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Strategisk grunnlag for FiB

Festspillene i Bergen har gjennom en grundig prosess i 2012, utarbeidet 
en strategisk plattform for de kommende årene. I målbildet vektleg-
ges lekenhet, energi og livsglede. Festspillene skal forstyrre byen og 
menneskene og bringe opplevelser som speiler våre liv og drømmer og 
som kan få uventede følger for hvordan vi oppfatter verden. Dette skal 
inspirere og skape unntakstilstand i festspillukene.

Festspillene i Bergen skal stå for energi og livsglede, en fest som er 
utforskende og uredd, men samtidig tilgjengelig og åpen. Vi vil i større 
grad vise frem mangfoldet, rekruttere nytt publikum og målrette kom-
munikasjon og program. Det skal skapes flere veier inn. Ved å gruppere 
arrangementene under de tre skiltene Fornøyelser, Forbindelser og 
Forstyrrelser håper vi det blir lettere for publikum å finne det de søker. 

Kjernepublikum skal fortsatt kjenne igjen «sitt festspill», samtidig som de 
skal oppfordres til å oppsøke nye kunstuttrykk på tvers av «kanalene».

Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser vil nok samtidig appellere til 
ulike segment av befolkningen. Til høyre er en beskrivelse av hvordan 
de ulike målgruppene forholder seg til Festspillene.

MÅLGRUPPENE

F1  –  FORNØYELSER:  Underholdning og 
show med festspill-twist. Uventede presen-
tasjoner der folk ferdes. Stor og liten. Ung 
og gammel. Energieksplosjoner av fristende 
frodighet. En feiring av våren med lekende 
opptrinn i gatene og events med bred appell 
på arenaene. For hele familien, for vennegjen-
gen, for kollegaene. Ofte er publikum med i 
leken som inspirerer til høyt humør og stor 
stemning. Fellesskapets musikk og bevegelse 
- opplevelser til hode, hjerte og føtter. 
 
F2 –  FORBINDELSER:  Det beste av det 
beste i den klassiske kunsttradisjonen fra 
Bergen og fra den store verden. Tradisjon og 
fornyelse, dybde og refleksjon. Kunstneriske 
uttrykk som har stor slitestyrke fordi de 
holder arven levende og speiler våre liv som 
moderne mennesker. De fremste utøverne 
samles i Bergen og byr på forestillinger og 
konserter med historiske røtter og appell til 
de store følelsene. Forførende kunst som mid-
del til erkjennelse. 
 
F3 –  FORSTYRRELSER:  Fandenivoldsk 
og finurlig, utforskende og trendsettende. Et 
nysgjerrig publikum møter dialog og utfor-
dring, innovasjon og provokasjon. Festspillene 
forstyrrer og bringer ungdommelig galskap 
til byen. Snur opp ned på stort og smått og 
undersøker nye muligheter med stor appetitt. 
Kanskje noe aldri før hørt eller sett? Ny tek-
nologi i kunstneriske landskap uten grenser. 
Fruktbare ekteskap mellom kunstartene. Det 
ukjente oppsøkes på små, intime steder med 
klubbstemning, og i det store format – plutse-
lig oppdager du, at du er forelsket i det nye.

Å bygge  
en identitet

Innledning til profilmanualen

FORPLIKTELSER

Denne profilmanualen er laget for 
å sikre at FiB sin visuelle identitet 
er tydelig og konsekvent på alle 
profilbærere og kommunika-
sjonsflater.

Alle som skal lage grafisk eller di-
gitalt materiale for FiB, forplikter 
seg til å lese disse retningslin-
jene, overholde beslutningene 
og sørge for at FiB alltid fremtrer 
gjenkjennelig.

Fornøyelser

Forbindelser

Forstyrrelser



PROFILHÅNDBOK
KONSEPT

FESTSPILLENE I  BERGEN 
VISUEL IDENTITET

WWW.FIB.NO

005

005

02

KONSEPT
DET KONSEPTUELLE FUNDAMENTET  

TIL  DEN VISUELLE IDENTITETEN

SIDE
005- 006



PROFILHÅNDBOK
KONSEPT

FESTSPILLENE I  BERGEN 
VISUEL IDENTITET

WWW.FIB.NO

006

006

Musikk er lyd og stillhet i en nøye komponert balanse mel
lom rytme, tone, dynamikk og klang. Festspillene i Bergen 
er disse elementene. Byen våkner til liv i den harmoniske 
synkopen av rytmer og melodier, representert ved både 
innhold og publikumsmangfold.

Den visuelle identiteten visualiserer denne synkopen i sin bruk av gra-
fiske elementer, farger, typografi og en sterk og tydelig logo. 

