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NB: Borealis har tidligere levert festivalrapporter som har fulgt festivalåret, og 
regnskap som følger kalenderåret. Fra 2016 skrives det nå årsrapport for Borealis, 
hvor både aktivitet og regnskap følger kalenderåret. Hovedfokus er på festivalen, 

men det vies også oppmerksomhet til organisasjonen som helhet og aktivitet 
som utøves gjennom året. Vi håper at dette skal gi et mer utfyllende bilde av 

aktiviteten til Borealis.

Borealis – en festival for eksperimentell musikk er hovedaktiviteten til foreningen Borealis. Aktiviteten 
gjennom året bygger opp mot den kommende festivalen og styrker vår kontakt med publikum og utvikler nye 
rom for lytting. Borealis skal være et sted for den eventyrlystne lytteren, og her feires musikken som ikke lar 
seg sette inn i allerede velkjente definerte og avgrensete rammer. Fem dager i mars hvert år inntar Borealis 
hele byen med nye musikalske eksperimenter fra Bergen, Norge og resten av verden.

Borealis arbeider med nålevende komponister, lydkunstnere, improvisatører og musikere, for å utvikle 
prosjekter som utfordrer lytteren til å stille spørsmål om hva musikk kan være, og hvor den kan ta deg. 
Borealis er ikke én type eller sjanger av musikk, men i stedet en døråpner til de mest vågale og nyskapende 
artister og musikere, som gir oss noe nytt på vår vei videre. Borealis jobber bevisst for å reflektere det 
mangfoldige samfunnet vi lever i, både i organisasjonen og i vår programering.

Årets festival omfavnet DIY-estetikken som en døråpner til nye musikalske uttrykk ved å unnvike gamle 
konvensjoner om fremførelse og komposisjon. Kunstnerisk leder Peter Meanwell ser en DIY-estetikk overalt i 
samtidsmusikkens verden – dristig musikk, som fortsetter å grave videre for å oppdage nye måter å overraske 
ørene våre på. Den bryter ned tradisjonelle hierarkier for å avdekke en ånd av kunstnerisk, sosial og politisk 
frihet. Årets Borealis var full av komponister og utøvere som omfavnet risikoen for å mislykkes, som selv 
klatret inn i ringen, eller bygget sine egne instrumenter – artister som ble skitne på hendene, og viste oss 
at forandring er mulig. Og dette var også et opprop til handling, det er musikk som styrker lytterne. Dette er 
ikke lenger en kunstform for en privilegert elite – det er for alle som vil prøve ut noe nytt, som vil strekke seg 
lengre enn det de kjenner til, for så å finne noe de ikke hadde forventet å møte på. 
Et slikt sted ønsker vi at Borealis skal være - et sted der man kan prøve ut noe man ikke kan forestille seg, der 
eventyrlystne lyttere kan skape nye verdener. 

Borealis - et sted for eventyrlysten lytting

BAS klasserom - foto: Henrik Beck
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Programmet under Borealis bestod av 36 konserter og forestillinger, utstillinger og installasjoner, 
residency, kunstnersamtaler, familiearrangement og filmklubb. I det følgende gis en oppsummering av 

enkeltstående prosjekt og satsingsområder. 

Bestillingsverk initiert av Borealis

Object Collection ’It’s All True’ (støttet av Ernst von Siemens Musikstiftung)
Stine Janvin Motland, Lasse Marhaug og Greg Pope ’Incorporate’ (støttet av Det Norske Komponistfond)

Johannes Lund ’28’ (støttet av Statens Kunstfond, DK)
John Chantler ’Three Columns for Bergen’

Urfremføringer på Borealis

Johannes Lund ’28’
John Chantler ’Three Columns for Bergen’

Guro Skumsnes Moe ’lysleder (våge å miste prøve å forstå)’
Anders Vinjar ’Le camere invisibili / Usynlige rom ‘

Kari Telstad Sundet ’Hvilested’
Julian Skar ’Frysepunkt’

Santiago Díez-Fischer ’óyelos desgarrar la tela del presagio’
Sigurd Fischer Olsen ’Sserenades’

Martin Rane Bauck ’wuthering heights [résilience 1], oder laufende verhandlungen über die ewigkeit’
Tine Surel ’Byen’

Gregor Riddell ’Hiraeth’
David Stephen Grant ’Granular (e)motion’

Jonas Skaarud ’Shapes, Book II’

Borealis 2016 – 9.-13. mars

Ob
je

ct
 C

ol
le

ct
io

n 
"It

's 
Al

l T
ru

e"
 -

 fo
to

: H
en

rik
 B

ec
k

5



*Åpningskvelden Space is the Place på Bergen Arkitekshøgskole og Incorporate på Rom8

Borealis 216 åpnet med fullt hus og en kunstnerisk suksess hvor vi tok publikum med inn i den for mange 
hemmelige kornsiloen – Bergen Arkitekthøgskole. Transformasjonen fra en gammel kornsilo til et virvar av 
studioer og undervisningsrom er magisk, og til årets åpningskonsert fylte vi alle dets krinker og kroker med 
lekne musikalske vågestykker, som bidro til å skape en ny ramme for konsertopplevelsen og hyller siloens 
forvandling fra kjeller til konsertsal.
Publikum ankom gjennom treverkstedet og inn på lageret hvor Sjøforsvarets Musikkorps blåste spindelvevene 
ut av krokene med Anthony Braxtons ukonvensjonelle tolkning av en militær fanfare, og de fylte rommet med 
spiraler av droner i en urpremiere av den danske improvisatøren Johannes Lund. Overraskelsen var stor 
da garasjeporten åpnet seg og amerikanske Ensemble Pamplemousse fremførte et verk for fire bilhorn i 
portåpningen. Deretter fortsatte Ensemble Avgarde med urpremieren av den norske bassisten, komponisten 
og støymusikeren Guro Skumsnes Moe. Til slutt, nede i siloens episke akustikk, fremførte den amerikanske 
komponisten Jessie Marino et rituale for skarptromme, lys og elektronikk, og den australske komponisten 
John Chantler et nytt verk for en tom silo, ved bruk av elektronikk, orgler og rommets egne resonnerende 
frekvenser. 

