen med
pianist Tor Espen Aspaas og Griegs a-mollkonsert fremført på Gåsehud-konserten med 170
femteklassinger (s. 35) på programmet, opplevde festspilldirektøren at Griegs musikk var
vektlagt på en rekke måter.
Festspillene jobber for å fornye og utvikle den
klassiske musikken. I 2019 ble dette blant annet gjort gjennom åpningsforestillingen Venter,
Edvard Griegs Kor nye utgave av Griegs Fire
salmer, Gåsehud-konsertene og Nils Frahm,
som har brukt sin klassiske bakgrunn til å skape seg en særegen musikkstil. Konserten med
Philharmonix er et annet eksempel. Ensemblet
fremfører like gjerne Grieg og Tsjajkovskij som
Sting og Queen, og satt spillegleden i høysetet
i Håkonshallen. I VR-loungen m/Philharmonia
Orchestra kunne publikum oppleve Mahler og
Beethoven fra orkesterets synsvinkel (s. 59).
Gjennom konsertene i komponisthjemmene
har festspillpublikummet en unik mulighet til
å komme tett på artister som vanligvis opptrer
på langt større arenaer. I Troldsalen opptrådte
blant andre cellist Steven Isserlis, pianist Robert Levin, fiolinist Hilary Hahn (som valgte å
avslutte kvelden med et bad på Troldhaugen)
og cembalist Mahan Esfahani, og på Lysøen
spilte blant annet Berliner-filharmonikernes
konsertmester Noah Bendix-Balgley og pianist
Christoph Traxler.
Fokus på unge musikere er også sentralt i Festspillenes programmering. Med opptredener
alene eller sammen med mer erfarne artister
får de verdifull konserterfaring, det skapes dynamiske musikkopplevelser, og publikum får
mulighet til å lære morgendagens stjerner å
kjenne tidlig i karrieren. Det mangeårige samarbeidet med Griegakademiet om Stikk innomkonserter på dagtid med musikkstudenter på
scenen ble videreført, og flere konserter med
unge utøvere, som tenor Eirik Johan Grøtvedt
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og pianist Eirik Haug Stømner, var svært populære blant publikum.
Crescendo er et historisk samarbeid mellom
Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo-Filharmonien med formål om å legge til rette for koblinger mellom morgendagens
unge, klassiske utøvere og høyt profilerte nasjonale og utenlandske solister og kammermusikere. Programmet skal styrke unge musikeres
bevissthet rundt egen utvikling og kunstneriske identitet gjennom personlige møter, samspill
og felles konsertopplevelser med mentorene,
samt bistå med å bygge et godt nasjonalt og
internasjonalt kontaktnett for Crescendomusikerne.
Festspillene fungerer som et utstillingsvindu
for de unge norske utøverne. De tre Crescendo-konsertene på årets festspillprogram (Leif
Ove Andsnes m/venner, Noah Bendix-Balgley
m/venner og Sonater m/Crescendo) viste frem
mentorer og deltakere i ulike konstellasjoner,
og fikk gode tilbakemeldinger.
MENTOR FRA
BERLIN: Fiolinist
Noah Bendix-Balgley
var ny Crescendomentor i 2019. T.v.
Crescendo-alumni
Eivind Holtsmark
Ringstad og t.h.
Crescendo-cellist
Amalie Stalheim.

– Jeg føler meg utrolig heldig som har fått
spille med noen av de aller fremste musikerne
i verden, på en så stor arena som Festspillene i
Bergen. Man blir utfordret til å løfte seg opp til
deres nivå og måte å jobbe på. Slike erfaringer
får man ikke på en bedre måte enn dette! sier
Crescendo-deltaker og fiolinist Sonoko Miriam
Welde.
Crescendo-kollega og cellist Amalie Stalheim
synes også det er inspirerende å spille med musikere med stor erfaring fra det profesjonelle
musikklivet.
– Jeg har opplevd en stor generøsitet og vilje
hos våre mentorer til å formidle musikk, kunnskap og erfaringer videre til oss yngre musikere, sier hun.

TROLDHAUGEN FORTELLER: Pianist Tor Espen
Aspaas skapte to konsertprogram med utgangspunkt i
Troldhaugens ånd.

#FE STS P I L L EN E19

“There can be few more beguiling
places to hear chamber music than
Troldsalen, the intimate concert hall
built into the hillside at Troldhaugen,
the beautiful home Edvard Grieg built
for himself outside Bergen in Norway.
Musicians perform in front of a floorto-ceiling plate glass window that
looks directly out over the limpid
waters of Nordåsvannet with, in the
middle of the view, the humble little
hut where the composer worked on so
much of his music – a rustic reminder
that, like any other craft, supreme
creativity requires its practical
workshop.”
– BACHTRACK
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Urfremføringer
og ny musikk
Festspillene har et særlig fokus
på musikk, og jobber aktivt for
kunstnerisk fornyelse og utvikling
av musikk skapt og produsert i
samtiden.
På programmet for Festspillene i Bergen sto
det også nye utgaver av store, klassiske verk.

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 vises for et større publikum.
I 2019 presenterte Festspillene fem urfremføringer (s. 21), seks urpremierer (s. 24) og en
rekke premierer og førstegangsfremføringer i
Norge.
Festspillene jobber også med å videreutvikle
norske musikktradisjoner, blant annet ved
å bestille og presentere nye verk av norske

20

Flyr over byen
AV MARTIN HORNTVETH

Urfremført under Åpningsseremonien på
Edvard Griegsplass 22. mai av medlemmer
av Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen
Guttekor, Jaa9, Martin Horntveth, Morten
Qvenild, Ivan Blomqvist, Bjørn-Christian
Svarstad og Kristoffer Almås
Dirigent: Håkon Matti Skrede
Matteuspasjonen
– Ivangeli ngokubhalwe nguMateyu
NY VERSJON AV JOHANN SEBASTIAN BACHS
MATTEUSPASJONEN, BWV 244, AV MANDISI
DYANTYIS OG MARK DORNFORD-MAY

Urfremført av Isango Ensemble i Oseana
30. mai.

Kunstnerisk
fornyelse
Festspillene skal være nyskapende
og aktivt medvirke til å fornye og
utvikle kunstfeltet. Festspillene jobber
for kunstnerisk fornyelse på flere
strategiske områder.

21

Fire salmer
EDVARD GRIEGS FIRE SALMER, OP. 74,
I ET NYTT ARRANGEMENT MED
FELEINTERPOLASJONER AV TYRONE LANDAU

komponister og ved å forvalte og fornye den
norske musikkarven. Både åpningsforestillingen Venter (s. 24), Edvard Grieg Kors nye utgave av Edvard Griegs Fire salmer, konserten
med Annar Follesø og Wolfgang Plagge med
ukjente verk av Ole Bull og en utsolgt konsert
som feiret Ketil Hvoslefs musikk er blant eksemplene fra årets festival.

Urfremført av Edvard Grieg Kor i
Håkonshallen 24. mai.
Musikalske ledere: Paul Robinson,
Håkon Matti Skrede
Missa Convallo
FEIRET MED NY MUSIKK: 10-årsjubilanten Bergen Domkor feiret seg selv med ny musikk av
tre unge komponister. To av verkene ble urfremført på festspillkonserten.

AV MARTIN ØDEGAARD

Urfremført av Bergen Domkor
i Bergen domkirke 29. mai.
Dirigent: Kjetil Almenning

Festspillene har også tradisjon for å satse på
nye talenter og samarbeide med unge utøvere
over tid. Mentorprogrammet Crescendo, i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt og
Oslo-Filharmonien, hadde stor plass på festspillprogrammet også i 2019.

Missa de Lumine

Sentralt ved Festspillenes programprofil er
også viljen til å blande sjangre og kunstneriske uttrykk, i tråd med ønsker fra artistene
selv og nye publikummere.

AV EIVIND BUENE.
NY VERSJON FOR SOLO FIOLIN OG SINFONIETTA

#FE STS P I L L EN E19

AV TORD KALVENES

Urfremført av Bergen Domkor
i Bergen domkirke 29. mai.
Dirigent: Kjetil Almenning
Fiolinkonsert for solo fiolin og sinfonietta

FIOLINKONSERT I NY UTGAVE: Solist Peter Herresthal fremførte en ny versjon av Eivind
Buenes fiolinkonsert sammen med Arktisk Filharmonis sinfonietta.

Urfremført av Arktisk Filharmonis sinfonietta
og Peter Herresthal i Bergen domkirke 04. juni.
Dirigent: Tim Weiss
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HUN KOM, SÅ OG VANT: Angélique Kidjos versjon av
Talking Head-albumet Remain in Light trakk fullt hus og fikk publikum
på beina i løpet av minutter. «Angélique Kidjo kom, så og vant hjertene til
absolutt hele Grieghallen,» skrev BAs anmelder.

22

#FE STSP I L L EN E19

W W W.F IB.N O

23

24

FE STSPILLEN E I B ER G EN
2019

Urpremierer
Venter
Griegsalen, Grieghallen
22. mai
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Orkester og Edvard Grieg kor, ledet av dirigent
Eivind Gullberg Jensen.
Dette er første gang Bieito og Knausgård samarbeider, og Knausgård har heller aldri skrevet
noe for scenen før.

ET! (s. 32)
Lille Scene, Den Nationale Scene
23. mai

Bestillingsverket fikk en blandet mottakelse i
media. De fleste anmelderne gav forestillingen
musikalsk toppkarakter, og fremhevet særlig
Mari Eriksmoens prestasjon.

Echo Flux (s. 41)
Studio Bergen
23. mai
NAV betaler (s. 41)
Lille Scene, Den Nationale Scene
31. mai
Vetterusk (s. 32)
Amfiet, Fløyen
02. juni

Venter
Åpningsforestillingen Venter av Calixto Bieito
og Karl Ove Knausgård var en samproduksjon
mellom seks institusjoner og land, og slo an
temaet for årets festspill.
Kvinneskikkelsen Solveig i Ibsens Peer Gynt
har lenge fengslet Calixto Bieito. Festspillene
i Bergen koblet den spanske regissøren med
forfatter forfatter Karl Ove Knausgård, som
skrev sin egen historie med utgangspunkt
i Solveig-karakteren. Hans poetiske novelle
om tre generasjoner kvinner av i dag dannet
bakteppet for åpningsforestillingen for årets
festspill.
Med Edvard Griegs musikk i sentrum, skapte
Bieito sin iscenesettelse sammen med videodesigner Sarah Derendinger. På scenen sto
sopran Mari Eriksmoen, Bergen Filharmoniske
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«Mari Eriksmoen synger nesten
guddommelig om venting og lengsel.
Bare med den fantastiske stemmen
sin drar hun sangsvisken opp på et
høyt nivå. Og dypere og dypere blir
meningen gjennom bildene rundt
henne: En lykkelig, smilende kvinne
og en bunn fortvilt en i samme
person. Det er helt magisk, jeg har
aldri opplevd «Solveig sang» på et
sånt eksistensielt plan før.»
– VG, 22. MAI

Kritikerne pekte også på sterke og poetiske
visuelle øyeblikk, men savnet blant annet en
tydeligere historiefortelling og sterkere forbindelser til Knausgårds tekst.