Det strategiske grunnlaget for den visuelle identiteten er, som nevnt i 
innledningen, Homo Ludens – det lekne mennesket. Denne lekenheten 
ivaretas gjennom bruken av farger og grafiske elementer, men også 
gjennom det at den henvender seg til ulike målgrupper på litt ulik måte. 

Musikk satt  
i system

Den visuelle  
identitetens konsept
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Logoen til FiB er en stilisert F som springer ut fra grunn
konseptet til den visuelle identiteten. Den brukes også som 
grunnlag for andre grafiske elementer, som for eksempel 
det identitetsskapende rytmemønsteret (se kapittelet om 
grafiske elementer).

Logoen kan brukes med navnet plassert under eller ved siden av, eller 
som merke uten navn. Den skal alltid være svart eller hvit, aldri andre 
farger.

De påfølgende sidene beskriver bruk av logoen i detalj.

Kunstnerens 
signatur

Logoen til  
Festspillene i Bergen
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LOGOENS OPPBYGGING

F-EN I  LOGOEN
F-en i logoen er oppbygd av et 
rutenett av kvadrater. Tykkelsen 
på linjene som bygger opp logoen 
definerer kvadratene. Avstanden 
mellom linjene er like stor som 
linjetykkelsen. Dermed er selve 
F-en også kvadratisk.

LOGOEN MED NAVN
Når navnet brukes sammen med 
F-en, skal det plasseres i fast av-
stand til merket, i flukt med hhv. 
øvre og venstre kant av F-en. 
Avstanden skal være 3,5 ganger 
kvadratet som danner F-en.

UNNTAK
Størrelsesforholdet mellom F-en 
og navnet skal alltid være det 
samme, unntatt ved bruk i så små 
størrelser at navnet blir uleselig. 
I så fall kan Anti kontaktes for en 
spesiell versjon av logoen.

SIKKER AVSTAND

Sikker avstand definerer mini-
mums avstanden fra logoen til 
(a) kanten på formatet den er 
plassert på, eller til (b) andre 
elementer.

F-EN I  LOGOEN
Når F-en brukes alene, skal sikker 
avstand være minst 2 ganger 
kvadratet som danner F-en.

LOGOEN MED NAVN
Når navnet brukes sammen med 
F-en, skal sikker avstand være 
minst 4 ganger kvadratet som 
danner F-en.

UNNTAK
Sikker avstand kan reduseres 
hvis logoen skal brukes på svært 
små formater, der den i så fall 
ville ha blitt for liten til å oppfat-
tes tydelig. I slike tilfeller skal 
man likevel etterstrebe å ha så 
stor sikker avstand som mulig.



PROFILHÅNDBOK
LOGO

FESTSPILLENE I  BERGEN 
VISUEL IDENTITET

WWW.FIB.NO

010

010

LOGOENS FARGER

TILLATTE FARGER
Logoen skal alltid være svart 
eller hvit, aldri i andre farger. F-en 
og navnet skal alltid ha samme 
farge.

PÅ HVIT BAKGRUNN
På hvit bakgrunn skal logoen 
alltid være svart.

PÅ FARGET BAKGRUNN
På farget bakgrunn kan logoen 
være svart. Velg det som gir den 
største kontrasten.

PÅ FOTO
På Foto skal logoen alltid være 
hvit.
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Groupe Acrobatique de Tanger

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Zimmermann & De Perrot

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta.

GRIEGHALLE N 
23. & 27.05.13

AKROBATISK
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

BLAM!

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

LOGOENS PLASSERING

1. Logo med navnet plassert 
med riktig sikker avstand.

2. F-en og navnet kan plasseres 
i hver sin ende av formatet, 
oppe-nede eller venstre-høyre. 

1 2

Festspillbilletter
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I motsetning til tradisjonelle visuelle identiteter, hvor logo 
står øverst i det visuelle hierarkiet, har FiB valgt å la grafisk 
tydelige mønstre være de sterkeste elementene.

Det er to ulike mønstre i den visuelle identiteten:

1. Rutmemønster (logo) 
2. Melodimønster

De påfølgende sidene beskriver bruk av mønstrene i detalj.

Den grafiske 
verktøykassen

Grafiske elementer i den  
visuelle identiteten
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Rytmemønster
I rytmemønsteret er logo-F-en den grunnleggende mønsterrapporten. 
Denne skaleres til ulike størrelser og repeteres til den fyller et kvadrat 
– en mønstermodul. Mønstermoduler med ulik «oppløsning» settes inntil 
hverandre og danner rytmemønsteret.