 Åpningskvelden ble avsluttet på Rom8 med aktivering av installasjonen Incorporate av Stine Janvin 
Motland, Lasse Marhaug og Greg Pope. Installasjonen var en reisverkskonstruksjon inspirert av antikke 
anatomitegninger. Den reflekterer menneskets anatomi og den potensielle skjønnheten som finnes i dens 
detaljrike arkitektur. Med Incorporate utforsker Marhaug og Motland lyden av stemmens indre omgivelser, 
kroppen, og forsøker å avdekke hva som skjer bak kulissene når en stemme produserer lyd, når luft presses 
ut av lungene og blod sildrer gjennom årene.
Publikum blir invitert inn i en romlig komposisjon av høyttalere og kabler som fremfører tolkninger av 
kroppens lydlige innside, og som samtidig er et multidimensjonalt lerret for Greg Popes videoprojeksjoner. 
Denne kvelden bød først på en performance av de tre kunstnerne i utstillingen, før den ble aktivert. Utover 
festivaluken var de tre musikerne Øyvind Torvund, Espen Sommer Eide og Siv Øyunn Kjenstad invitert til på 
hvert sitt vis å intervenere i utstillingen, hvilket resulterte i tre svært forskjellige refleksjoner og responser 
til det originale verket. 

Åpningskonsert, Ensemble Pamplemousse - foto: Henrik Beck
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Sjøforsvarets Musikkorps - foto: Magnus H. Sunde

Jessie Marino - foto: Henrik Beck

Sjøforsvarets Musikkorps - foto: Magnus H. Sunde

Incorporate - foto: Henrik Beck

Incorporate - foto: Henrik Beck

John Chantler - foto: Magnus H. Sunde
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Borealis ønsker å være med å utvikle og initiere også større internasjonale prosjekter, samt å utvide 
horisonten utover Nord-Europa. Med en lang planleggingsfase og mulighet for å søke internasjonale fond ser 

vi at vi kan være med oppfylle disse målene på tross av at vi er en ganske liten organisasjon. 

Object Collection – It’s All True (bestillingsverk)

4 elektriske gitarer, 2 trommesett og 1000 timer med arkivmateriale fra konserter fra det ikoniske amerikanske 
post-hardcore bandet Fugazi. Dette er kanskje ikke de mest vanlige ingrediensene i en opera, men Object 
Collection fra Brooklyn, New York, er heller ikke et helt vanlig operakompani. Kompaniet spiller en sentral 
rolle i New Yorks eksperimentelle scenekunst- og  musikkmiljø, og arbeidet med dette bestillingsverket for 
Borealis startet allerede i Bergen i 2015. Vi er stolte av å kunne være med å initiere og føre frem slike store 
prosjekt som dette. Object Collection ferdigstilte verket i Bergen, og det er flere forestillinger planlagt i USA 
og interesse fra flere store samtidsmusikkfestivaler. 
Object Collection presenterte også avslutningsprosjektet Under Siege med live-dubbing og lyd effekter av 
filmen med samme navn til svært stor suksess.
Bestillingverket ble støttet av blant annet Ernst von Siemens Musikstiftung, og ble presentert i samarbeid 
med Bergen Nasjonale Opera.

Egyptian Females Experimental Music Session

Borealis har også de siste årene vært bevisst på å presentere artister og verk 
med opprinnelse utenfor Nord-Europa, og det var med stolthet vi presenterte 
fem kvinnelige musikere fra miljøet for lydkunst, støy og eksperimentell musikk i 
Egypt. Alle er direkte musikalske etterkommere etter den geniale lydkunstneren 
og kuratoren Ahmed Basiousny, som mistet livet under protestene i Kairo i januar 
2011. Basiouny er kjent som en av pionerene innen lydkunst. Egyptian Females 
Experimental Music Session er et ekte testament for frie og kreative uttrykk, 
hvor de benytter tonegeneratorer, dekonstruksjon av tonehøyde og klang, 
jazzstrukturer, feltopptak og lag på lag med lyd. Med en radikal Gjør-Det-Selv-
holdning er det symbolsk for Kairos lydlandskap, samtidig som man finner spor 
av melodier og rytmer gjennom hele dette voldsomme og vakkert orkestrerte 
eksperimentet. Prosjektet involverte også samarbeid med de tre lokale musikere/
lydkunstnere Maia Urstad, Espen Sommer Eide og Signe Lidén. Studiobesøk og 
felles middager dannet grunnlaget for å skape en felles forståelse av partene 
musikalske ståsted, samt finne en plattform for mulig samarbeid. Introduksjon og 
workshop i MULTI ambisonic system på Østre var svært vellykket, og samarbeidet 
vedvarer også videre i 2017. 