« «Venter» er et verk fylt av lys, som
stimulerer ønsket om å leve og lære
Guds gaver å kjenne.»

SOLVEIG AV I DAG:
Sopran Mari Eriksmoen
var i sentrum på alle
måter i bestillingverket
Venter, som åpnet
Festspillene i Bergen
2019.

«En poetisk monolog, der dybest set
handler om det at være menneske
… Med «Venter» har Bieito og
Knausgård sigtet efter og ramt en
åre af ren norsk natur.»
– POLITIKEN

«I «Venter» er det romantiske
musikkspråket blandet med en tekst
som reflekterer den romantiske
ånden, men som også fremhever vår
tids sannheter og viser talentet til
samtidsgeniet Knausgård til fulle.»

– VILNIAUSGALERIJA.LT

– 7 DAYS OF ART

Etter to forestillinger i Grieghallen, ble Venter satt opp i København, Bilbao og Vilnius i
løpet av sommeren. Senere skal forestillingen
vises i Göteborg og Reykjavik.

Venter ble produsert av Festspillene i Bergen
i samarbeid med Tivoli SommerKlassisk, Teatro Arriaga de Bilbao, Göteborgs symfoniker,
Sinfóníuhljómsveit íslands og Vilnius Festival.
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GOD TONE:
Unsuk Chin sammen
med festspilldirektør
Anders Beyer.
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IMPONERENDE AVSLUTNING: Årets festspill ble avsluttet med
Unsuk Chins pianokonsert, med Sunwook Chin (t.v.) ved klaveret
og Bergen Filharmoniske Orkester under ledelse av Edward
Gardner. Både solist og orkester fikk strålende skussmål
fra kritikerne.

Unsuk Chin

på alle prøvene til konsertforestillingen
Mimodramas (s. 41).

Festspillkomponist og Artist
in Residence
Festspillkomponist Unsuk Chin preget årets
festspill og var til stede under hele perioden.
Gjennom fire konserter og to samtaler kunne
publikum bli kjent med den sørkoreanske
komponisten (f. 1961) Unsuk Chin og hennes
kunstnerskap. Seks verk av Chin sto på programmet i løpet av festivalen, og det var en
spesiell opplevelse for artistene å fremføre
hennes musikk med komponisten selv i salen.
Særlig godt kjent med festspillkomponisten ble BIT20 Ensemble. Chin var til stede
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– Jeg vil at musikerne som spiller musikken
min skal engasjere seg, ikke bare intellektuelt,
men også som i en kroppslig opplevelse. Hele
mennesket må være involvert, sier Chin, som
er kjent for å skrive musikk som er svært vanskelig å fremføre.
For festspillkomponisten bød bergensoppholdet også på et gledelig gjensyn med
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), som
urfremførte hennes første store orkesterverk
tidlig på 90-tallet. BFO fremførte Chins pianokonsert på Avslutningskonserten (s. 41),
med Sunwook Kim som solist i det BT kalte
en «blendende tolkning – som skimrende,

#FE STS P I L L EN E19

flimrende klangskyer, med en frenetisk klaverstemme som noen ganger svevet bortover en
gjennomsiktig orkestersats».
På flere konserter var Chins musikk kontrastert med hennes gamle læremester György
Ligeti, og i flere intervjuer fortalte hun om en
tøff, men formende studietid og om sin egen
kronglete vei fra barndommen i et fattig SørKorea til å bli en av samtidens mest prisvinnende og sentrale komponister.
«Festspillene i Bergens hybride vektlegging
av tradisjon og nye grenser gjorde Chin til
det perfekte valg som festspillkomponist i
2019», oppsummerte musikkbloggen I care if
you listen.

UTENOMJORDISK KLANGLEK: Sopran Sara Hershkowitz får
en klem av Unsuk Chin etter fremføringen av AkrostichonWortspiel. «… klangleken optimaliseres av Sara Hershkowitz’
utenomjordiske prestasjon. Stemmen hennes er like lett og
elastisk som henholdsvis en fuglefjær og en springfjær, og hun
håndterer Chins halsbrekkende virtuoseri som om det var en
enkel oppvarmingsøvelse,» skrev Scenekunst.no etter konserten.
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Platform Gátt
Årets festspill var vertskap for den
aller første samlingen i Platform Gátt,
et nytt nordisk initiativ som kobler
unge kunstnere på tvers av disipliner
og landegrenser.
Under Festspillene møttes 26 artister og
kunstnere fra Færøyene, Island, Norge, Danmark, Grønland, Sverige og Finland til et todagers program med diskusjoner, foredrag,
workshops, festspillarrangement og aller viktigst: En presentasjon av deltakerne og deres
kunstneriske virke.
Island har formannskapet i Nordisk Råd i 2019,
og har i den anledning lansert Platform Gátt
(gammelnordisk for «port» eller «døråpning»),
en flerårig satsing på unge, nordiske kunstnere
under 35 år. Reykjavik Arts Festival er prosjektleder, og har invitert Festspillene i Bergen og
andre festivaler og institusjoner på Grønland,
Færøyene og Finland til å være med å skape
internasjonale møteplasser for artister fra
alle kunstdisipliner. Kulturinstitusjonene har
valgt ut en håndfull unge kunstnere fra sine
respektive land, som vil besøke de kunstneriske vertsinstitusjonene i løpet av 2019, 2020
og 2021.
Bergen og Festspillene var først ut, og samlet
både artister og styringsgruppen i Platform
Gátt til to fullpakkede dager med Østre som
samlingspunkt. Blant deltakerne var blant annet en broderikunstner, en akrobat, to dragartister og en rekke utøvere innen musikk, dans,
audiovisuell kunst og performance. Hver kveld
ble avsluttet med et arrangement der Platform
Gátt-artistene opptrådte for hverandre og for
et eksternt publikum.
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En av deltakerne, danske Kira Massara
Restorff, sto bak keramikkjolen som konferansier Alwynne Pritchard bar under åpningsseremonien (se bilde s. 07).
Ekko-festivalen var ansvarlig for den praktiske
gjennomføringen av arrangementet i Bergen.
Deltakerne var fordelt på følgende land:
 Færøyene 2
 Island 6
 Norge 5
 Danmark 3
 Grønland 2
 Sverige 2
 Finland 6
Platform GÁTT er et samarbeid mellom Festspillene i Bergen, Reykjavik Arts Festival, Helsinki Festival, Nordens Hus på Færøyene og
Nordens Institut i Grønland/Nuuk Nordisk.

– Jeg blir mer bevisst på hvor viktig
det er å skape en kollektiv forståelse
og et system der man kan støtte
hverandre og dele erfaringer. Kanskje
særlig når man søker etter å gå sin
egen vei.
– LISA MORTAG FREUND, SKUESPILLER
OG PLATFORM GÁTT-DELTAKER
(DANMARK)
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OPPVARMING:
De unge
festspillforestilling
har en lang tradisjon,
og viser frem mange
av de dyktige unge
i regionen. I år ble
det også åpnet opp
for enkelte nasjonale
deltakere.

Kunstnerisk
bredde

ende publikum til å bruke tilbudet mer. Byen og
regionen skal oppleve at Festspillene bidrar til å
skape sammenhengskraft i samfunnet.

For å formidle kvalitetskunst til flest
mulig, har Festspillene et stort spenn
i programmet, både kunstnerisk og
geografisk.

KONSERTLOKALE I
STEIN: Akkordeonist
Geir Draugsvoll
gjorde konserter
i Fjellhallen på
Solstrand (på bildet)
og i Knarvik kyrkje.

30
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Å bringe kunst på høyeste nivå til så mange
publikummere som mulig har vært sentralt
i Festspillenes strategi i flere år og er en del
av vårt samfunnsansvar. Det ambisiøse målet
er å ha et kvalitetstilbud til alle, uansett alder
og interessefelt. Festspillene jobber mot dette
målet gjennom å sikre kunstnerisk bredde,
presentere internasjonale og nasjonale gjestespill, gi et bredt tilbud til barn og unge, gi et
tilbud også utenfor Bergen og tilby gratisarrangement med bred appell i byrommet.
Festspillene jobber strategisk med publikumsutvikling, og det innebærer både å nå ut til nye
publikumsgrupper og å stimulere det eksister-

Med omtrent 300 arrangementsavviklinger
inneholdt årets program et vidt spekter av
kunstuttrykk, med alt fra installasjoner og
eksperimentelt teater til babyforestillinger.
Satsing på samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt er et viktig grep, og en lang rekke
samarbeidspartnere fra det etablerte og det
frie kunstfeltet bidro til at Festspillene i 2019
kunne tilby et mangfoldig program med stor
kunstnerisk bredde.
Årets program inneholdt 19 ulike arrangement for barn og unge (s. 32), og flere av disse
gav unge mennesker anledning til å medvirke
selv, enten som deltakende publikummere eller som utøvere, som for eksempel i storsatsingen Gåsehud (s. 35). Årets festspill hadde
arrangementer i Os, Bekkjarvik, Ullensvang,
Knarvik, Rosendal og Kinsarvik, mens gratisarrangementer utendørs sørget for å skape
festivalstemning i byen og nå folk som ikke
aktivt oppsøker Festspillene.
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Barn og unge
Festspillene har et bredt tilbud til
barn og unge.
Festspillene i Bergen har som mål å engasjere
de unge, bidra til økt kulturell kompetanse og
skape interesse for nyskapende kunst og klassisk musikk gjennom gode opplevelser.
Årets festspill hadde til sammen 18 ulike arrangement for barn, unge og familier. Fire av disse
arrangementene ble også vist som egne skoleforestillinger. De billetterte arrangementene på
familieprogrammet hadde et samlet publikum
på 3933, og 568 elever og lærere besøkte skoleforestillingene. I tillegg var VR-loungen m/
Philharmonia Orchestra åpen for skoleklasser,
og teaterstykket Yana & Yetien ble streamet til
ca. 850 barn i 12 barnehager.

Premierer og nye produksjoner
På familieprogrammet i 2019 sto urpremieren
ET!, der en forsøkskanin og en professor (Ingvild
Storhaug og Amund Ulvestad) gikk sammen om
å skape en pille som kan erstatte spising helt
og holdent. Den musikalske konsertforestillingen problematiserte vårt forhold til mat, og
var opprinnelig et bestillingsverk til Big Bangfestivalen i Stavanger. Under Festspillene ble
forestillingen vist i en ny utgave.
Oppe på Fløyen hadde uteforestillingen Vetterusk urpremiere. Blant aktørene
var Dukkenikkerne v/Jan Holden, Ramona
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Sulen, Elisabeth Vannebo og barn fra Magic
Productions. I tillegg var det tre skandinaviapremierer på familieprogrammet.