Mønsterregler for rytmemønster

nn Tilstøtende mønstermoduler skal alltid ha ulik oppløsning

nn Mønster bare i svart eller hvitt, aldri i andre farger

nn Mønster på bilder: alltid hvitt

nn Øverste synlighetsnivå (det som møter publikum først, som plakater, 
bannere og flagg): svart på hvit bakgrunn, hvitt på svart bakgrunn 
eller svart på bakgrunn med profilfarge

nn (Alltid i kombinasjoner av primære profilfarger)

nn På internett kan mønsteret vises i 20% av en av profilfargene 

nn Aldri kombinere ulike farger i samme mønster
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Melodimønster
Melodimønsteret er et uregelmessig mønster bestående av linjer i pro-
filfargene. Linjene og fargene representerer toner og klang som beveger 
seg framover i ulike høyder. Dette mønsteret brukes til å gjøre den 
visuelle identiteten enda rikere og mer ‘leken’.

Mønsterregler for melodimønster

nn Brukes alltid i profilfargene, aldri i svart eller hvitt

nn Brukes som regel sammen med rytmemønster

nn Kan brukes alene oppå bilder og som et dekorelement for å gjøre  
sider med mye tekst/innhold mer ‘lekne’

Musikkperler og sanseinntrykk fra hele 
verden inntar Bergens storstue.

Festspillene og Fargespill feirer forskjell og for-
ening når barn og unge fra et titalls ulike nasjo-
ner presenterer en forestilling satt sammen 
spesielt for anledningen. I forkant av forestil-
lingen inviteres du inn i en rik verden av smaker, 
dufter og kulturuttrykk. En rekke miljøer sam-
les i foajeen og byr på spennende spesialiteter.

Fargespill er et nært, musikalsk møte med unge 
menneskers historie, hvem de er og hvor de 
kommer fra. Musikk og dans fra deres respek-
tive land forenes med norske musikktradisjoner 
og urban ungdomskultur. De fleste av barna og 
ungdommene er kommet til Norge som flyktnin-
ger og asylsøkere. Fargespill hadde sin første 
oppsetning under Festspillene i 2004. Siden har 
prosjektet spredd seg til andre deler av landet, 
og til årets Fargefest inviteres også artister fra 
disse «fargespillsatellittene».

Fargefest viser mulighetene som åpner seg når 
forskjeller møtes!

Sponset av DNB

Fargefest

Murmuration Ole Hamre Kunstnerisk leder, perkusjon 
Sissel Saue Kunstnerisk leder 
Elizabeth Guinoo Koreografi 
Yngve Ådland Gitar 
Øystein Fosshagen Bass 
Jaser Sayun Perkusjon 
Jovan Pavlovic Trekkspill 
Harald Dahlstrøm Tangenter 
Kåre Ivar Skjørestad Lysdesigner 
Jan Henrik Vindenes Lyddesigner 
Frøydis Moberg Prosjektkoordinator 
Britt Koldal Scenograf, inspisient 
Kjersti Berge Produsent 
Ingebjørg Nyhammer Prosjektleder,  
En smak av verden 
Marina-Johanne Sæthre Koordinator

GRIEGHALLEN 

DATO/TID
Mandag 27. mai

FOAJEEN

kl 18:00
En smak av verden

GRIEGSALEN

kl 19:00
Forestilling 

BILLETT
Ordinær: 150/ 
190/230/260/290
Under 30/Barn: 150

Festspillkort: 
40 %–30 % rabatt
Festivalpass: gratis 
inngang ved ledig 
kapasitet.

Åpnings- 
seremoni

Ute 

FESTSPLASSEN

DATO/TID
Onsdag 22. mai 
kl 12:30 

VARIGHET
1 time

De 61. festspill åpnes i år med et stort 
gratisarrangement på Festplassen. 
Her blir det smakebiter fra festspill-
artister, taler og overraskelser. 

Vi ønsker alle varmt velkommen!

Vi takker våre festspill ambassa-
dører Yvonne og Bjarne Rieber

Ute

FESTPLASSEN

DATO/TID
Onsdag 22. mai
kl 22:30

Torsdag 23. mai
kl 22:30

VARIGHET
45 min

Gratis

Du har aldri sett på maken!

35 små opplyste helikoptre leder an i et spek-
takulært multimediashow ved Lille Lunge-
gårdsvann. Den lysende svermen danser til 
spesialskrevet musikk og drar oss inn i et uni-
vers som pirrer alle sanser. Heftige elektronika-
beats kombineres med lur og korsang når 
musikerne akkompagnerer de fantastiske for-
masjonene i luften.

Tyske Phase7 tar i bruk den nyeste teknologien 
i sine unike utendørsshow. De lover en opple-
velse du sent vil glemme!