Internasjonale prosjekter og residency
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Egyptian Females Experimental Music Session - foto: Magnus H. Sunde
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Residency og større kjennskap til artistene

Et viktig moment i årets festival var ønsket om å gi større plass til utøvere over en lengre periode, slik at 
publikum oppnår en større kjennskap og interesse for nye utøvere. Således var det totalt 30 kunstnere (fra 
Norge, Egypt, USA, Storbritannia og Japan), som var til stede under hele festivalen, eller lengre, i residency 
eller produksjonsopphold i regi av Borealis. Dette var et økonomisk og logistisk krevende prosjekt, men ga 
en formidabel uttelling kunstnerisk og i møtet med publikum. Dette er grep som vi ønsker å videreføre i de 
kommende årene. 

Ensemble Pamplemousse er et amerikansk kollektiv av utøvende komponister, som spiller egne verk som stiller 
spørsmål ved tradisjonelle konsepter for lyd og fremføring av musikk på en leken måte. De var et ensemble 
som gikk igjen i flere konstellasjoner – som en del av åpningskonserten, lydinstallasjon, portrettkonsert, 
familiearrangement og avslutningskonserten. 
Rie Nakajima fra Japan jobber med lydinstallasjoner og lydperformance. Hun var i Bergen i et lenger residency 
i samarbeid med Lydgalleriet, og presenterte både et utstilling og flere konserter – både under festivalen og 
i tillegg var hun med på vårt arrangement i Kabuso i Øystese i forkant av festivalen. 

Mat Jenner fra Storbritannia var her i et lenger residency i samarbeid med Bergen Kunsthall og presenterte 
sin første separatutstilling i Norge. Utstillingen a_MAsS_a_mASs fungerte også som arena for våre samtaler 
og var således en svært dynamisk utstilling. Deler av prosjektet var også med på vårt besøk på Kabuso i 
forkant. I forbindelse med utstillingen ble det bestilt 5 nye lydverk av norske kunstnere som nå inngår i 
samlingen FOAM, og som reiser videre med Jenner. 
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Egyptian Females Experimental Music Session - foto: Magnus H. Sunde
aMAsS_a_mASs - foto: Magnus H. Sunde

Ensemble Pamplemousse - foto: Magnus H. Sunde
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Samarbeidet med norske ensembler, komponister og artister og lokale og nasjonale kunst- og kulturaktører 
er en svært viktig del av Borealis, og et arbeid som pågår året rundt med samtaler og utvikling av prosjekter. 
Dette er med på å realisere prosjekter som er for omfattende for den enkelte organisasjonen, og er også 
en måte å nå til nye publikumsgrupper. De mest sentrale aktører for 2016 var Bergen Nasjonale Opera, 
BIT20 Ensemble, Bergen Kunsthall, Lydgalleriet, BEK og nyMusikk, i tillegg til andre lokale og nasjonale 
samarbeidsparter som varierer mer fra år til år.
 
På årets Borealis presenterte vi BIT20 Ensemble med to nye bestillingsverk i en egen konsert, samtidig som de 
også deltok på vårt familiearrangement. Asamisimasa ble presentert med to konserter – en portrettkonsert 
av den danske komponisten Simon Løffler og urpremierer på seks nye verk av yngre norske komponister i et 
samarbeid med nyMusikks Komponistgruppe. 

Borealis har alltid hatt et tett samarbeid med Griegakademiet, og i år presenterte de flere verk av årets 
komponister på festivalen, som de hadde hatt workshop og seminarer med i løpet av året. Det er svært nyttig 
at begge parter kan dra godt nytte av våre komponistbesøk gjennom året. 

Ensemble AVGARDE tok del i åpningskonserten, sammen med Sjøforsvarets Musikkorps, mens utstillingen 
Incorporate ble utviklet av Stine Janvin Motland, Lasse Marhaug og Greg Pope, og dessuten involverte 
tre norske musikere i egne intervensjoner. Prosjektet MULTI innebærer bestilling og utvikling av nye verk, 
programvareutvikling og kompetansebygging innenfor surround-lyd, og bød i år på tre urpremierer av Anders 
Vinjar, Kari Telstad Sundet og Julian Skar. 

Norske prosjekter

asamisimasa - foto: Henrik Beck

Konsertsirkus!- foto: Henrik Beck
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Borealis har også i år hatt en særlig fokus på prosjekter for barn og unge, og med utgangspunkt i eksperimentell 
musikk og barns åpne sinn, presenterer Borealis Konsertsirkus! som bryter ned veggene for den klassiske 
konsertopplevelsen, og inviterer hele familien til sammen å oppleve nykomponert musikk og ta del i et nytt 
musikalsk eventyr. Dette gjøres i en trygg og godt kommunisert setting, som gir mulighet for både deltakelse 
og refleksjon, utprøving og et sted å trekke seg tilbake.  Samtidig gis det profesjonelle samtidsmusikkfeltet 
rom for å kommunisere med et nytt og ungt publikum. På årets Konsertsirkus! tok vi over hele Bergen 
Internasjonale Kultursenter, med konserter i tre rom, café og boltreplass. Vi presenterte kortere konserter 
med Ensemble Pamplemousse, Simon Løffler og Griegakademiet, BIT20 Ensemble og elever Vadmyra skole.
Prosjektet ble støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune.
 
I samarbeid med nyMusikk Bergen og det populærvitenskaplige opplevelsessenteret VilVite presenterte vi 
lydinstallasjonen Vannstand av Maja S. K. Ratjke i samarbeid med skolebarn og elever fra Kulturskolen. For 
barna innbefattet prosjektet en læringsprosess i å spille partiturer som åpner for improvisasjon og egne valg 
av toner og klang. Installasjonen hadde en egen åpning for barna, deres foreldre og andre publikum, og stod 
så videre gjennom festivalperioden og for alle besøkende på VilVite. Slike samarbeid er svært inspirerende, 
og vi ønsker å fortsette å initiere slike. 