Medvirkning og deltakelse
Festspillene legger også vekt på prosjekter
hvor barn og unge selv deltar aktivt i kunstproduksjon. I Gåsehud (s. 35) fikk femteklassinger fra fire skoler i Bergen oppleve å fremføre
klassiske korverk sammen med et orkester.
Både De unges festspilldag og De unges festspillforestilling er arrangement som lar de helt
unge prøve seg i rampelyset. Nytt av året var
at De unges festspillforestilling, som presenterer håndplukkede talenter fra kulturskolene
i Hordaland, også åpnet for enkelte nasjonale
innslag. I Vetterusk og i Familiedag på Siljustøl
var en rekke barn og unge med som aktører i
forestillinger og aktiviteter.
Både installasjonen DJ Frietmachine, konserten Igor & Fetterforeningen, uteforestillingen
Saurus og dukketeaterstykket Yana & Yetien la
til rette for en aktiv publikumsopplevelse, der
barna kunne føle, prøve og delta i eller etter
forestillingen, i stedet for å være passive tilskuere. Også lekeapparatene i Monster Colours på
Festplassen og på Jernbanestasjonen i Bergen
oppfordret til å leke sammen, gjerne på tvers
av generasjoner.

#FE STS P I L L EN E19

PUSEDAGBOK: Silja Sol kom til Festspillplassen med Mikke Pus' dagbok.

BARN OG YETIER I ALLE STØRRELSER: Yana & Yetien trollbandt
barn i alle størrelser med fortryllende dukkespill.
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Gåsehud
Gåsehud-konsertene i 2019 gav 180
barn mulighet til å lære klassisk
musikk gjennom hele skoleåret.
Festspillene legger vekt på arrangement som
gir barn mulighet til å være aktive deltakere, og
ikke bare tilskuere. Målet er blant annet å skape
trivsel, bygge ny kompetanse og tilrettelegge
for gode opplevelser.

DIRIGENT OG DRIVKRAFT: Gåsehud-dirigent Berit Cardas var i Bergen en rekke ganger i løpet av skoleåret 2018/2019 for å øve med femteklassingene.

Årets Gåsehud-prosjekt, som kulminerte i to
festspillkonserter i Griegsalen sammen med
Bergen Filharmoniske Orkester, tilbød barn
muligheter for medvirkning og læring i stor skala.
Gjennom hele skoleåret fikk femteklassinger
fra Apeltun, Fridalen, Møhlenpris og Seljedalen
skoler korundervisning fra dirigent og prosjektleder Berit Cardas. Å delta krevde ingen forkunnskaper, og i løpet av året lærte elevene
korverk av Mozart, Händel, Tsjajkovskij og en
rekke andre. De sang på flere språk, inkludert
russisk, og lærte seg enkle koreografier av kyndige Stephanie Mowinckel.

Til slutt var det to konserter i Grieghallen,
sammen med Collegium Musicum og
Bergen Domkirkes Pensjonistkor og Bergen
Filharmoniske Orkester. På kveldskonserten
fikk de også følge av pianist Charlie Albright,
som fremførte Griegs a-mollkonsert.
– Disse barnas forhold til musikk er forandret,
deres fremtidige muligheter til musikkopplevelser er mangedoblet, deres famlende innsats og
uro er blitt til ansvarsfølelse, stolthet over hva
de kan klare, arbeidslyst og felleskapsfølelse.
Forståelsen av hva som behøves for å nå et resultat vil de ta med seg resten av livet, sammen
med gleden over vakker, stillferdig, storslagen
og dramatisk musikk komponert av mennesker
som har levd lenge før oss, skrev dirigent Berit
Cardas i programmet.

«Det var gøy å synge i Grieghallen.
Ønsket vi aldri sluttet med
«Gåsehud» ♥ ♥ ♥!!!»
– ELEV FRA FRIDALEN SKOLE PÅ YOUTUBE
SKINNENDE SMÅSTJERNER: Elever fra Apeltun, Fridalen, Møhlenpris og Seljedalen skoler var stjernene i Gåsehud-konsertene.
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Festspillplassen
I festspillperioden endret Festplassen
karakter og ble omskapt til et samlingspunkt og en kulturarena med
lave terskler og skuldre.
Det nye teltet på Festplassen huset både en
konsertscene og en avslappet lounge med et
eget BT-hjørne. Gjennom tretten dager og 20
arrangement var teltet et nytt, pulserende kulturhjerte i sentrum og i Festspillene. Ingebjørg
Bratland var først ut på scenen, og gjorde en
stemningsfull og varm konsert mens bergensregnet hamret i teltduken. I tillegg til en rekke
konserter for både voksne og barn, kunne publikum også få med seg både debatt og kino i
teltet. På Festspillenes nest siste dag var det
til slutt fransk-haitianske Moonlight Benjamin
som fikk sette prikken over i-en med sin fengende låtkatalog.
Utendørs var det masse liv og gratis moro for
hele familien. Det katalanske kompaniet Tombs
Creatius forvandlet Festspillplassen til en lekeplass utenom det vanlige med Monster Colours
– en samling av spill og leker laget av resirkulerte materialer. DJ Frietmachine bød på en
original og dansbar måte å lage pommes fritt,

og verken store eller små var vanskelige å be.
Siste festspillhelg spankulerte dinosaurer i gateteateret Saurus rundt Lille Lungegårdsvann,
til begeistrede hvin og skrekkblandet fryd når
publikum fikk nærkontakt med de forhistoriske
gigantene.
På Festplassen sto også Festspillenes billettbod, og her kunne man kjøpe billetter, plukke
opp en programkatalog eller kjøpe festspillmerch. Utenfor boden sto det strandstoler som
ble flittig brukt av både publikummere og noen
av de nærmere 200 frivillige. Studentradioen i
Bergen hadde direktesendinger fra Festspillplassen gjennom hele festivalen, og Bien sto for
servering av mat og drikke.
En av Festspillenes strategiske målsettinger er
å formidle kvalitetskunst til flest mulig, blant
annet gjennom å sikre kunstnerisk bredde, gi
et bredt tilbud til barn og unge og tilby gratisarrangement i byrommet med bred appell.
Å skape en ny og fleksibel kulturarena midt i
sentrum gir Festspillene mer spillerom og spennende muligheter til å oppnå nettopp dette.
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Reklame- og Interiørverksted

Møteplassen
Festspillene
A7 Print AS
Møllendalsveien 1
5009 Bergen
tlf 55 36 38 00
post@a7print.no
www. a7print.no

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

Følg oss på facebook

Festspillene i Bergen skal være et kunstnerisk
og kulturpolitisk knutepunkt. Her møtes representanter fra kulturliv, politikk og næringsliv, både i og utenfor festspillregi.
Mønstringen Bergen Nå, som fant sted for annet år på rad, og det internasjonale delegatprogrammet (s. 48) er blant eksemplene på

ekstraordinære møtesteder fra Festspillene
2019. Gjennom samarbeid med en rekke partnere fra et bredt spekter i det norske kulturog 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. 51).
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Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) var sentral i fire arrangement under årets festspill.
Flere musikere spilte under åpningsseremonien på Edvard Griegs plass, der verket Flyr
over byen av Martin Horntveth ble urfremført.
BFO sto også på scenen under åpningsforestillingen Venter (s. 24), Gåsehud (s. 35) og
Avslutningskonserten.

OVERRASKELSE:
Sopran Sarah
Hershkowitz og
Bergen Filharmoniske
Orkester med Ligetis
Mysteries of the
Macabre.

Samarbeid
med kulturorganisasjoner
Festspillene har et langsiktig og godt
samarbeid med de største kulturinstitusjonene i Bergen og i Norge.
Ved å spille på hverandre kan vi løfte gode
produksjoner frem i fellesskap, på tvers av
sjangre og kunstformer. Samarbeidene skaper
arenaer for kompetansedeling hvor partene
kan styrke og inspirere hverandre i sitt videre
arbeid. Det er en del av Festspillenes oppdrag
å stimulere lokale profesjonelle kulturinstitusjoner og det frie feltet, og bidra til samspill
og kompetansedeling i kunst- og kulturlivet i
regionen.
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Festspillene samarbeider også med relevante
internasjonale kulturinstitusjoner for å kunne
presentere kunst av høyeste kvalitet under festivalen, og for å bidra til at produksjonene kan
få et videre liv også utenfor Bergen og Norge.
Blant de internasjonale samarbeidspartnerne
i 2019 er samprodusentene for Venter (Tivoli
SommerKlassisk, Teatro Arriaga de Bilbao, Göteborgs symfoniker, Sinfóníuhljómsveit íslands
og Vilnius Festival), Düsseldorfer Schauspielhaus (The Sandman), Isango Ensemble (SS
Mendi, Matteuspasjonen) og Philharmonia Orchestra (VR-lounge, s. 59).
Samarbeidet med de største kulturinstitusjonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske
Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche, BIT20 Ensemble, BIFF, KODE og Bergen
Kunsthall, gjør det mulig å tilby publikum store
kunstfrembringelser som hver enkelt aktør ikke
har mulighet til å løfte alene. Til sammen hadde
Festspillene 2019 rundt 30 samarbeidspartnere
blant institusjoner og det frie feltet i regionen.

#FE STS P I L L EN E19

Årets festspill ble avsluttet med en overraskelse: Den amerikanske sopranen Sara
Hershkowitz sang Ligetis Mysteries of the
Macabre med bravur sammen med Bergen
Filharmoniske Orkester, under ledelse av sjefdirigent Edvard Gardner. Deretter fremførte
orkesteret festspillkomponist Unsuk Chins
pianokonsert, med koreanske Sunwook Kim
ved pianoet. Etter pause var det Mahlers store
sangsymfoni, Das Lied von der Erde, som fylte
rommet. Sammen med orkesteret sang mezzosopran Ekaterina Gubanova og tenor Toby
Spence – to solister i verdensklasse – årets
festspill inn i evigheten.