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB NOR

Sven Sören Beyer Regi, konsept 
Christiane Neudecker Konsept, komposisjon  
Christian Steinhäser Komposisjon 
Boris Blenn Komposisjon 
Björn Hermann Lysdesign 
Ars Electronica Futurelab Quadrocopters

FOAJEEN

DATO/TID
Mandag 27. mai
kl 20.20

Gratis
– den store samtalen om 

vårt lille land

Ja, 
vi elsker!

Se s. 97
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EKSEMPLER AV MELODIMØNSTER I  BRUK

Festspillbilletter
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F1:  Kun én linjetykkelse i melodimønsteret F2 :  Kun én linjetykkelse i melodimønsteret F3:  To ulike linjetykkelser i melodimønsteret

4

6

2Kombinasjon av rytmemønster  
og melodimønster
Rytme- og melodimønstrene kan kombineres for å oppnå enda større 
rikdom og lekenhet i det visuelle uttrykket.

Når man kombinerer rytme- og melodimønsteret, skal hver strek i 
melodimønsteret gå opp i høyden på en eller flere av strekene i rytme-
mønsteret. Eksemplene til høyre (1–6) viser melodimønsterets mulige 
høyder i rosa, liggende oppå rytmemønsteret.

Størrelsesforhold i segmentert kommunikasjon
Det er ulike regler som gjelder for kommunikasjon til de ulike segmen-
tene F1, F2 og F3 (se s. 3). Til F1 og F2 skal melodimønsteret alltid 
være i samme størrelse. Til F3 kan man derimot velge å blande to ulike 
størrelser, for å skape mer variasjon og lekenhet.

Groupe Acrobatique de Tanger

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Zimmermann & De Perrot

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta.

GRIEGHALLE N 
23. & 27.05.13

AKROBATISK
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

BLAM!

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Marco
Polo

GRIEGHALLE N 
23.05.13

KLASSISK
KON SE RT

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Benjamin Britten

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Andrew Litton

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Mies Julie
/Eksplosivt om arven 
etter apartheid. 

STU DIO BE RGE N 
23.05.13

SAMTIDSDAN S
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Alan Lucien Øyen

Donec lacinia sem id ante egestas blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Carte Blanche

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE
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EKSEMPLER

Forklaring til eksemplene.
Groupe Acrobatique de Tanger

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Zimmermann & De Perrot

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta.

GRIEGHALLE N 
23. & 27.05.13

AKROBATISK
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

BLAM!

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Marco
Polo

GRIEGHALLE N 
23.05.13

KLASSISK
KON SE RT

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Benjamin Britten

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Andrew Litton

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Mies Julie
/Eksplosivt om arven 
etter apartheid. 

STU DIO BE RGE N 
23.05.13

SAMTIDSDAN S
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Alan Lucien Øyen

Donec lacinia sem id ante egestas blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Carte Blanche

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE
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FARGER
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Fargene i den visuelle identiteten er hentet fra bygninger i 
Bergen. Dette gir identiteten en lokal forankring og skiller 
identiteten ytterligere fra tidligere års mer mettede farger.

Profilfargene til FiB må brukes konsekvent for å skape gjenkjennelse på 
alle flater og alle kanaler. De brukes hovedsaklig på melodimønstret og i 
typografiske detaljer. Viktigheten av korrekt fargegjengivelse er derfor 
essensiell. En begrenset palett er gunstig for å forhindre forvirring.

De påfølgende sidene beskriver bruk av farger i detalj.

Byens kulør

Profilfargene

BLÅ CMYK RGB PMS 

 40 / 15 / 20 / 0 154 / 188 / 195 5503

RØD CMYK RGB PMS 

 0 / 60 / 45 / 0 244 / 132 / 122 177

GUL CMYK RGB PMS 

 0 / 10 / 40 / 0 255 / 227 / 166 1215

SORT CMYK RGB PMS 

 0 / 0 / 0 / 100 0 / 0 / 0 Prosess Black 

HVIT CMYK RGB PMS 

 0 / 0 / 0 / 0 255 / 255 / 255 —

BLÅ 50% CMYK RGB PMS 

 20 / 7 / 10 / 0 202 / 218 / 221 5503 (50%)

RØD 50% CMYK RGB PMS 

 0 / 30 / 22 / 0 250 / 191 / 180 5503 (50%)

GUL 50% CMYK RGB PMS 

 0 / 5 / 20 / 0 255 / 239 / 207 5503 (50%)

Primærfargene

Sekundærefargene
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FARGER PÅ ULIKE FLATER

Profilfargene kan brukes som 
bakgrunnsfarge på flater, for ek-
sempel med rytmemønster i svart 
eller hvitt oppå (f.eks. på flagg).

Når det står tekst eller bilde oppå 
fargefalaten, skal man bruke de 
fargevariantene som er dempet 
til 50% av originalfargen.