Barn, unge og familier

Simon Løffler- foto: Magnus H. Sunde Ensemble Pamplemousse- foto: Magnus H. Sunde

Ensemble Pamplemousse - foto: Magnus H. Sunde

Maja S. K. Ratkje - foto: Henrik Beck
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Utstillingsåpning Throw av Rie Nakajima - foto: Henrik Beck
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Andre plattformer og møtepunkter

I 2016 bestilte vi tekster av den norske forfatteren Erlend O. Nødtvedt – Over Revnen og den irske komponisten 
og artisten Jennifer Walshe – Den Nye Disiplinen / The New Discipline. 
Begge tekstene ble trykket i programkatalogen i 3000 eksemplarer. Manifestet ble også trykket på tysk i 
tidsskriftet MusicTexte – Zeitschrift für neue musik og dannet også utgangspunkt for seminarer og viktige 
diskusjoner på Darmstadt Summer School for New Music. 
Borealis blir hermed satt på kartet også gjennom året og er med å skape morgendagens agenda. 

Synapsebro 
13. volum 
NERVEFORBINDELSER 

HØYRE-VENSTRE 
HEMISFÆRE 

Gelender 
CRESCENDO 
Overgripen 

Over Revnen 
Hemisfærenes bro 
Affektiv feilslutning (følelse) 

Erlend O. Nødtvedt (lyttestrateg) 

Høyre hjernehalvdel (målsetning) 

Venstre hjernehalvdel (forhåpentligvis) 

 
 
 

 
 
 
 

ascenderende ionestrømning 
nevrotransmittere tilføy bare en septim hør 
raslen et elektrisk skudd nervetrærs 
fangarmer en akutt overgripen en greins 
kast fra venstre til høyre en ny synapsebro 
to hjernehalvdeler afferente 
nerveterminaler afferente nervefibrer en 
hertz-liane festet til hjernebarken 
synapseovergangene hårceller et tarzanbrøl 
fra hjernens jungel bladenes rislen dette 
stykket tar sats og slenger seg i lydkronen 
rett i medulla i dorsale ventrale kokleære 
kjerner krystallisert flagrende form endre 
hastighet endre tonehøyde 
endre stillhet tremolo dette stykkets eneste 
mål er å utjevne hjernens wahwahpedal 
eller heller hjernens ubendige trang til å 
forutse neste tone medulla nuclei colliculi 
inferiores alt dette stykket gjør er for en 
akkords tid å prøve ta innersvingen på å 
så flink du var å lytte da du haha du var for 
god til å lytte corpus geniculatum mediale 
thalamus dette stykket var enklere enn 
deg selv et sprik mellom to stoler auditive 
sentre i temporallappene mellom to 
hemisfærer diskant en dyp revne i midten 
hypothalamus sekresjon av 
kortikotropinstimulans dyp nok for hånden 
bred nok for hånden høyre over denne bro 
skal den musikk som kun er komponert for 
høyre øre gå over til venstre hemisfære 
medullas dorsomediale ventrolaterale 

bradykardi bompenger fortoll en septim før 
du når over fjorden til det lovede venstre 
hjernehalvdeleland der simultane mønstre 
som rom tonehøyde akkorder bor og 
regjerer i millisekundsriker hypotensjon 
nevroendokrin for alltid i fredssamtaler 
med høyre hemisfære der de dypt 
merkelige sekvensmønstre våkner 
regelmessig fra dvalen medieres via 
hormoner og adrenalin «vi vet ikke om 
musikk gir en primær fysiologisk effekt som 
sekundært trigger emosjonell respons eller 
en initial emosjonell respons som 
sekundært trigger fysiologiske 
forandringer»* få med deg at dette stykket 
skaper større aktivering av høyre 
hjernehalvdel hos musikalsk uskolerte 
personer men hvis du bare lytter hardt nok 
lenge nok desinteressert nok så bygger du 
hemisfærenes bro et underverk hos 
profesjonelle musikere dominerer venstre 
hjernehalvdel i persepsjon og utøvelse i 
dette stykket du må være foran deg 
utenfor deg skal denne hemisfærenes bro 
bygges må du stå midtveis du må veive en 
glødende septim på broen mellom 
sfærene der synapseknatringen endelig 
faller i geledd når tonene hopper over 
gelenderet en strålende septim lander i 
revnen mellom sfærene og oppløses der i 
ai for en estetisk sans 

*A. Myskja, M. Lindbæk 
Tidsskrift for Den norske  legeforening 

 

 
Støttet av Fritt Ord 

 

Erlend O. Nødtvedt (f. 1984) er en bergensk 
forfatter med stor musikalitet, som anlegger 
skakke, men sterke og nye poetiske dobbelt- 
spor på litteraturhistoriske skinneganger. 
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Borealis Listening Club

Vi videreutviklet vårt nyeste konsept for å nå ut til nye publikum og være tilstede gjennom året – Borealis 
Listening Club. En gang i måneden inviterer vi til en lyttekveld i cafeen på Hordaland Kunstsenter, hvor vi har 
kontor. Sammen skal vi utforske nye og gamle eksperimentelle lyd-verdener. Vi inviterer til å lytte sammen 
med oss, se kortfilmer eller ta del i fremføring av eksperimentelle verk. Lytteklubben er som Borealis ellers - 
åpen for alle - fra førstegangslytteren til den erfarne musikkviter, fra de aller minste til de eldste og klokeste. 
Vi inviterer inn komponister og musikere som enten er en del av vårt kommende festivalprogram, eller som 
har aktuell musikk som vi ønsker en innføring i. 