«Skrik, skrål, Donald Trump og
rørende prestasjoner. En fin avskjed
med årets festival.»
– BERGENS TIDENDE

Den Nationale Scene
På hovedscenen til Den Nationale Scene
(DNS) satte Festspillene opp Maximteaterns
Den innbilt syke (s. 16), den absurde komedien
Eins Zwei Drei og SS Mendi med Isango Ensemble (s. 16). På Lille Scene ble familiestykkene ET! (s. 32) og Yana og Yetien vist.
Lille Scene var også arenaen for urpremieren
Nav betaler, som var en samproduksjon mellom Bergen Borgerscene og Den Nationale
Scene i samarbeid med Festspillene i Bergen.
Stykket var et nytt eksempel på borgerteater,
der vanlige mennesker fortalte sine historier
relatert til arbeidsløshet, og ble godt mottatt.
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«De modige og ærlige utøverne
i «Nav betaler» legger hjertet på
blokken. De får lønn for strevet, og
forestillingen oppleves som relevant.»
– BERGENS TIDENDE

Carte Blanche
– Norges nasjonale kompani
for samtidsdans
Det er blitt en tradisjon at Carte Blanche står
på festspillprogrammet med en helt ny danseforestilling, produsert sammen med Festspillene. I år fikk publikum dobbelt opp: Echo
Flux var en dobbelforestilling som besto av
de to separate delene Primal (med koreografi
av Ayelen Parolin og musikk av Ezra) og the
Departed Heart (med koreografi av Alban Richard og musikk av Sebastian Rivas). Til begge
forestillingene hadde Carte Blanches nye
teatersjef Annabelle Bonnéry satt sammen en
komponist og en koreograf, og Primal ble også
vist alene som familieforestilling.
Carte Blanche fremførte sju godt besøkte
forestillinger av Echo Flux, og turnerer med
forestillingen høsten 2019.

«Echo Flux viser hvordan alt
menneskelig, ikke minst kunst,
handler om kropp.»
– SCENEKUNST

BIT20 Ensemble
For første gang på mer enn tre tiår samarbeidet bergensinstitusjonene BIT20 Ensemble,
Carte Blance og Festspillene. Resultatet var
den utsolgte konserten Mimodramas, med
verk av festspilkomponist Unsuk Chin (s. 26),
hennes læremester György Ligeti og Igor Stravinskij på programmet. Carte Blanche gjorde
deler av konserten som en del av sitt av carte
blanche-konsept, der dansere og musikere
møtes få timer før forestilling og improviserer
frem sceneøyeblikk der og da.
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Festspillene i Bergen valgte å ta den høyaktuelle forestillingen inn på programmet få uker
før festivalstart for å gi flere mulighet til å se
den og gjøre seg opp sin egen mening. Den
første visningen solgte ut på mindre enn et
døgn, og Festspillene satte opp en ekstraforestilling, som også raskt ble utsolgt. I etterkant
av den første visningen ble det arrangert en
samtale på scenekanten.

HØYAKTUELL:
Ways of Seeing

Festspillkomponisten fulgte alle prøvene tett,
og i forkant av arrangementet møtte hun
Carte Blanches kunstneriske leder Annabelle
Bonnéry og Dr. Dániel Péter Biró, komponist og professor på Griegakademiet, til en
samtale.

«Mimodramas viser hvor genuint gøy
samtidsmusikk kan være. (…) Sjelden
har jeg ledd så godt på en BIT20konsert, og sjelden har jeg angret
mer på at jeg ikke ble perkusjonist.»

«Etter å ha sett stykket på
Festspillene i Bergen selv, er det én
ting jeg kan si om den saken: Det
meste du har hørt om stykket er feil,
eller grovt forenklet. Dette handler
om mye viktigere, samfunnskritiske
spørsmål enn hvorvidt det er greit å
filme en justisministers husvegg.»
– BERGENS TIDENDE

KODE
Festspillene bruker KODEs komponisthjem
aktivt som arenaer gjennom hele festivalperioden. Edvard Griegs Troldhaugen, Ole Bulls
Lysøen og Harald Sæveruds Siljustøl er unike
konsertrom der historien sitter i veggene.
Hvert år holdes Familiedagen på Siljustøl, et
veletablert samarbeid mellom en rekke aktører som har blitt en kjær tradisjon for mange
barnefamilier.
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Partnere i
samfunnslivet
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
kommersielle støttespillere, i kategoriene
hovedpartnere, festivalpartnere og partnere,
til økt billettsalg og at flere får oppleve Festspillene.
Privatpersoner eller bedrifter som gir Festspillene en pengegave kalles festspillambassadører og festspillkonsuler. Deres støtte

bidrar til å både opprettholde og videreutvikle
Festspillene.
Festspillenes prosjektpartnere er stiftelser,
fond og privatpersoner, som med sine gaver
bidrar økonomisk til realiseringen av konkrete
kunstneriske prosjekter.
Alle våre støttespillere inviteres og oppfordres
til å benytte Festspillene som møteplass.
Mange inviterer til egne arrangement i kombinasjon med en festspillforestilling, gjerne med
en muntlig introduksjon eller et kunstnermøte
som innledning.
Se takkelisten bakerst i rapporten for oversikt
over våre ulike samarbeidspartnere.

– BALLADE

Bergen Kunsthall

Black Box Teater/Pia Maria Roll
/Hanan Benammar/Sara Baban
/Marius von der Fehr
Få teaterforestillinger har fått så sterke reaksjoner som Ways of Seeing vinteren 2018/2019,
til tross for at visningene på Black Box Teater
i Oslo var blitt sett av et begrenset publikum.
Stykket problematiserer overvåkning og maktens nettverk, og er blitt møtt med sterk kritikk for å bruke bilder av navngitte personers
hus. Forestillingen forårsaket også en debatt
om kunstnerisk ytringsfrihet.
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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. Årets festspillkunstner var
maler Mari Slaattelid, og utstillingen besto av
et stort antall nye verk.
I Bergen Kunsthall var det også pop-up-konserter med duoen Into the Beast, som består
av vokalist og danser Marita Moe Sandven og
kontrabassist Ole Amund Gjersvik.
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Samarbeid
med
næringslivet
Festspillenes mange partnere i
næringslivet bidrar på ulike måter til
at festivalen når flere og blir bredere.
Innholdet i samarbeidene med våre kommersielle partnere varierer fra år til år, og under årets
festival har vi jobbet både med videreutvikling
på tidligere satsningsområder og introdusert
noen helt nye elementer.

Festivalgomaten
i samarbeid med DNB
Med 300 arrangementer på 15 dager kan det
være vanskelig å orientere seg i festspillprogrammet. Sammen med vår hovedpartner DNB
utviklet vi derfor en uhøytidelig «valgomat» for
programmet som skulle hjelpe spesielt førstegangsbesøkende med å finne frem til arrangementer som passet for dem. Festivalgomaten
hadde over 12 000 besøkende i kampanjeperioden.

GRATIS GRIEG-SJOKOLADE: Publikum på alle konserter
med Grieg på programmet fikk også en liten godbit fra vår
partner Grieg Suites.

Gratis Grieg Suites-sjokolade
til publikum
Vår nye partner Grieg Suites delte ut gratis sjokolade på alle konserter med Grieg på programmet, i tillegg til at sjokoladene var tilgjengelige
for publikum i billettboden og i loungen. Sjokoladen er inspirert av Grieg og hans musikk.

Equinor Morgendagens Helter
Equinor er Festspillenes kommersielle partner
på talentutvikling gjennom deres Morgendagens Helter-program. I år utvidet vi samarbeidet til å gjelde De unges festspilldag i tillegg til
De unges festspillforestilling i Grieghallen. På
festspilldagen fikk 83 kulturskoleelever fra Bergen og omegn prøve seg på scenen i teltet på
Festspillplassen.

HJELP TIL Å VELGE: I år kunne vi i samarbeid med
vår hovedpartner DNB tilby publikum en «valgomat» til
festspillprogrammet
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Elektriske festivalbiler
ELEKTRISKE
FESTIVALBILER:
Møller Bil Minde stilte
med fem stk Audi
e-tron som var årets
festivalbiler.

Bergens Tidende i loungen
I BT-hjørnet i loungen på Festspillplassen fikk
publikum i år tatt seg en pause med dagens
avis, samtidig som de fikk se gamle festspillbilder fra BTs arkiv. Bergen Tidende hadde også
en kampanje hvor de i samarbeid med Festspillene ga bort billetter til sine abonnenter.

Vår nye partner Møller Bil Minde leverte årets
festivalbiler som kjørte artister og andre mellom flyplassen, hoteller og arenaer rundt om i
festspillbyen. Bilene var elektriske og oppfylte
det aller viktigste kravet fra Festspillene: at det
må være plass til minimum en cello i bagasjerommet.

W W W.F IB.N O
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LENGE SIDEN SIST: Konsertforestillingen Mimodramas var det første
samarbeidet mellom Festspillene i Bergen, BIT20 Ensemble og Carte Blanche
siden 80-tallet, og tok utgangspunkt i festspillkomponist Unsuk Chins musikk
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Internasjonalt
besøksprogram
Festspillene er en møteplass for norsk
og internasjonal bransje og presse.
Festspillene videreførte samarbeidet med
Music Norway om et internasjonalt delegatprogram over fire dager, med 42 delegater
(29 i 2018):
 9 internasjonale pressedelegater fra
Russland, Tyskland, Danmark, USA,
Nederland og Spania
 25 internasjonale bransjedelegater fra
Storbritannia, Litauen, Nederland, Tyskland, Bosnia-Hercegovina, Polen, Italia,
Belgia, Kina, Danmark, USA og Colombia
 8 nasjonale og 4 lokale bransjedelegater fra norske kulturinstitusjoner
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 for-

1-2-3: Fra teaterstykket
Eins Zwei Drei.

søker også å legge til rette for gode, uformelle
møter mellom delegatene slik at de kan knytte
kontakter og utveksle erfaringer. Målet er å
skape en plattform for diskusjon, oppmuntre til
samarbeid på tvers av organisasjoner og fremme norske artister og produksjoner, i tillegg til
å presentere Festspillene og mangfoldet i programmet.
I år fikk presse- og bransjedelegater et separat, skreddersydd program, med enkelte fellesposter. Programmet inneholdt flere konserter,
forestillinger, foredrag, kunstnermøter og en
walk-shop i samarbeid med Bergen kommune,
der delegatene tok beina fatt i Bergen sentrum.
I tillegg besøkte flere pressedelegater og bransjerepresentanter Festspillene utenom de fire
dagene delegatprogrammet varte.

HØYKULTUR: Har høykulturen mistet sin høyde,
spurte Thomas Seltzer i samtalen i Festspillteltet.
F.v.: Hilde Sandvik, Nils August Andresen
og Kjetil Rolness.
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UTFORDRET MYTER
OM ARBEIDSLØSHET:
På sensommeren ble
det satt opp flere
ekstravisninger av
Bergen Borgerscenes
forestilling Nav betaler,
som hadde urpremiere
under Festspillene.

Regional,
nasjonal og
internasjonal
betydning
Festspillene er en årlig kulturell
vitamininnsprøytning, og har tradisjon
som utstillingsvindu for norsk kultur.
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, definerende produksjoner og ny musikk
og scenekunst. Samarbeidsprosjekter på tvers
av organisasjonene er også med på å utvikle
kompetansen i regionen.