Profilfargene brukes også til 
skilelinjer mellom typografiske 
nivåer og mellom bilder og tekst 
i publikasjoner, som f.eks. hoved-
katalogen (eksemplene helt til 
høyre).

XXX

XXX
Urpremiere
 
RADISSON BLU 
HOTEL NORGE/
MAARTMANNS-
HAVEN

DATO/TID
Torsdag 23. mai
kl 11:00
(Urpremiere)
og kl 18:00

Fredag 24. mai 
kl 11:00
og kl 18:00

Lørdag 25. mai
kl 16:00
og kl 18:00

VARIGHET
40 min.

ALDER
Fra 6 år

BILLETT
Ordinær: 190
Under 30: 150
Barn: 90

Festspillkort: 
40 %–30 % rabatt. 
Festivalpass: gratis 
inngang ved ledig 
kapasitet.

Prokofjevs kjente musikkeventyr i  
ny drakt.

Historien om Peter som bor hos sin bestefar, 
og som til tross for advarsler går ulven i møte, 
er en klassiker og har blitt fremført av symfo-
niorkestre over hele verden siden 1936. Under 
årets festspill blir det premiere på en helt ny og 
vilter kabaretversjon.

Hordaland teater vekker oppsikt med sine 
teaterproduksjoner, som ofte har et visuelt og 
musikalsk særpreg. For festspillforestillingen 
Veggen i 2011 mottok teateret Heddaprisen. 
Det er nå det samme ensemblet som slår seg 
løs med Peter og ulven. Karoline Krüger har 
med seg et knippe av byens beste musikere, og 
sammen kaller de seg Norsk kabaretorkester.

Peter 
og ulven

En oppjazza 
familieversjon

Produsert av Hordaland Teater

Karoline Krüger Idé, musikalsk 
tilrettelegging og sang 
Eline Sundal Cello 
Magnus Brandseth Tuba 
Jostein Stalheim Akkordeon 
Are Ovesen Trompet 
Trond Birkedal Regi 
Hilde Sol Erdal Koreografi 
Åse Hegrenes Kostyme

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) 
Peter og ulven
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Vår 
forunderlige 

verden
Ute

DEN BLÅ 
STEINEN

DATO/TID
Fredag 31. mai
kl 12:30 fremmøte 
v/den blå steinen
kl 14:00 konsert i 
Grieghallens foajé 

VARIGHET
Konserten  
varer 1 t

Gratis

Vi gjentar fjorårets suksess!

Bli med Bent Sigmund Olsen, medfor-
fatter av boken Trilleturer i Bergen, 
på ny trilletur. Olsen som nå er i sin 
andre pappaperm på ett år, lover å 
servere anekdoter fra det bergensk 
musikk- og teaterliv, mens du gir 
poden frisk luft. Turen går fra Den 
blå stein til Grieghallen via Nordnes. 
Som avslutning inviterer vi til gra-
tiskonsert i Grieghallens foajé, hvor 
det ikke rynkes på nesen hvis noen 
av de små akkompagnerer med litt 
rap eller grynt.

Festspilltrilletur 
og stikk innom- 

konsert

Ute

RUNDT OM 
I  BERGEN

DATO/TID
Under Festspillene 
 
Gratis

Kuriositeter og pussige figurer, unge 
dansere og merkelige marionetter. 
Det er mangt du kan støte på rundt 
om i byen og på Flesland i festspill-
perioden. Det blir også korsang og 
spretten musikk rundt neste sving. 
La deg overraske og begeistre når 
du er på farten! Med blant andre 
Dukkenikkernes teaterverksted, 
Bergen dansesenter, Fyllingsdalen 
kor og Body Rhythm. 

Fornøyelser 
i gatene

Ute

OLAV KYRRE  
MONUMENTET,  
V/LILLE LUNGE- 
GÅRDSVANNET

DATO/TID
Torsdag 30. mai  
kl 15:00 og 17:00

TORG - 
ALLMENNINGEN

DATO/TID
Søndag 2. juni  
kl 12:00 og 14:00

VARIGHET
ca. 20 min 
 
Gratis

Figurspillere manipulerer magnolia-
treets blomster og forvandler bla-
dene i størrelse og form.

Ute

S JØFARTS- 
MONUMENTET

DATO/TID
Søndag 26. mai og  
lørdag 1. juni  
kl 12:00 og 14:00

VARIGHET
15 min 
 
Gratis

En kvinne kledd i en kjole av speil 
foretar en reise. Med Sjøfarts monu-
mentet som bak grunn gjen speiler 
kvinnen – som vannet – verden rundt 
seg. Danse per formance basert på 
meditativ buthodans. 