I løpet av årets seks arrangementer har vi blant annet hatt besøk av Jonas Gruska, Laurie Lax, Øyvind 
Torvund og Pauline Oliveros. Disse kveldene brukes også til å gi et innblikk i komponistens arbeid, og vi har 
hatt flere presentasjoner av verk som er under arbeid frem mot fetsiavlen. Vi erfarer at disses kveldene har 
gitt en innsikt som oppleves som et vesentlig bidrag til å utvikle nye eventyrlystne lyttere. Høstens første 
Borealis Listening Club hadde besøk av den legendariske komponisten og grunnleggeren av Deep Listening, 
Pauline Oliveros, i et samarbeid med Bergen Assembly. For denne anledningen flyttet vi arrangementet til 
Sentralbadet hvor Oliveros hadde prøver og vi kunne inviterer inn et større publikum enn på vårt vanlige 
treffsted på Hordaland Kunstsenter.

Radio Space

Vi videreførte Radio Space, som er en plattform for radiokunst, og som vi etablerte under Borealis 2015. 
I år var prosjektet utvidet og vi samarbeidet med The Lake (DK) og Radiophrenia (UK) om innhold, samt 
Studentradioen i Bergen om nattsending. På vår plattform ble det i én måned kontinuerlig streamet 42 
enkeltstående lydkunst eller radiokunstverk av kjente internasjonale lydkunstnere, radiokunstnere og 
komponister. Dette var verk av internasjonalt anerkjente kunstnere, og interessen for å delta med verk var 
stor, og det var tydelig, at et slikt prosjekt vekker interesse, både for kunstnere og for lytterne. Det var I 
tillegg plassert lyttestasjoner på Bergen Offentlige Bibliotek og Bergen Storsenter. 
Prosjektet var støttet av Fritt Ord og Bergen kommune.

Deep Listening på Sentralbadet - foto: Gaby Passos

Borealis Listening Club på HKS - foto: Gaby Passos
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Borealis samarbeider bredt og når ut til et svært differensiert publikum. Vi jobber nå enda mer bevisst 
gjennom året med å opprettholde vår kontakt med publikum og forskjellige grupperinger, samtidig som vi 
opplever at våre arrangement gjennom året også er med å holde oppe interessen for vårt program. Det gir en 
nærhet til et større gruppe av publikum som vi har kontakt med året igjennom, og det oppleves som svært 
positivt. 
Samtlige arrangement på årets festival var godt besøkt, og gjennomsnittsbelegget på alle billetterte 
arrangementer på festivalen er 88%. Borealis benyttet i år 13 forskjellige arenaer, med en svært stor 
spredning i publikumskapasitet. 
 
Billettinntekter er stabilt på samme nivå som i fjor, som igjen var tilnærmet en dobling i forhold til tidligere. 
Borealis har bevisst kuttet ut større gratisarrangementer etter en dialog med tilskuddsparter, og mener å ha 
nådd et fornuftig nivå for billettinntekter sett i sammenheng med konsertmarkedet ellers. Borealis har lagt 
seg på et nivå, som samsvarer med liknende arrangører og arrangementer i Bergen. Vi fokuserer spesielt på 
å selge festivalpass for å dra folk med på flere nye lytteopplevelser. 
 
Årets besøkstall 2016 kommer fra 35 arrangement under festivalen og  konserter, utstillinger, foredrag, 
filmvisninger og andre arrangementer, samt arrangement gjennom året. Årets publikumstall inkluderer både 
solgte billetter og fribilletter til delegater, frivillige og artister. 

Totale besøkstall / antall arrangement
2014: 5 108 publikum / 52 arrangement*
2015: 5 255 publikum / 53 arrangement*
2016: 6 221 publikum / 57 arrangement
 
*Tall korrigert ift. tidligere rapporter for å følge kalenderåret.

Rom 8 - foto: Magnus H. Sunde

Publikum
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Borealis har etablert et svært ambisiøst delegatprogram, og i år deltok totalt 41 internasjonal og fem nasjonale 
delegater i dette programmet. Programmet var i år konsentrert på tre dager, mens delegater langveis fra 
var invitert til å delta på hele festivalen. Delegatprogrammet har også i år medført vesentlig internasjonal 
presseomtale, tilført festivalen stor integritet og nye muligheter for internasjonale samarbeid. I tillegg ble 
lokale delegater invitert inn for å møte våre internasjonale gjester, slik at utvekslingen og nettverksbyggingen 
går flere veier.
 
I tillegg er det tydelig at Borealis via dette delegatprogrammet er blitt enda mer tydelig i internasjonale fora 
for liknende festivaler og uttrykk. Det har vært rett strategi å rette oss inn mot festivaler på vår størrelse 
og med sammenfallende kunstneriske ambisjoner, og vi ser konturene av et alternativt nettverk som kan 
vokse seg sterkere i årene fremover. Fra delegatene er det blitt bemerket at det er et ambisiøst program 
for en til dels liten festival, at de har følt seg svært godt tatt imot, og det at det er tilnærmet intet skille 
mellom artister, delegater, festivalstab og publikum blir sett som svært positivt og genuint. At vi inviterer 
alle delegater og artister til å spise sammen på vårt festivalkjøkken er et av grepene for å skape en lav terskel 
for kontakt, og dette gir resultater. 
 
At Borealis har hatt mulighet for å invitere presse og festivalsjefer og andre meningsdannere er av stor 
stor betydning for å kunne vise og få fullt utbytte av det arbeidet som legges ned i det kunstneriske og 
administrative året igjennom.