Flere arrangement fra Festspillene 2019 har satt
spor nasjonalt og internasjonalt. Åpningsforestillingen Venter (s. 24) er samprodusert med
partnere i fem land, og har et langt og internasjonalt liv etter urpremieren under Festspillene.
Urpremieren Nav betaler (s. 41) fikk direktør
for NAV Vestland Anne Kverneland Bogsnes, til
å takke for viktige innspill som hun ønsket å ta
med seg videre. Crescendo-musikerne og cellistene Sandra Lied Haga og Amalie Stalheim
gjorde et uannonsert ekstranummer sammen
med cellist Yo-Yo Ma og pianist Kathryn Stott.
Uannonsert var også verket på starten av Avslutningskonserten, da sopran Sara Hershkowitz
fremførte Ligetis Mysteries of the Macabre i
president Donald Trumps skikkelse. Videoen ble
siden plukket opp av den amerikanske avisen
Washington Post.
Crescendo-programmet, Isango Ensembles urfremføring av sin utgave av Mattheuspasjonen,
feiringen av komponist Ketil Hvoslef, det store
barneprosjektet Gåsehud (s. 35) og konsertforestillingen Mimodramas (s. 41) er andre arrangement fra årets program som demonstrerer
Festspillenes evne til å drive frem kunstneriske
samarbeid av høy kvalitet i samarbeid med artister og kulturinstitusjoner.
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Samtaleprogram
Festspillene bidrar til den
demokratiske offentlighet gjennom
ordskifter knyttet til det kunstneriske
programmet.
Nærmere 1300 publikummere besøkte i år ett
av de 11* arrangementene i Festspillenes samtaleprogram, som er støttet av Fritt Ord og gjennomført i samarbeid med en rekke partnere.
GØYKULTUR ELLER HØYKULTUR? Hva skal vi egentlig med høykulturen? Det var et av spørsmålene som Thomas Seltzer (t.v.)
tok opp i Festspillteltet. I panelet, fra venstre: Hilde Sandvik, Nils August Andresen og Kjetil Rolness.

Med utgangspunkt i Festspillenes mangfoldige
program, har samtaleprogrammet som ambisjon
å skape debatt og kritisk dialog som inspirerer til aktiv deltakelse og meningsutveksling
hos et stort og sammensatt publikum. Mange
av samtalene i 2019 tok direkte utgangspunkt
i en forestilling, og søkte å utdype tematikken, utforske relaterte emner eller gi publikum
anledning til å bli bedre kjent med kunstnerne.
Det var også flere samtaler som hadde bredere
tematisk nedslagsfelt, og smak og kapital, virkelighetslitteratur, livsglede i alle aldre, og kunst
og ytringsfrihet ble også diskutert.
Alle samtalene var gratis og ble holdt på Bergen
offentlige bibliotek, med unntak av Thomas

Seltzers folkemøte i Festspillteltet, som var
billettert og hadde 135 besøkende.
To av samtalene ble publisert som podcaster
gjennom Bergen offentlige biblioteks plattform,
og fire av samtalene ble streamet og er publisert
i Festspillenes kanaler.
Hvert arrangement hadde 116 publikummere
i snitt, mot fjorårets 53. Antall besøkende per
arrangement mer enn doblet seg i forhold til
2018.
I tillegg ble det holdt tre introduksjoner i forkant
av klassiske konserter, med til sammen 550
besøkende. Introduksjonene gir mer bakgrunn
for og innsikt i det som presenteres på scenen. I
tråd med Festspillenes satsing på digitale flater
ble det også publisert korte videointroduksjoner, som alle med billett til arrangementet fikk
tilsendt på e-post.
* Årets samtaleprogram inneholdt 12 arrangement, men samtalen Å skrive en tragedie: SS
Mendi – Dancing the Death Drill ble avlyst da
forfatter og intervjuobjekt Fred Khumalo dessverre ble forsinket og ikke kunne delta.

MED SOLVEIG I SENTRUM: Regissør Calixto Bieito stilte til samtale med Grethe Melby få timer før urpremieren på
Festspillenes åpningsforestilling Venter.
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Besøkstall festspillåret 2019*
I FESTIVA LPERIOD EN

2016

2017

2018

2019

34 845

25 825

22 605

24 719

2 380

3 230

2 962

37 225

29 055

25 567

24 719
2 259

B IL L E T T E RT E A RRA N G E ME N T E R

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

3 636

2 949

2 470

5 420

5 410

5 713

4 612

9 056

8 359

8 183

6 871
31 590

46 281

37 414

33 750

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

63 434

16 521

24 756

31 211

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

12 549

6 341

7 986

4 500

2 392

4 044

1 600

4 367

124 656

64 320

68 092

75 378

2 01 6

2 01 7

2 01 8

2 01 9

541

359

320

3 710

DIG ITA LT PU B L IKU M

Festspillutstillingen
Totalt besøk i festivalperioden
U T E N FOR F E ST IVA L PE RIODE N

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

Arr. utenfor festivalperioden
Egenproduksjoner hos andre
Totalt besøk utenfor festivalperioden

Totalsum

117
1 187

541

359

320

1 304

125 197

64 679

68 412

76 682

Publikum
Festspillene 2019 fikk en robust publikumsøkning sammenlignet med de to foregående
årene. Det sammenlagte publikumstallet viser
over 75 000 besøk og et belegg på billetterte
arrangement på 75 %.

og teater med VR-briller på, og rundt 3700
opplevde åpningsseremonien og andre arrangement i strømmet utgave, uten å fysisk
besøke en arena.

Besøkstallet inkluderer 31 590 utstedte billetter. Årets festspill fortsatte satsingen på ny
teknologi og nye måter å oppleve kunst og
kultur på. Nærmere 2000 har møtt orkester
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ETTERTRAKTET:
Den innbilt syke med
Mikal Persbrandt
i hovedrollen og
påtroppende DNSsjef Stefan Larson
som regissør var en
av publikumvinnerne
under årets festspill.
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TAKKER FESTSPILLENE I BERGEN
FOR SAMARBEIDET
GOD STEMNING:
Publikum på
Avslutningskonserten.

Publikumsundersøkelse

I år topper ordene «fantastisk, spennende og
variert» listen over superlativer publikum benytter når de skal oppgi hvilke ord som best
beskriver festivalen. 86 % (samme i 2018) svarer at de var svært fornøyd med årets festspill
og 80 % (78 % i 2018) mener at Festspillene
står for kvalitet.
Flere yngre gjester har besøkt Festspillene i
2019 og vi ser en økning blant de som er 18–30
år (5 % mot 3,5 % i 2018) og antall førstegangsbesøkende (18 % mot 15 % i 2018). Utover dette holder publikumssammensetningen seg re-

Festspillene har fortsatt høy kundelojalitet. 73 %
(82 % i 2018) svarer at det er svært sannsynlig
at de vil anbefale Festspillene til andre og 79 %
(84 % i 2018) oppgir at de har tenkt å besøke
Festspillene 2020.

Foto: Thor Brødreskift

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

Kjernepublikummet fortsetter å styrke seg og
hele 56 % (55 % i 2018) oppgir at de har vært
på Festspillene i fem eller flere år.

Foto: Sveinung Bråthen

Festspillene gjennomfører en
årlig undersøkelse for å styrke
vår kunnskap om eksisterende
publikum, for å kunne måle effektene
av egne tiltak og for å kunne
arbeide enda mer målrettet med
publikumsutvikling.

lativt stabil med en snittalder på 55 år (samme
i 2018). 35 % av publikummerne er menn, en
økning på 2 % sammenlignet med 2018.

Festspillene jobber for å nå et mangfoldig
publikum. Innvandrere og norskfødte med en
eller to innvandrerforeldre utgjør 16 % av publikummet vårt.
Undersøkelsen ble sendt ut til 5200 e-postadresser og besvart av 680 personer. Årets
undersøkelse ble gjennomført på omtrent
samme måte som i 2018. Den ble sendt ut til
alle publikummerne som hadde registrert epostadressen sin ved kjøp av billetter. I tillegg
ble det i 2019 samlet inn 100 epost-adresser
på arena fra gjester som ikke hadde kjøpt billetter i billettsystemet. Publikum fra gratisarrangementet VR-lounge i Grieghallen er også
inkludert i utsendelsen. En slik innsamling ble
ikke gjort i 2018.

Vi fikk gleden av å dele ut nesten
12.000 biter av Grieg sin egen konfekt
under årets festspill
Grieg Suites – inspirert av Edvard Griegs musikk.
En liten komposisjon av mørk sjokolade,
marsipan og epler fra Hardanger
www.griegsuites.no
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VERDENSKJENT DUO: Det var mange som hadde sett frem til å
høre cellist Yo-Yo Ma og pianist Kathryn Stott i Grieghallen, som
avsluttet konserten med et ekstranummer sammen med Crescendomusikerne Sandra Lied Haga og Amalie Stalheim.
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Festspillkollektivet
Festspillkollektivet, som ble lansert i 2017,
skaper aktiviteter for mennesker i ulike aldre,
livssituasjoner og med ulike behov, for å gjøre
kunst og kultur tilgjengelig for flere. Festspillkollektivet går rett til kjernen av Festspillenes
ønske om å inkludere, inspirere og utfordre.
Gjennom prosjektet har Festspillenes artister
besøkt sykehus, sykehjem, fengsel, skoler og
asylmottak med skreddersydde konserter,
workshops og andre tilbud, også utenom festivaldagene i mai og juni.
UTEMORO:
Det katalanske
kompaniet Tombs
Creatius fylte
Festspillplassen med
finurlige, resirkulerte
spill og leker gjennom
hele perioden.

Et mer
tilgjengelig
festspill

Eksempler på programrelaterte
tiltak i 2019 var:
 Nye arenaer (f.eks. Festspillplassen s. 36,
Bergen Kunsthall s. 42 og Mimes brønn s. 42)
 Streaming til sykehjem og skoler (s. 60, 63)
 Uteprogrammet

Festspillene i Bergen skal ta samfunnsansvar gjennom å gjøre kunst
tilgjengelig for så mange som mulig.
Det er viktig for Festspillene å ivareta kjernepublikummet. Samtidig arbeider vi for å senke
terskelen for å oppsøke festspillopplevelser
og rekruttere nye publikumsgrupper. Festspillene skal bidra til å gi samfunnet merverdi og
nå ut til et bredere publikum. Arbeidet forankres i hele organisasjonen og involverer både
program- og kommunikasjonstiltak. Vi jobber
kontinuerlig for å utvikle relasjoner med publikum, både gjennom å nå nye grupper med de
tilbud og tiltak som alt finnes og å utvikle nye
former for aktiv deltagelse.
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 Gratis skoleforestillinger (s. 32)
 Debatter, workshops og introduksjoner (s. 51)
 Gratiskonsert i Grieghallen forbeholdt de
over 67 år og beboere ved syke-/eldrehjem
(s. 35)
 Prosjekter hvor amatører medvirker på
scenen (f.eks. Gåsehud s. 35 og De unges
festspillforestilling s. 33)
 Festspillkollektivet (s. 59)
 Bruk av ny digital teknologi
(F.eks. Frogman s. 13 og VR-lounge
m/Philarharmonia Orchestra s. 13)
 Arrangement utenfor Bergen
(se s. 31)

#FE STS P I L L EN E19

I festspillåret 2019 (1. august 2018–31. juli 2019)
arrangerte Festspillkollektivet blant annet en
serie musikkverksted i samarbeid med Robin
Hood Huset, et fotoprosjekt av og med ungdom og et dialog- og musikalsk improvisasjonsprosjekt for minoritetskvinner. Alle prosjektene
er gjennomført i tett samarbeid med de involverte, og tilbakemeldingene er at opplevelsene
er et etterlengtet tilskudd i hverdagen.
Det er mange livssituasjoner som kan gjøre
det vanskelig å oppsøke konserter og andre
kulturarrangement. Festspillkollektivet er et
samarbeid mellom Festspillene, artister, fagmiljø og andre samarbeidspartnere som har
kompetanse og kontaktnett til å engasjere
mennesker som ellers har utfordringer med å
oppsøke kulturarrangement.
Festspillkollektivet er støttet av Kavlifondet.