Dukkenikkernes teaterverksted 
har begeistret bergensere i en 
årrekke med sine finurlige, opp-
siktsvekkende og vakre figurer 
og tablåer. Nå har de laget tre 
performancer for Festspillene. 
En fryd for øyet og hjertet! 

Ute

TORGALL - 
MENNINGEN

DATO/TID
Fredag 24. mai  
kl 13:00 og 14:00

OLAV KYRRE  
MONUMENTET,  
V/LILLE LUNGE- 
GÅRDSVANNET

DATO/TID
Fredag 31. mai 
kl 16:00 og 17:00

VARIGHET
ca. 15 min 
 
Gratis

Kan vi gripe tiden, oppheve tyngde-
kraften å få den til å sveve? Tannhjul 
og rustne gjenstander blir her en 
flyvende kreasjon!

Speilet

Tiden

Forvand- 
lingen
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EKSEMPLER AV PRIMÆRFARGENE I  BRUK

EKSEMPLER AV BÅDE PRIMÆRE OG SEKUNDÆRFARGENE I  BRUK
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TYPOGRAFI
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV TYPOGRAFI  

I  FESTSPILLENE I  BERGENS VISUELLE IDENTITET

SIDE
021- 026
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Det typografiske systemet i den visuelle identiteten  tilret
telegger for strukturering av et til tider komplekst infor
masjonshierarki. Samtidig bidrar det til visuell enhet og 
gjenkjennelse, gjennom bruk av én skriftfamilie. 

Fonten Calibre fra Klim Type Foundry er inspirert av gateskilt i tidligere 
Øst-Berlin. Den tyske designtradisjonen gjenspeiler den tyske kulturens 
opphøyning av rasjonalitet og struktur, noe som manifesteres Calibres 
matematiske og geometriske uttrykk. Geometrien er likevel ikke så 
rigid at det går på bekostning av lesbarheten, og den grundige optiske 
tilpasningen gjør Calibre til en ypperlig skrift for mengdetekst.

Det typografiske hierarkiet vektlegger en tydelig kontrast mellom ulike 
typer informasjon, slik at det er lett for leseren å orientere seg og finne 
det hun leter etter. 

CALIBRE REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
1234567890

CALIBRE SEMIBOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 
1234567890

En moderne  
stemme

FiB sin typografi

KJØP FONTENE

CALIBRE
http://vllg.com/Klim/Calibre

METRIC
http://vllg.com/Klim/Metric 
(Brukes på t-er i overskrifter.)
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Typografiens grid 

Eksempelet til høyre er fra hovedkatalogen og viser at tekstspaltene 
følger et grunnleggende spaltesystem på 12 spalter per side. De ulike 
delene av teksten settes i ulik bredde etter følgende prinsipp:

nn Hovedtekst og info om utøverne settes over 5 spalter

nn Praktisk informasjon settes over 2 spalter

Dette systemet gjør layouten fleksibel, slik at den kan tilpasses ulike 
nivåer med tekst, for eksempel slik at hovedforestillinger får mer frem-
tredende plass enn mindre forestillinger. I eksempelet under går teksten 
over 4 spalter i stedet for 5 spalter.
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Typografiske nivåer i redaksjonell design 

Man bruker typografiske nivåer for å gjøre teksten lettlest og tilgjenge-
lig, samtidig som at det definerer om man f.eks. snakker om en hoved-
forestilling eller en mindre profilert forestilling. 

Overskrifter skal være midtstilt og sentrert over tekstspalten(e) de 
tilhører. Linjemellomrommene baserer seg på et grunnlinjesystem med  
3 punkts avstand (3 pt baseline grid), der de ulike tekststilene går opp 
med sine ulike (men proporsjonale) mellomrom. 

Vise overskriftene på grid som eksempel 

1. Topptekst: Denne teksten “fordeles” jevnt på formatet, med hhv. 
venstre,- midt- og høyrestilt tekst. Den er asymmetrisk plassert på 
venstre og høyre side i publikasjoner som hovedkatalogen, siden 
den alltid starter i 3. spalte fra venstre.

2. Overskrifter: Disse overskriftene brukes ifm. forestillinger. Det er 
tre overskriftsnivåer, som har et klart definert størrelsesforhold 
(beskrevet i detalj på neste side). Stilene heter «Overskrift 2–4» i 
InDesigns Paragraph Styles.

3. Praktisk informasjon: Denne teksten er forbeholdt praktisk infor-
masjon om forestillinger, som f.eks. sted, dato, tidspunkt, pris o.l. 
Bruk stilene «Fakta, tittel», «Fakta, mellomtittel» og «Fakta, tekst» i 
InDesign for å skille delene fra hverandre.