Internasjonalt delegatprogram

Festival kafé - foto: Magnus H. Sunde
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Borealis er helt avhengig av frivillige for å gjennomføre festivalen, og det brukes mye tid og ressurser for å få 
disse på plass. Det er disse som byr publikum velkommen, som henter artister på flyplassen og lager mat til 
alle, det er de som sleper stoler og deler ut programmer, og som sørger for at alle de kunstneriske visjonene 
til slutt møter publikum. Det er et krevende arbeid å få på plass de rundt 80 frivillige som i år var med å lage 
en fantastisk festival, og vi forsøker langsomt å bygge oss opp et nettverk av folk som kommer tilbake år 
etter år, for å lette på opplæringen og samtidig kunne ha noen som får større ansvar i mindre grupper. De 
frivillige inkluderes i hele festivalen, og det er lite hierarki. Avslutningsfesten er således et godt eksempel 
hvor artister, delegater, frivillige og stab sammen avslutter intense dager.
 
Borealis forsøker å finne rett plass for alle som vil være med, og ser også dette som en mulig arena for å 
skape er publikummer, som ved en innsikt i festivalen også fatter fornyet interesse for det kunstneriske 
uttrykket. Vi ønsker i større grad å trekke med oss de frivillige til arrangementer gjennom året og slik bygge 
et miljø for å vende tilbake som frivillig. De månedlige arrangementene Borealis Listening Club tiltrekker seg 
noen av de mere interesserte  frivillige. 

Frivillige

Frivillige i arbeid - foto: Magnus H. Sunde
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Haltenbanken stod bak årets festivaldesign og de har hentet inspirasjon fra det periodiske system og 
grafiske partiturer. Borealis gjennomførte en større omlegging av logobruk og designbevissthet i fjor, slik at 
vi holder budskapet og designprofilen enkel og kommuniserende. Borealis profileres i stor grad gjennom logo 
og undertittel, slik at synlighet og gjenkjennelighet kan bygges i større grad fra år til år. Publikum skal vite at 
det er samme avsender som i fjor, og det er merkevaren ’Borealis’ som er viktig og som skal gjøre at folk føler 
seg fristet til å oppleve nye ting og som forsikrer de om at det er trygt å bli med inn i det ukjente. Fonten 
Pressura ble gjennomgående, og ellers var fargepaletten avdempet i sølv, nude, svart og hvit.

Programboken gjennomgikk en større omlegging i fjor, hvor det ble etablert en del regler og strategier for 
hvordan denne kan kommunisere våre verdier og gi en rask oversikt. Alle prosjekter presenteres på hver 
sin side – alle har like stor plass og er en like viktig del av festivalen. Presise fakta om arrangementet, som 
starttidspunkt, varighet, antall verk og utøvere, samarbeidsparter og støtte, samt en kort og informativ 
tekst, finnes om hvert enkelt prosjekt. Dessuten er det artistbiografier av alle utøvere og komponister. 

Den grafiske profilen var gjennomgående i trykt og online materiale fra Borealis. Samtidig etablerte vi en 
generell profil med logo og undertittel som er med å skape et vedvarende og helhetlig uttrykk på banner, 
t-shirt, annonser og branding av arenaer.  

Borealis 2016 design - foto: Haltenbanken

Visuell profil og programkatalog
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Borealis har i 2016 hatt 3 fast ansatte, som utgjør totalt 2 årsverk, samt 2 personer i langvarige engasjement. 
I tillegg kommer en festivalstab på 10 korttidsengasjement, 6 praktikanter og rundt 80 frivillige.
Som organisasjon er Borealis avhengig av en større stabilitet og kontinuitet i vår festivalstab. Borealis 
forsøker å skape gode arbeidsforhold for kulturarbeidere, og å bygge en sterkere organisasjon som holder 
på kompetansen og er en attraktiv plass å jobbe. Dette innebærer blant annet å skape allianser med andre 
lignende organisasjoner, og i løpet av året har vi inngått prøveprosjekt med sammen å tilby fulltidsstilling, 
fordelt mellom organisasjonene. Vi har i 2016 igjen tatt inn praktikanter, som har et betydelig behov for 
opplæring og oppfølgning, men hvor noen av disse de påfølgende årene vil kunne ta på seg større ansvar og 
være en del av det mer erfarne festivalteamet. 

Det er tydelig at organisasjonen trenger økte ressurser for å kunne gjennomføres på et profesjonelt vis 
som ivaretar både artister, samarbeidsparter og festivalstab på et bedre vis. Festivalen har vokst og det 
er påkrevd at vi opptrer profesjonelt og tenker langsiktig. Verdien av å kunne holde på de samme personer 
i deres stillinger ved å tilby de fornyet engasjement for de følgende år er essensielt. Den daglige ledelsen 
med de to fast ansatte er styrket fra november 2014, og det har gitt resultater i form av større samarbeid 
med medlemsorganisasjonene, for å utnytte potensialet for felles prosjekter bedre, en mer stabil 
festivalorganisasjon og kanskje viktigst flere større nasjonale og internasjonale samarbeid om nyskrevet 
musikk for festivalen, fra både norske og utenlandske komponister. Det er dessuten lagt ned betydelige 
ressurser i å skaffe prosjektmidler. Borealis er en liten og svært effektiv drevet organisasjon, som får svært 
stort utbytte av disse midler.

Borealis har en sunn økonomi, og jobber mot en egenkapital på 10% av omsetningen. Borealis har hatt en 
økning i prosjektmidler, og har dessuten hentet inn større midler fra private og internasjonale fond. Dette er 
midler som muliggjør større kunstneriske prosjekter, og det å ta risiko på vegne av kunsten, mens det i svært 
liten grad inkluderer midler til administrasjon og det økte behovet for ressurser på resten av festivalstaben. 
Borealis fikk fornyet 2-årig festivalstøtte fra Norsk Kulturråd for 2016 og 2017. Borealis mottar fast driftsstøtte 
fra Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune. 