VR-lounge
m/Philharmonia Orchestra
For andre år på rad kunne publikummere
besøke VR-loungen i Grieghallens foajé helt
gratis gjennom hele festspillperioden. I år var
det den klassiske musikkopplevelsen som
sto i fokus. To ulike virtuelle forestillinger fra
britiske Philharmonia Orchestra presenterte
musikk av Mahler og Beethoven på en helt annen måte enn den man kan oppleve sittende i
konsertsalen.
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«Noen gir meg klemmer. Andre
gråter. Mens enkelte blir syke og
hater det. Musikere og dirigenter er
svært positive.»
– DAN MUNSLOW I PHILHARMONIA
ORCHESTRA TIL BT

Strømming til institusjoner
I samarbeid med Bergen Nå og Bergen kommune, strømmet Festspillene flere av sine arrangement til sykehjem og andre institusjoner
i Bergen. Tilbakemeldingene på strømmetilbudet er positive, og institusjonene er glade og
takknemlige for å kunne ta del i byens kulturopplevelser på arenaer som beboerne ikke har
anledning til å besøke fysisk. (Mer om strømming på s. 63).

Billettgaver
Kavlifondet har i en årrekke støttet Festspillenes arbeid med å formidle kvalitetskunst til
flest mulig. Fondet har blant annet bidratt med
billettgaver til organisasjoner som har benyttet
sin kompetanse og sitt kontaktnett til å engasjere mennesker som ellers har vanskelig for å
oppleve kultur og kunst. I 2019 ble 1062 billetter
delt ut til bl.a. Kirkens bymisjon, SOS Barnebyer, Voksenopplæringen, Stiftelsen Robin Hood
Huset, Bergen Røde Kors og Styve Gard.

«Lærerne har rapportert om godt
oppmøte, god stemning og ikke
minst stor interesse for nye arenaer
som vår elevgruppe ellers aldri
har vært borti. Angélique Kidjo var
kanskje det største høydepunktet.
Spesielt da noen av våre elever,
ikledd afrikanske nasjonaldrakter,
entret scenen og fikk danse med
artisten. Uforglemmelig!»
– LENE HOELGAARD, RÅDGIVER, NYGÅRD
SKOLE, AVDELING GRUNNSKOLE
FOR VOKSNE
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De siste årene har Festspillene merket en
økende etterspørsel etter Kavlifond-billetter
og initierte derfor prøveprosjektet Gi det videre! sammen med Bergen Røde Kors i 2019.
Gi det videre! er et supplement til billettgavene som gis via Kavlifondet og skal sørge
for at enda flere får oppleve folkefesten. For
190 kr kan publikum selv velge å gi bort en
billett. Bergen Røde Kors skal sørge for at billetten som gis når mennesker som av ulike
årsaker ikke selv oppsøker Festspillene. Årets
billettgaver blir delt ut under 2020-festivalen.
DANSEKURS
I FRILUFT: Under
30-teamet arrangerte
gratis raggaetón på
Festspillplassen, der
alle og enhver kunne
plukke opp litt hip-hop,
salsa og reggae med
latinske, karibiske og
amerikanske innflytelser.
Kvelden fortsatte inne i
festspillteltet med konsert
og mer dans sammen
med bandet Lariba.

Prispolitikk og Aktivitetskortet
Festspillenes prispolitikk har til hensikt å gjøre
arrangementene tilgjengelige for så mange
som mulig. Vi har blant annet egne priser til
de under 30 år (maks 190 kr), egne priser for
barn på barne- og familiearrangement (maks
100 kr), gratis ledsagerbillett, honnørrabatt
(10 % rabatt) og fordelsprogrammet FiB Fordel
(20/30 % rabatt).
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I 2019 deltok Festspillene også i Bergen kommunes Aktivitetskort og gav brukere med
følge gratis adgang til Festspillenes arrangementer. Aktivitetskort gis til barn og unge i
alderen 0–17 år fra familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller er tilknyttet Introduksjonssenteret for flyktninger.

Under 30
I samarbeid med analysebyrået Opinion startet
Festspillene høsten 2018 et prosjekt med mål
om å øke antall publikummere i aldersgruppen
under 30 år. Rekruttering til prosjektet rettet
seg mot ungdom og unge voksne (18–30 år)
bosatt i Bergen og som ikke tidligere hadde
vært på Festspillene, men som kunne tenke
seg det. Gjennom en kreativ workshop arbeidet
deltagerne med å beskrive publikumsgruppens
behov, genererte ideer og utarbeidet til slutt
konkrete løsningsforslag. En rekke av innspillene ble med videre inn i planleggingen og gjennomføringen av årets festspill og fem av deltagerne ble ansatt som festivalmedarbeidere.

Festspillbroen
I 2018 produserte Festspillene noe informasjonsmateriale og annonsering på polsk og
arabisk, til gode tilbakemeldinger fra målgruppene. I 2019 tok vi dette arbeidet videre
og etablerte Festspillbroen, med en egen
dedikert prosjektansatt som jobbet for å ytterligere øke mangfoldet blant publikum. Videoer der dansere fra Carte Blanche ønsket
velkommen til Festspillene ble produsert på
fransk, spansk, russisk, polsk, japansk og
hebraisk, hefter og plakater med informasjon om gratisarrangement ble trykket og
distribuert digitalt og fysisk på blant annet
arabisk, polsk, engelsk, tigrinja og somalisk
og informasjon om Festspillenes frivilligordning ble oversatt til polsk. Utvalgte grupper
fikk tilbud om gratis inngang på Stikk innom
(s. 18) og deltagelse på streamingarrangement i samarbeid med Bergen kommune/
Bergen Nå. Festspillene planlegger å fortsette dette arbeidet i 2020.
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MODENT PUBLIKUM:
Gratiskonserten
Gåsehud (s. 35) var
forbeholdt de over
67 år og beboere ved
syke- og eldrehjem.

Fysisk tilgjengelighet og
tegnspråktolking

Nye nettsider og chatbot

Festspillene jobber for å være tilgjengelig for
flest mulig. Festspillene benytter en rekke
ulike arenaer. Noen av disse er svært gamle,
og/eller har tidligere vært privatboliger. Derfor
er dessverre ikke alle arenaer like godt tilrettelagt for personer med funksjonsvariasjoner.
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.
For fjerde år på rad, tilbød Festspillene tegnspråktolking under Åpningsseremonien. I år
var det imidlertid ingen interesse for tilbudet,
til forskjell fra tidligere år.

Festspillene etterstreber å gi god informasjon
om tilgjengelighet via våre kommunikasjonskanaler. Festspillenes nye nettsider ble lansert i
januar 2019 som en del av en større digital strategi. Universell utforming og analyser av brukermønstre har påvirket både farger, informasjonsstruktur og ordvalg på de nye nettsidene.
Stadig flere av gjestene våre kjøper billettene
sine på nett, noe som medfører en økning i
kundeservicehenvendelser. Tidlige analyser, i
forbindelse med arbeidet med nye nettsider,
viste at ca 30 % av henvendelsene som kom
via chat ville kunne besvares raskere ved hjelp
av en chatbot. Chatboten ble utviklet i samarbeid med Bouvet og lansert like i forkant av
årets festspill.

W W W.F IB.N O

61

62

FE STSPILLEN E I B ER G EN
2019

F E STSPIL L E N E I B E RG E N
2 01 9

63

UTRADISJONELT TEATER:
Forestillingen Manes brukte
Grieghallen på nye måter,
med publikum vandrende
omkring på scenen.
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fra Troldhaugen og Brandenburgkonsertene
m/Concerto Copenhagen i Håkonshallen, og
en rekke andre utdrag fra konserter og prøver.

Festspillene får forholdsvis mye omtale i norsk
presse, naturlig nok med hovedtyngden i mai
og juni, og er omtalt i 253 norske kilder sist
festspillår.

Det var 62 akkrediterte journalister
til Festspillene 2019. Av disse var 45
norske og 17 internasjonale.

I året for 2019-festivalen fikk Festspillene 1309
medietreff i norske papir- og nettaviser, mot
1314 i året for 2018-festivalen.*

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

En medieanalyse som M-Brain har foretatt viser
at medieomtalen til Festspillene i Bergen genererer gjennomgående postive resultater, med en
gjennomsnittlig mediescore på 59,4 i gjeldende
festspillår. Andelen positiv medieomtale anslås
til 23 % og andelen negativ medieomtale til 4 %.

Åpningsforestillingen Venter (s. 24) og Ways
of Seeing (s. 42), som kom inn på programmet
noen uker før Festspillene, preget dekningen i
forkant, men også publikumssuksessen Den
innbilt syke (s. 16), festspillkomponist Unsuk
Chin (s. 26), dinosaurene i Saurus (s. 32), barnekorkonserten Gåsehud (s. 35) og årets digitale satsinger i VR-loungen og teaterstykket
Frogman (s. 13) fikk mye oppmerksomhet. Før
årets festspill var det også en debatt om hvor
stor plass festspillprogrammet gir til musikk av
Edvard Grieg.

17 internasjonale medier fra 10 ulike land (Brasil, Canada, Danmark, Nederland, Spania, Russland, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike) dekket årets festspill.
Et festspillår regnes fra 1. august til 31. juli.
* Festspillene byttet medieovervåkningsleverandør fra Retriever til M-Brain i 2019, og tallene
fra tidligere års rapporter stemmer derfor ikke
nøyaktig overens.

Åpningsseremonien ble streamet på fib.no og
Gåsehud-konserten (s. 35) til ba.no. Sammen
med Bergen Nå ble flere festspillopplevelser streamet til sykehjem og skoler i Bergen,
Nygårdsparken og flere utradisjonelle areneaer. Arrangement i forbindelse med streaming
var også en del av Festspillbroen (s. 60). Flere
av ordskiftene (s. 51) ble også streamet, og to
av dem er publisert som blant podcastene til
Bergen offentlige bibliotek.