4. Ingress: Ingressen introduserer teksten/artikkelen/omtalen.

5. Brødtekst: Denne tekststørrelsen er konsekvent for brødtekst i alle 
medier og på alle flater.

6. Utøvere: Denne teksten brukes for å skille utøverne fra brødteksten. 
Bruk stilen «Artist, instrument» i InDesigns Character Styles, for å 
skille mellom utøver og instrument.

7. Repertoir: Denne teksten skiller repertoiret fra brødteksten og 
utøverne.  

XXX

XXX
Urpremiere
 
RADISSON BLU 
HOTEL NORGE/
MAARTMANNS-
HAVEN

DATO/TID
Torsdag 23. mai
kl 11:00
(Urpremiere)
og kl 18:00

Fredag 24. mai 
kl 11:00
og kl 18:00

Lørdag 25. mai
kl 16:00
og kl 18:00

VARIGHET
40 min.

ALDER
Fra 6 år

BILLETT
Ordinær: 190
Under 30: 150
Barn: 90

Festspillkort: 
40 %–30 % rabatt. 
Festivalpass: gratis 
inngang ved ledig 
kapasitet.

Prokofjevs kjente musikkeventyr i  
ny drakt.

Historien om Peter som bor hos sin bestefar, 
og som til tross for advarsler går ulven i møte, 
er en klassiker og har blitt fremført av symfo-
niorkestre over hele verden siden 1936. Under 
årets festspill blir det premiere på en helt ny og 
vilter kabaretversjon.

Hordaland teater vekker oppsikt med sine 
teaterproduksjoner, som ofte har et visuelt og 
musikalsk særpreg. For festspillforestillingen 
Veggen i 2011 mottok teateret Heddaprisen. 
Det er nå det samme ensemblet som slår seg 
løs med Peter og ulven. Karoline Krüger har 
med seg et knippe av byens beste musikere, og 
sammen kaller de seg Norsk kabaretorkester.

Peter 
og ulven

En oppjazza 
familieversjon

Produsert av Hordaland Teater

Karoline Krüger Idé, musikalsk 
tilrettelegging og sang 
Eline Sundal Cello 
Magnus Brandseth Tuba 
Jostein Stalheim Akkordeon 
Are Ovesen Trompet 
Trond Birkedal Regi 
Hilde Sol Erdal Koreografi 
Åse Hegrenes Kostyme

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) 
Peter og ulven
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INGRESS

Calibre Semibold,  
10,5 pt/12 pt

BRØDTEKST

Calibre Regular, 
9 pt/12 pt 
 
(«Brødtekst venstrestilt» er til 
vers/dikt i teksten)

UTØVERE

UTØVERE
Calibre Semibold, 
9 pt/12 pt

INSTRUMENT
Calibre Regular, 
9 pt/12 pt

REPERTOIR

KOMPONIST
Calibre Semibold, versaler, 
7 pt/9 pt, 100 sperring, 

TEKST
Calibre Regular, 
7,5 pt/9 pt

TOPPTEKST

Calibre Semibold, versaler, 
7 pt/9 pt, 100 sperring

OVERSKRIFTER

OVERSKRIFT 1
Calibre Semibold,  
40,5 pt/36 pt

OVERSKRIFT 2  (+LANG)
Calibre Semibold,  
30,375 pt/27 pt,

OVERSKRIFT 3
Calibre Semibold,  
20,25 pt/18 pt

PRAKTISK INFORMAS JON

FAKTA ,  TITTEL
Calibre Semibold, versaler, 
7 pt/9 pt, 100 sperring,  
0,5 pt understreking med 1,5 pt 
offset

FAKTA ,  MELLOMTITTEL
Calibre Semibold, versaler, 
7 pt/9 pt, 100 sperring, 

FAKTA ,  TEKST
Calibre Regular, 
7,5 pt/9 pt, 

1

2

3

4

5

6

7

Typografiske nivåer i redaksjonell design 
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RADISSON BLU 
HOTEL NORGE/
MAARTMANNS-
HAVEN

DATO/TID
Torsdag 23. mai
kl 11:00
(Urpremiere)
og kl 18:00

Fredag 24. mai 
kl 11:00
og kl 18:00

Lørdag 25. mai
kl 16:00
og kl 18:00

VARIGHET
40 min.

ALDER
Fra 6 år

BILLETT
Ordinær: 190
Under 30: 150
Barn: 90

Festspillkort: 
40 %–30 % rabatt. 
Festivalpass: gratis 
inngang ved ledig 
kapasitet.

Prokofjevs kjente musikkeventyr i  
ny drakt.

Historien om Peter som bor hos sin bestefar, 
og som til tross for advarsler går ulven i møte, 
er en klassiker og har blitt fremført av symfo-
niorkestre over hele verden siden 1936. Under 
årets festspill blir det premiere på en helt ny og 
vilter kabaretversjon.