For styrets årberetning og årsregnskap, vennligst kontakt Borealis.

Organisasjon og økonomi

Ballonger - foto: Henrik Beck 
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Pressedekningen av årets festival var bra, og vi merker særlig en økt interesse fra internasjonal presse. 
Borealis har sett nødvendigheten av et større fokus på vårt pressearbeid, og at det horisonten på dette 
arbeidet forlenges. I forbindelse med festivalen i 2016 hadde vi en person ansatt i kortere engasjement med 
ansvar for vårt presse- og delegatarbeid. Vi prioriterte dette arbeidet og har i etterkant opprettet en halvårs 
deltidsstillings som kommunikasjonsansvarlig, i et prøveprosjekt og samarbeid med annen organisasjon. 

Arbeidet med å informere pressen starter måneder i forveien, men vi opplever likevel at magasiner og 
større saker ikke rekker planleggingen. Igjen i år har vi fokusert spesielt på internasjonale journalister på 
delegatprogrammet, noe som ses tydelig på den økte oppmerksomheten vi fikk her.

Det er fremdeles ikke lett å komme igjennom til den nasjonale pressen, hvor kuttene i kulturdekningen 
nasjonalt og lokalt merkes godt. Vi merker dog en sakte fremgang og forståelse lokalt for vår festival og hva 
vi ønsker å formidle. I forbindelse med utvidelse av stillingen for kommunikasjon har vi også etter sommeren 
startet et lansiktig arbeid med å møte nasjonal og lokal presse. Pressedekningen av Borealis 2016 er svært 
god, vi merker en stor interesse for festivalen og det kunstneriske innholdet, samt tettheten i programmet 
og muligheten for å rekke alt på fem intense dager.

NRK og BBC sendte hele konserten med BIT20 ensemble, mens NTS sendte konsertene med Jlin og Egyptian 
Females Experimental Music Session.

Pressedekning
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Nasjonale aviser og nettsaker:

Lydfangeren
Barn i Byen, Siri Breistein, nr.66/2016

-Vi gjør det vanskelig for oss selv
Bergensavisen, Ørjan Nilsson, 20.01.2016

Eksperimentell iskrem og ond Steven Seagal
Bergens Tidende, Robert Nedrejord, 20.01.2016

Fløyter på biblioteket
Morgenbladet, Espen Hauglid, 26.02.2016

Dette bildet tok David Meanwell i 1970. 44 år 
senere dro sønnen til Bergen. 
Bergensavisen, Ørjan Nilsson, 29.02.2016

Music Norway Nettbrev, uke 10
Music Norway, 11.03.2016

Du liker ny musikk, sa du? 
Hissig.no, Magne Fonn Hafskår, 01.03.2016

Sett, Hørt, Lest
Åsane Tidende, s. 39, Magne Fonn Hafskår, 
02.03.2016

Eksperimentelt i Øystese
Avisa Hordaland, 03.03.2016

Førpremiere på Borealis i Kabuso
Hordaland Folkeblad, s.11, Vilde Grimelid Oppedal, 
04.03.2016

Platekunst og andre lyder
Bergens Tidende, Cathrine Krane Hansen, 08.03.16

Bringer Kairos støy til Bergen
StudVest, Linnea Skare og Ole Løkkevik, 10.03.2016

BLIKK
Bergens Tidende, s.38, Fotografi av Fred Ivar Utsi 
Klemetsen, 10.03.2016

Lager lydbilder for døve
Bergensavisen, Kai Svellingen Flatekvål, 11.03.2016

BAs Tips
Bergensavisen, s.30, Ørjan Nilsson, 11.03.2016

Borealis: Lydkunst på Bibliotek
Bergen Offentlige Bibliotek Nettside, 13.03.2016

Viktige eksperimenter
Klassekampen, Musikkmagasinett, s.7, Magnus 
Andersson, 14.03.2016

Nye rom for ny musikk
Ballade.no, Maja Skanding, 15.03.2016

Fanger lyden av Sotra
Vestnytt, Nils Vermud Gjerstad, 17.03.2016

Tidlig krøking
Ballade.no, Maja Skanding, 30.03.2016

Få overraskelser
Ballade.no, Maja Skanding, 09.04.2016

Nasjonal radio

Hordaland i dag, 
Programleder Jan Børge Leirvik - Intervju med Irem, 
09.03.2016

Spillerom-konsert, 
BIT20 Ensemble spiller Santiago Diez-Fischer og 
Sigurd Fischer Olsen, 13.03.2016

Spillerom-reportasje, 
Marion Hestholm, 13.03.2016

Studentradioen i Bergen, 
Flate Sko, Intervju med Peter Meanwell om årets 
festival, 04.03.2016

Studentradioen i Bergen, 
Egg, spesial sending med kunstnerisk leder Peter 
Meanwell
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Internasjonal presse, radio og nettsaker

”There’s a lot to see and hear!”
Seismograf.org, Sune Anderberg, 06.03.2016

MAGMA edition: Borealis 2016 – a festival for experimental music 
Nordicplaylist.com/magma, Francine Gorman, 08.03.2016

Han skriver musik for legetøj, pedaler og lysstofrør
Jyllandsposten, Christine Christiansen, 12.03.2016

Listening to Someone Listening: James Richards at Bergen Kunsthall
The Quietus, Robert Barry, 13.03.2016