Dokumenterte forestillinger i 2019:
 Åpningsseremonien
LYTT PÅ RADIO:
Cellist Steven
Isserlis og pianist
Robert Levin gjorde
en dobbelkonsert i
Troldsalen som også
kunne oppleves på
NRK Radio.

Kringkasting

400
371
350

En rekke arrangement kan oppleves
på andre måter enn å være til stede
som publikummer i salen.

300

I 2019 ble 13 produksjoner og samtaler tatt
opp. Rettighetsavklaringer og krav til høy kvalitet kan gjøre video- og lydopptak av kunstneriske frembringelser komplisert og kostbart, og Festspillene øremerket betydelige
ressurser til arbeidet.
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Grafen viser antall medietreff per måned i norske medier for Festspillene i Bergen
i festspillårene 2018 og 2019. Kilde: M-Brain
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April

Mai

Festspillåret 2018

Juni

Juli

 Brandenburgkonsertene
m/Concerto Copenhagen
 Noah Bendix-Balgley m/venner
 Venter

De siste to årene har Festspillene prøvd ulike
tilnærmeringer til å gjøre flere arrangement
tilgjengelige digitalt. I 2018 ble hele 18 ulike
kunstneriske arrangement dokumentert, og
Festspillene jobber fortsatt med ulike distribusjonsmodeller for noen av disse.

446

450
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Det mangeårige samarbeidet med NRK Radio
og TV fortsatte i 2019. TV-programmet NRK
Hovedscenen laget en fyldig festspillsending
ledet av programleder Arild Erikstad. På radio
kunne lytterne oppleve konsertene med cellist Steven Isserlis og pianist Robert Levin

 Philharmonix
 Gåsehud m/a-mollkonserten
 Yana & Yetien
 Å leke med Peer Gynt
– en samtale med Calixto Bieito
 Knausgård i et feministisk perspektiv
 Din tanke er fri?
– Om kunst og ytringsfrihet
 Festspillkomponist Unsuk Chin
 Sånt sier man bare ikke
 Virkelighetsteater
– å lage kunst av levd liv

«Takk til BA som streamet
festspillforestillingen «Gåsehud»
mandag kveld. Vi var til stede
mandag formiddag i Grieghallen,
men ville allikevel høre den via BA
om kvelden. Det er den mest givende
konserten vi har vært til stede på.»
– GUNVOR LARSEN, SUMMETONEN, BA

Festspillåret 2019
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Stiftelsen
Festspillene i Bergen
Festspillene i Bergen er under
H.M. Kong Harald Vs høye
beskyttelse.

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

Representantskap for
Festspillene i Bergen
Anne Gine Hestetun – ordfører
(Hordaland fylkeskommune)
Herman Friele – varaordfører
(Den norske stat)
Trude Drevland
(Bergen kommune)
Egil Herman Sjursen
(Stiftelsen Harmonien)
Inger Elise Iversen
(Kavlis Almennyttige Fond)
Agnete Haaland
(Den Nationale Scene)
Agnar Langeland
(Grieghallen AS)
Dag Rune Olsen
(Universitetet i Bergen)
Sigurd Sverdrup Sandmo
(KODE Kunstmuseer og komponisthjem)
Axel Wieder
(Bergen Kunsthall)

66

R AP P ORT

Ansatte: Fast stab
Anders Beyer festspilldirektør
Dag Erik Hagesæter IT-ansvarlig
Silje-Marie Lokøy Vestvik kommunikasjonsog digitalansvarlig
Kjersti Jåstad kommunikasjonsansvarlig
Silje Sæterdal Bøyum kommunikasjonsmedarbeider (i permisjon)
Linley Kristoffersen kommunikasjonsmedarbeider
(vikar)
Dorota Zaniewicz kontormedarbeider
Nina K. Lauvsnes markeds- og
kommunikasjonsdirektør
Trude H. Claussen organisasjonssekretær
/ PA for festspilldirektøren
Elisabeth Hobrad produksjons- og
logistikkansvarlig
Eirik Jørstad produksjonssjef
Vidar Glesnes produsent (vikar)
Tormod Kleiveland produsent
Tonje Elisabeth Peersen programansvarlig
Pål Ferstad-Løland prosjektansvarlig
Rachel Louis prosjektansvarlig (i permisjon)
Karianne Mjelde regnskapsmedarbeider
Ramona Helén Horn salgsansvarlig
Lene Therese Steimler sponsoransvarlig
Vanja Hoff sponsor- og vertskapskoordinator
Tom Nymark økonomidirektør

Ansatte: Prosjektmedarbeidere
/ midlertidig ansatte på huset
Ingebjørg Aarhus Braseth AV-koordinator
Eirin Lindtner Storesund festivalmedarbeider
Guro Dugstad frivilligkoordinator
Vilde Blomhoff Pedersen innholdsprodusent
sosiale medier
Donia Lina Nilsen kommunikasjonsmedarbeider
Ania Popowska kommunikasjonsmedarbeider
Arnhild Kannelønning kommunikasjonsrådgiver (vikar)
Marte Ådland logistikkoordinator
Ellinor Rundhovde markedskoordinator
Ingrid Ovidia Telle personlig assistent for
festspilldirektøren
Maria Dalland Larsen produksjonsmedarbeider
Maria Garberg produsent Festspillkollektivet
/ delegat- og artistkoordinator
Richard Myklebust profileringsmedarbeider
Kjersti-Lill Sørgård salgskoordinator
Monica Håkansson skolekoordinator
Anna Neerland Haukeland vertskoordinator
Phoebe Dobey vertskapsmedarbeider
Carita Galtung Døsvig utviklingsansvarlig salg
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Festspillene
takker
Våre offentlige støttespillere:
Norsk kulturråd
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Kulturdepartementet
Festspillambassadører
Grieg Foundation
Per Gunnar Strømberg Rasmussen
v/Strømberg Gruppen
Ekaterina Mohn
Terje Lønne
Espen Galtung Døsvig v/EGD
Yvonne og Bjarne Rieber v/AS Rika
Kristin og Johan Odvar Odfjell
v/JO Odfjell
Hovedsamarbeidspartnere
DNB
Equinor
Bergens Tidende
Prosjektpartnere
Kavlifondet
H. Westfal-Larsen og
Hustru Anna Westfal-Larsens
Almennyttige Fond
Sparebankstiftelsen DNB
– Dextra Musica
GC Reiber Fondene
Trond Mohn
Herman Friele
Fritt Ord
Anders Sveaas’ Allmennyttige Fond
Festspillkonsul
Birgitte Friele v/Santos
Festivalpartnere
Argentum
DNV GL
Argentum
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Partnere
A7 Print
Hill & Co Advokatfirma
Grieg Suites
07000 Bergen Taxi
Galleriet
Dagens Næringsliv
Avinor
Handelshøyskolen BI
Møller Bil Minde
BIR Bedrift
TargetEveryone
Prosjektstøtte
Music Norway
William Demant Fonden
Bergens Riksmålsforening
AS Bergen Teater og
Det Dramatiske Selskab
Acción Cultural Española (AC/E)
Arenaer
Baroniet i Rosendal
Bergen Domkirke
Bergen Offentlige Bibliotek
Bergen kommune
Bergen Kunsthall
Cornerteateret
Den Nationale Scene
Edvard Griegs plass
Festplassen
Fjellhallen, Solstrand
Fjordahallen, Kinsarvik
Fløyen
Grieghallen
Hotel Ullensvang
Håkonshallen
Knarvik kyrkje
KODE
Komponisthjem Lille Ole Bull
Løo i Bekkjarvik
Oseana Kunst og Kultursenter
Rekstensamlingene
Studio Bergen
Universitetsaulaen
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Andre partnere og bidragsytere
Apeltun skole
Barratt Due musikkinstitutt (Crescendo)
Bekkjarvik Eiendom AS
Bergen Domkirkes Pensjonistkor
Bergen Domkor
Bergen internasjonale filmfestival
Bergen Kommune – Bergen Nå
Bergen kulturskole
Bergen Guttekor
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergen Offentlige Bibliotek
BIT20 Ensemble
Dukketeaterverkstedet
v/Jan Holden
Fløibanen A/S
Forsvarsbygg nasjonale festningsverk
Fridalen skole
Griegakademiet
– Institutt for musikk, UiB
Møhlenpris skole
Norges Musikkorps Forbund
Norsk kulturskoleråd
– Hordaland
NRK
Oslo-Filharmonien (Crescendo)
Prof. Jiri Hlinka Klaverakademi
Seljedalen skole
Siljustøls Venner
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen
Stiftelsen Siljustøl
Studentradioen i Bergen
Universitetet i Bergen
– Fakultet for kunst, musikk
og design

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

Co-produksjon
Arktis Filharmonis sinfonietta
Carte Blanche
– Norges nasjonale kompani
for samtidsdans
Göteborgs symfoniker
Sinfóníuhljómsveit íslands
Tivoli SommerKlassisk
Teatro Arriaga de Bilbao
Vilnius Festival
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Årsregnskap
2019
Festspillene i Bergen

Resultatregnskap
NOTER

2019

2018

Billettinntekter
Andre egeninntekter
Offentlige tilskudd
Sum driftsinntekter

10 009 229
25 208 687
34 198 365
69 416 281

9 316 927
22 713 277
33 947 300
65 977 504

Festival- og produksjonskostnader
Lønnskostnad
Andre administrasjonskostnader
Ordinære avskrivninger
Sum driftskostnader

46 570 212
17 517 276
4 565 637
360 970
69 014 094

42 856 084
17 777 723
4 385 846
491 162
65 510 815

Driftsresultat

402 186

466 689

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Finanskostnader
Resultat av finansposter

97 878
-92 873
5 005

138 340
-99 976
38 364

6

Årsresultat

407 191

505 053

6

OVERFØRINGER
Overført til annen egenkapital
Sum overføringer

-407 191
407 191

-505 053
505 053

1
2
3
3
3
4
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Festspillene i Bergen

Balanse pr. 31. desember
NOTER

4
4
4

EIENDELER

2019

2018

4 763 763
736 503
30 507
5 530 773

4 763 763
898 669
180 272
5 842 704

39 000
742 214
781 214

39 000
984 133
1 023 133

Sum anleggsmidler

6 311 987

6 865 836

Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

569 316
961 492
1 530 808

1 240 339
1 902 988
3 143 327

Bankinnskudd, kontanter o.l.

9 805 657

17 179 540

Sum omløpsmidler

11 336 465

20 322 867

SUM EIENDELER

17 648 452

27 188 703

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Boligeiendom
Inventar, innredning
Datautstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

5, 7, 8
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Noter til
regnskap Festspillene
2019 i Bergen

Festspillene i Bergen

Noter til regnskapet 2019

Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere
enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.