Hordaland teater vekker oppsikt med sine 
teaterproduksjoner, som ofte har et visuelt og 
musikalsk særpreg. For festspillforestillingen 
Veggen i 2011 mottok teateret Heddaprisen. 
Det er nå det samme ensemblet som slår seg 
løs med Peter og ulven. Karoline Krüger har 
med seg et knippe av byens beste musikere, og 
sammen kaller de seg Norsk kabaretorkester.

Peter 
og ulven

En oppjazza 
familieversjon

Produsert av Hordaland Teater

Karoline Krüger Idé, musikalsk 
tilrettelegging og sang 
Eline Sundal Cello 
Magnus Brandseth Tuba 
Jostein Stalheim Akkordeon 
Are Ovesen Trompet 
Trond Birkedal Regi 
Hilde Sol Erdal Koreografi 
Åse Hegrenes Kostyme

SERGEJ PROKOFJEV (1891–1953) 
Peter og ulven
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Hoved
forestillingers 

tittel
Sekundære 

forestillingers 
tittel

Tertiære 
forestillingers 

tittel

40,5 PT/36 PT
Punktstørrelse er 112.5% av linjemellomrom

FORHOLDET MELLOM 
SKRIFTSTØRRELSE OG 
LINJE MELLOMROM I  OVER-
SKRIFTER

I overskrifter skal alltid skrift-
størrelsen være 112,5% av 
linjemellomrommet.

Fra en overskriftsstil til den 
neste, skal det være en reduksjon 
i punktstørrelse på 25%, for å 
sørge for korrekt typografisk 
hierarki. 
 
I store overskrifter brukes alltid 
Calibre Medium i stedet for 
Calibre Semibold, for at det ikke 
skal oppleves som «klumpete» i 
store størrelser. 
 
Overskrifter skal skilles fra neste 
nivå med en farget tykk linje, 
som plasseres under det høyeste 
nivået. Se foregående sider for 
eksempler.

30, 375 PT/27 PT
Punktstørrelse er 112.5% av linjemellomrom

20, 25  PT/18  PT
Punktstørrelse er 112.5% av linjemellomrom
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BILDEBRUK
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV BILDER  

I  FESTSPILLENE I  BERGENS VISUELLE IDENTITET
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En konsekvent billedstil er avgjørende for å skape en tydelig 
visuell identitet. Med rett bruk av bilder, står FiB frem med 
unikt visuelt særpreg.

Det skal kun brukes foto, ikke illustrasjon, i FiB sin visuelle identitet. 
Som omtalt tidligere i dette dokumentet, kan både rytme- og melodi-
mønsteret legges oppå bilder for å skape lekenhet og særpreg.

Bilder som ikke er knyttet direkte til en spesiell forestilling, skal gis 
en fargetone av en av profilfargene (legg bildet i «Multiply» oppå en 
profilfarge). Dette er for å dempe disse, slik at forestillingsbildene kan 
tre fram enda tydeligere.

Fotostil for segmentert kommunikasjon

nn Fotostil for målgruppen F1: Kommunikasjon til dette segmentet skal 
alltid bruke fargebilder, med etterbehandling av et fotofilter som gir 
en spesiell fargetone.

nn Fotostil for målgruppen F2: Kommunikasjon til dette segmentet 
skal alltid bruke svart/hvitt-bilder med en spesiell kurveinnstilling.

nn Fotostil for målgruppen F3: Kommunikasjon til dette segmentet 
skal alltid bruke fargebilder med en spesiell kurveinnstilling og en 
blåaktig følelse i de mørke partiene av bildet.

Personlig tone

Bruk av bilder 
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Groupe Acrobatique de Tanger

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Zimmermann & De Perrot

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta.

GRIEGHALLE N 
23. & 27.05.13

AKROBATISK
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

BLAM!

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Marco
Polo

GRIEGHALLE N 
23.05.13

KLASSISK
KON SE RT

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Benjamin Britten

Donec lacinia sem id ante egestas lobortis blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Andrew Litton

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

Mies Julie
/Eksplosivt om arven 
etter apartheid. 

STU DIO BE RGE N 
23.05.13

SAMTIDSDAN S
FORESTILLING

FESTSPILLE NE
I  BE RGE N

Alan Lucien Øyen

Donec lacinia sem id ante egestas blandit sem porta. 

Quisque a neque at lectus ultrices consequat. 

Carte Blanche

Donec lacinia sem id ante egestas 

lobortis blandit sem porta. 

  SAMARBEIDSPARTNERE FOR FESTSPILLENE

EKSEMPLER

Forklaring til eksemplene.

F1 : F2 : F3 : 