Borealis festival 2016 (anmeldelse)
Seismograf.org, Jan Stricker, 11.04.2016

Reseberättelse från Borealis 2016
RNM, Resurs Ny Musik, Elsbeth Bergh, 26.04.2016

Object Collection: Margin Walkers
The Wire, Kurt Gottschalk, May 2016 Edition, 387

Borealis: A Festival For Experiemental Music 2016 (review)
The Wire, Emily Brick, June 2016 Edition, 388

Keeping it light (interview)
International Arts Managers, Maria Roberts, June 2016

Borealis 2016 (review)
Arts World Magazine Shanghai, Jun-Yuan Zhao (June edition) (see pdf)

MusicTexte – Zeitschrift für neue musik (no. 149)
-Die Neue Disciplin. Ein Körper ist kein Klavier, Editorial und Statement, Jennifer Walshe.
-Vier Worte, Kara Feely, Object Collection
-Das Medium ist nicht die Botschaft, Travis Just,Object Collection

Borealis 2016 (review)
Vice, Robert Barry (to be published)

Borealis 2016 (review)
Frieze, Dan Fox (to be published)

Borealis 2016 (review)
Classicalite, Kurt Gottschalk (meant to be published, but the website closed down after the festival)
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Arenaer

1880
Bergen Arkitekthøgskole
Bergen Internasjonale Kultursenter
Bergen Kjøtt
Bergen Kunsthall
Bergen Offentlig Bibliotek
Cornerteateret
KODE4
Korskirken
Landmark
Lydgalleriet
Rom8
VilVite
Østre

De månedlige arrangementene Borealis Listening Club blir 
som regel avholdt på Hordaland Kunstsenter, mens et av 
arrangementene fant sted i Sentralbadet.

Samarbeidspartnere 

Augustin Hote
 Avgarde
BEK
Bergen Arkitekthøgskole
Bergen Assembly
Bergen Internasjonale Kultursenter
Bergen Kjøtt
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
Bergen Offentlige Bibliotek
BIT20 Ensemble
Bodoni AS
Cornerteateret
Griegakademiet
Hordaland Kunstsenter
KODE
Kunsthøgskolen i Bergen
Landmark
Lydgalleriet
nyMusikk Bergen
nyMysikks Komponistgruppe
Sjøforsvarets Musikkorps
Utmark
VilVite
Østre

Støttet av

Bergen Kommune
Det norske komponistfond
Embassy of Egypt in Oslo, Norway 
Ernst von Siemens Music Foundation
Fritt Ord
Hordaland Fylkeskommune
Komponistenes Vederlagsfond
Kulturrådet
Mid Atlantic Arts Foundation /USArtists International 
Music Norway
Norges ambassade i London, Berlin, Stockhom og København
Norges konsulat i New York
US Embassy, Oslo-

Styret

Styret har fra før/etter Rådsmøtet 
25.02.2016 bestått av:

Styreleder:
Hild Borchgrevink/Tone Tjemsland
Styremedlem:
Hans Knut Sveen/Nina Malterud
Sigurd Sandmo/Jostein Gundersen
Tone Tjemsland/Jeremy Welsh
Julie Lillelien Porter
Varamedlem:
Ørjan Martre/Aslak Bjørge Hermstad 
Åse Løvgren 

Fakta Borealis 2016
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Administrasjon og festivalstab

I 2016 har vi hatt et tydelig fokus på å styrke staben og skape forutsigbar og arbeidsplasser gjennom å 
ansette personal i deltidsstillinger, i stedet for kun frilansoppdrag. Det er 2 årsverk ansatt gjennom året, 
som utgjør den daglige administrasjon og kunstneriske ledelsen. Fra oktober 2016 ble det ansatt 0,5 årsverk 
fordelt på kommunikasjonsansvarlig og produsent, mens fra desember året før og frem mot festivalen økes 
festivalstaben ytterligere. 

Borealis fast ansatte 2016
Peter Meanwell, kunstnerisk leder
Tine Rude, daglig leder
Gabriela Passos, kontorassistent

Borealis festivalstab 2016
Irem Müftüoglu, presse og delegater
Admir Korjenic, produsent 
Gabriela Passos, billetter og info
Monica Santos Herberg, logistikk og transport
Lillian Santos Herberg, frivilligkoordinator
Ania Popowska, praktikant
Claudia Cox, praktikant 
Essia Hidoussi, praktikant
Frida Andreassen Lereng, praktikant
Lisa Colette Bysheim, praktikant
Valtteri Repo, praktikant

Eva Pfitzenmaier, programredaktør og oversettelser
Stephan Meidell, redaksjonell assistanse
Karoline Finnema, dokumentasjon
Magnus Sunde Haaland, festivalfotograf
Henrik Beck, festivalfotograf

Thomas Buch, webdesigner
Haltenbanken, programkatalog

TASC Ablett & Bradfield, festivalkjøkken

I tillegg var det rundt 80 frivillige som jobbet med 
avviklingen av festivalen.

Regnskap og revisor

PwC Accounting, regnskap
Helge Frosta AS, revisor

Medlemmer i Borealis  

Avgarde
BEK
Bergen Barokk
Bergen Filharmoniske Orkester
Bergens Kammermusikkforening 
Bergen Kunsthall
Bergen Nasjonale Opera
BIT20 Ensemble
Collegiûm Mûsicûm Kor og Orkester
Den Nationale Scene
Edvard Grieg Kor
Griegakademiet
Lydgalleriet
nyMusikk Bergen
Sjøforsvarets Musikkorps
USF Verftet

Fakta Borealis 2016
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Borealis på Bergen Kunsthall - foto: Henrik Beck
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