Note 1 Andre egeninntekter
Kommersiell inntekt
Gaver og privat støtte
Andre inntekter
Offentlig prosjektstøtte
Gaveforsterkningsmidler
Totalt

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Note 2 Offentlige tilskudd

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Aksjer og investeringer hvor stiftelsen ikke har betydelig innflytelse er vurdert etter kostmetoden.
Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt
utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Statstilskudd fra Kulturrådet
Kommunalt tilskudd fra Bergen kommune
Fylkeskommunalt tilskudd fra Hordaland fylkeskommune
Totalt

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjoner
Stiftelsen har pr. 31.12.2019 en pensjonsordning for sine ansatte, som er innskuddsordning. Selskapets
ytelsesordning er avviklet pr. 31.12.2019.
Innskuddsordning
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen
kostnadsføres.

Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Styrehonorar
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

Offentlige og private tilskudd som det knytter seg betingelser til, inntektsføres i takt med forbruk av midler
knyttet til den støttede aktivitet. Dersom aktivitet ikke gjennomføres/fullføres, regnskapsføres tilhørende
tilskudd som utsatt inntekt i balansen. Periodetilskudd inntektsføres i den perioden tilskuddet gjelder.

Lønnskostnader inkludert i programkostnader:
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sum

Gaveforsterkningsmidler skal brukes til å styrke Festspillenes arbeid i tråd med stiftelsens formål og planer.
Gaveforsterkningen behøver ikke benyttes til det samme tiltaket som den opprinnelige gaven. Midlene
inntektsføres i takt med forbruk av midler knyttet til den støttede aktivitet. Det vises til note 9.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i den perioden aktiviteten utføres og sammenstilles med
tilhørende inntekt.

#FE STS P I L L EN E19

2018
4 706 867
15 867 944
1 482 385
280 000
376 082
22 713 277

2019
19 550 000
9 748 365
4 900 000
34 198 365

2018
19 550 000
9 604 300
4 793 000
33 947 300

2019
14 578 180
2 371 260
240 738
-91 587
418 685
17 517 276

2018
13 447 769
2 209 687
230 255
1 635 505
254 506
17 777 723

19

19

3 369 946
470 343
3 840 289

3 377 147
473 135
3 850 282

Daglig leder
1 905 128
341 236
38 449
2 284 813

Styret
240 738
0
0
240 738

Ytelsesordningen er avviklet, noe som har medført en reduksjon av
årets pensjonskostnader.
Gjennomsnittlig antall årsverk i faste stillinger

Tilskudd og gaver inntektsføres for øvrig når Festspillene har juridisk rett til tilskuddet eller gaven og verdien
kan måles pålitelig. Verdien av gaver og tilskudd måles til virkelig verdi på mottakstidspunktet.

2019
5 214 917
12 769 040
968 223
200 000
6 056 507
25 208 687

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Inntekter
Billettinntekter regnskapsføres løpende i takt med gjennomførte arrangementer.
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Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum
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Festspillene i Bergen

Noter til regnskapet 2019

Noter til regnskapet 2019

Note 3 fortsetter

Note 5 Bankinnskudd

Lønn til daglig leder
Daglig leder har avtale om ett års etterlønn som trer i kraft dersom han etter anmodning fra styret må fratre
sin stilling før utløpet av åremålsperioden (utløper 31. juli 2022). Hvis den resterende åremålsperioden er
kortere enn tolv måneder, betales lønn for gjenstående åremålsperiode. Ved frivillig fratreden før utløp av
åremålsperioden foreligger ingen rett til etterlønn.

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) pr. 31.12.2019 er på kr 834 599. Beløpet dekker
skyldig skattetrekk pr. 31.12.2019

Utover ordinær lønn har daglig leder avtale om at Festspillene i Bergen hvert år skal sikre et årlig tilskudd til
alderspensjon fra fylte 67 år som skal utgjøre 15 prosent av pensjonsgrunnlaget med fradrag for årlig tilskudd
til den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen for lønn inntil 12G. Regnskapsført kostnad for 2019 er
kr 341.236 for daglig leder.
Honorar til revisor eks. mva utgjør:
Lovpålagt revisjon
Regnskapsteknisk bistand og andre tjenester
Sum

2019
110 400
51 250
161 650

2018
113 800
22 800
136 600

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Anskaffelseskost pr. 01.01.19
Tilgang kjøpte anleggsmidler
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger
31.12.19
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi 31.12.19
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
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Annen
Grunnkapital egenkapital
450 000
4 614 517

EK pr. 31.12.2018
Årets endring i EK
Årets resultat
EK pr. 31.12.2019

450 000

407 191
5 021 708

Sum egenkapital
5 064 517

407 191
5 471 708

Note 7 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Note 4 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.19
Tilgang kjøpte anleggsmidler
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger
31.12.19
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.19
Bokført verdi 31.12.19
Årets ordinære avskrivninger

Note 6 Egenkapital

Data-/kontormaskiner
3 032 121

Inventar

Innredning

Bannere/skilt

1 419 187
15 485
0
1 434 672
972 268

482 046

0
3 032 121
3 001 614

2 244 263
33 554
0
2 277 817
2 003 721

3 001 614
30 507
149 765

2 003 721
274 096
80 599

972 268
462 404
130 606

482 046
0

3 år
33 %

3 år
33 %

10 år
10 %

3 år
33 %

Leilighet
4 763 763
0
0
4 763 763
0

Sum
11 941 380
49 039
0
11 990 419
6 459 649

0
4 763 763

6 459 649
5 530 773

0

360 970

0%
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482 046
482 046

Stiftelsen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i denne loven.
Innskuddsordning
Stiftelsen har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Stiftelsen betaler faste bidrag til
et forsikringsselskap. Stiftelsen har ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er betalt.
Tilskuddet utgjør 5 % av den ansattes lønn inntil 7,1G og 7 % mellom 7,1G og 12G.
Det er inngått en tilleggsavtale om kompensasjon for de fire medlemmene som går over fra ytelsesordning til
innskuddsordning.
Ytelsesordning
Selskapets ytelsesbaserte pensjonsordninger er avviklet pr. 31.12.2019. Pensjonsordningene har omfattet
fire personer, ingen mottok pensjon i 2019. De fire medlemmene er fra 01.01.2020 overført
innskuddsordningen og blir innbetalt til Storebrand månedlig.
Alle pensjonsordningene er behandlet etter Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. Når
uamortisert estimatavvik overstiger 10 % av det høyeste av beregnet pensjonsforpliktelse inklusiv
arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres det overskytende over gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid. I forbindelse med avvikling av ytelsesordningen er årets netto pensjonskostnad (inntekt)
resultatført. Selskapet har ingen forpliktelser igjen i balansen, bortsett fra avsatt arbeidsgiveravgift ordningen
som er avviklet på kr 328.863, presentert under skyldige offentlige avgifter.
Selskapet har i tillegg en AFP-ordning.
Årets netto pensjonskostnad
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Periodisert arbeidsgiveravgift
Administrasjonskostnader
Resultatført planendring/(avkortning)
Resultatført estimatavvik i forbindelse med avkorting
Resultatført estimatavvik
Årets netto pensjonskostnad (inntekt)

2019
629 253
249 433
-269 327
85 920
141 761
-5 839 674
3 652 021
68 440
-1 282 173
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2018
613 116
201 713
-222 348
83 540
128 167
0

0

59 344
863 532
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Note 7 fortsetter

Note 8 Pantstillelser

Beregnet pensjonsforpliktelse sikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)
Pensjonsmidler (til markedsverdi)
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse (netto pensjonsmidler)

0
0
0
0
0

9.593.565
-6.134.895
487.673
-1.883.102
2.063.241

Antall personer omfattet av ordningen
Aktive pensjonister

0
0

4
0

Beregnet pensjonsforpliktelse usikrede ordninger
Beregnede pensjonsforpliktelser (PBO)
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført planendring/(avkortning)
Ikke resultatført estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelse

0
0
0
0
0

1.871.678
263.907
0
0
2.135.585

Antall personer omfattet av ordningen
Aktive pensjonister

0
0

2
0

Netto pensjonsforpliktelse (sikrede og usikrede ordninger)
Pensjonsforpliktelse sikret ordning
Pensjonforpliktelse usikrert ordning (Lønn over 12G)
Netto pensjonsforpliktelse (sikrede og usikrede ordninger)

0
0
0

2.063.241
2.135.585
4.198.826

Bundne midler tilleggspensjonsavtale ledende ansatte

0

1.902.616

669.848
252.086

532.527
239.445

Regnskapsført kostnad innskuddsordning
Regnskapsført kostnad avtalefestet pensjon LO/NHO ordning
Økonomiske forutsetninger:
Forventet avkastning på fondsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig økning i G
Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

1.1.2018
4,00 %
2,30%
2,50%
2,25%
0,00%

1.1.2019
4,30%
2,60%
2,75%
2,50%
0,80%

31.12.2019
4,20%
1,80%
2,25%
2,00%
0,70%

Aktuarielle forutsetninger
Frivillig avgang medlemmer
Uttakstilbøyelighet AFP/Førtidspensjonsavtale
Bransjens tariffgrunnlag utarbeidet av
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

0-8 %
5,00%
K2013/KU

0-8 %
5,00%
K2013/KU

0-8 %
5,00%
K2013/KU
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Det foreligger pantobligasjoner på kr 6,7 mill i fast eiendom, stilt som sikkerhet for trekkrettigheter på
kassakreditt. Pr. 31.12.2019 er det trukket kr 0 på konto.
Bankinnskudd var i 2018 stilt i pant med kr 1.902.616 for usikret tilleggspensjon for ansatte med lønn over
12G, se note 7.
Bokført verdi av pantesikrede eiendeler
Faste eiendommer
Bankinnskudd (innskuddspensjon)
Sum

2019
4 763 763
0
4 763 763

2018
4 763 763
1 902 616
6 666 379

Bokført verdi pantesikret gjeld

0

0

Bokført forpliktelse pantesikret tilleggspensjonsordning (2018)

0

2 135 585

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
Inkludert i posten annen kortsiktig gjeld er kr 6.878.489 som gjelder ubrukte midler som stiftelsen har mottatt,
men som er betinget av en fremtidig aktivitet. Ubrukte midler omfatter både mottatte, ikke anvendte
pengetilskudd, billetter som er solgt til neste års arrangement, samt gaveforsterkningsmidler som ikke er
benyttet.
Ubenyttede gaveforsterkningsmidler utgjør kr 3.825.000 pr. 31.12.2019. Blir tilskuddet eller deler av
tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de overskytende midlene kreves tilbakebetalt fra
Kulturdepartementet.
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Til generalforsamlingen i Festspillene i Bergen
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

•
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Festspillene i Bergens årsregnskap som viser et overskudd på kr 407.191. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

•
•

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are
legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients.
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av
Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282
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identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av
internkontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke
fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte
som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det
planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle
svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
Konklusjon om forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Bergen, 10. mars 2020
Deloitte AS

Jon-Osvald Harila
statsautorisert revisor

© Deloitte AS
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