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Lucky Dragons, Landmark
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– Det er ikke så nøye med hestehov og løvetann.
Bergens fineste vårtegn i min bok er Borealisfestivalen.
En gang i mars kommer den, år etter år, med lovnad om opplevelser 
du ikke har sett eller hørt maken til.Og i motsetning til vårværet, 
skuffer ikke Borealis – det er alltid fantastisk. Litt rart, kanskje, 
men fantastisk.
NATT&DAG

Åpningsfest, Bergen Arkitekthøgskole
 foto: Camilla Holm
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«Den som bryter en urettferdig lov, som 
samvittigheten forteller ham er urettferdig, 
og som med glede godtar fengselsstraff for å 
vekke samfunnets samvittighet over lovens 
urettferdighet, han uttrykker i virkeligheten 
den høyeste respekt for loven.» Denne set-
ningen, skrevet av Martn Luther King jr. i 
1963 i hans Letter from Birmingham Jail, 
legger stor vekt på den rolle protesten spill-
er i måten loven virker på. Uten spenningen 
som dannes mellom disse to, utsetter sam-
funnet og lovene som støtter det seg for en 
stagnasjon hvor korrupsjon lett kan vokse 
frem. Slik sett er valget om å legge åpning-
sarrangementet for årets Borealis innenfor 
de mektige veggene i Bergens gamle tinghus, 
like mye en anerkjennelse av lovens verdi 
som en anerkjennelse av den medvirkning 
loven har i politiske protestaksjoner. Egill 
Reimers, arkitekten bak tinghuset, som ble 
bygget i 1933, har ganske sikkert sett for seg 
at den klangrike akustikken i inngangshal-
len skulle uttrykke gjenlyden – de vidstrakte 
konsekvensene og ettervirkningene – av 
dommene som ble avsagt mellom bygnin-
gens fire vegger. Han forestilte seg ganske 
sikkert ikke at den skulle være det ideelle 
åstedet for norsk premiere på Karlheinz 
Stockhausens siste komposisjon, det episke 
Cosmic Pulses. Som tittelen viser handler 
ikke dette stykket om protest, ikke en gang i 
ordets mest poetiske betydning. Men hva er 
vel en bedre bakgrunn for årets Borealis enn 
selve kosmos? Som den amerikanske jour-
nalisten Howard Fineman en gang påpekte, 
objektivitet eksisterer verken i kosmos eller 
politikken.

Så velkommen til Borealis 2012 – en scene 
hvor årets tema forhåpentligvis blir belyst 
fra så mange synsvinkler som mulig. Luigi 
Nonos påtrengende politiske, men likevel 
slående vakre musikk (14. mars) vil stå i 
skarp kontrast til det uttalte angrepet på 
etablerte skjønnhetsidealer som er uttrykt 
i Nicolaus A. Hubers aggressivt anti-estab-
lishment stykke Harakiri (16. mars). Du 
får høre urfremføringer av noen av Euro-
pas mest spennende komponister: Helmut 
Oehring (18. mars), Michael Finnissy (16. 

mars), Åke Parmerud (17. mars), Kaj Aune 
(14. mars), Johannes Kreidler (16. mars), 
Ignas Krunglevicius (15. mars) og Bergens 
egen Knut Vaage (17. mars). Også i år vil 
Borealis tilbringe en dag i Odda: vi inviterer 
deg til å bli med oss 17. mars til det som teg-
ner til å bli en “opprørsk” dagstur til denne 
historiske industribyen. Hva er vel en bedre 
ramme for de erklærte marxistene  Kurt 
Weill, Hanns Eisler, Bertolt Brecht og Cor-
nelius Cardew enn de forlatte fabrikkene og 
snøkledde fjelltoppene i denne fjerne avk-
roken av Hardangerfjorden.

Og der er mer, selvsagt. I år har vi en op-
pvarmingsuke som begynner med Amund 
Sjølie Sveens Sound of Freedom (7. mars) og 
avslutter med Griegakademiets Springboard 
B o r e a l i s - k o n s e r t 
med protestrelaterte 
verk som spenner 
fra Igor Stravinskij 
til Harald Sæverud 
(11. mars). I løpet av 
festivalen kan man 
høre spesialbestilte 
tekster av norske 
forfattere ved de daglige Bibliolodium-for-
estillingene og på Landmark vil Kino Borea-
lis presentere et program av utvalgte filmer, 
deriblant Robert Bressons renommerte 
klassikere  Au Hasard Balthazar og L’Argent, 
Shirin Neshats Zanan-e bedun-e mardan 
(Kvinner uten menn), Pier Paolo Pasolinis 
siste arbeid, den høyst kontroversielle og 
rystende Salò o le 120 giornate di Sodoma 
(Salò, eller Sodomas 120 dager) og Chris 
Markers post 9/11 undersøkelse av fransk og 
internasjonal politikk, Chats perchés.

Til nye besøkende og gamle kjente vil jeg 
rette en hjertelig protestation of thanks for 
å være med oss på Borealis i 2012. Jeg håper 
aktiviteten samlet under årets tema vil gi 
rikelig stoff til ettertanke og livlige diskus-
joner i ukene som kommer. ∏ 

ALWYNNE PRITCHARD
Kunstnerisk leder, Borealis festival

INNLEDNING

VIDSTRAKTE KONSEKVENSER

Som den amerikanske journalisten Howard 
Fineman en gang påpekte, objektivitet eksisterer 
verken i kosmos eller politikken.
Alwynne Pritchard

KUNSTNERISK LEDER ALWYNNE 
PRITCHARDS INNLEDNING TIL  
FESTIVALPROGRAMMET
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UTVALGTE HENDELSE

BESTILLINGSVERKER:
· Kaj Aune, “REMAKE OF ‘DER RING DES NIBELUNGEN’”- støttet av Norsk Kulturråd og Statens Kunstfond.
· Johannes Kreidler, “MONEY”- støttet av Norsk Kulturråd.
· Helmut Oehring, “IBSEN”- støttet av Norsk Kulturråd.
· Åke Parmerud, “TRANSMISSIONS”- støttet av Norsk Kulturråd.
· Knut Vaage, “EIN NY DAG”- støttet av det norske komponistfond.

URFREMØRINGER:
· Michael Finnissy, “CHORLAFORSPEILE (KORALFORSPILL)”.
· Ignas Krunglevicius, “THE RAT”.

NORSK PREMIERER:
· Trond Reinholdtsen, “FAUSE OT THE DECLINE OF WESTERN MUSIC”.
· Karlheinz Stockhausen, ”COSMIC PULSES”.

– Et apokalyptisk lydinferno, tett etterfulgt av 
åpningstale ved kulturbyråd Gunnar Bakke.
På Borealis-åpning kan alt skje.

BERGENS TIDENDE

– Samtidskunsten er morgendagens klas-
sikere, sier kulturbyråd Gunnar Bakke i sin 
åpningstale, og trekker frem Borealis som en 
festival som «står på barrikadene».

BERGENS TIDENDE
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∏ ÅPNING I BERGEN TINGHUS

Borealisfestivalen 2012 åpnet med et ar-
rangement i Bergen tingrett - en ideell set-
ting for årets tema, “protest”. Bestående av 
to separate konserter, begynte kvelden med 
den norske premieren av Karlheinz Stock-
hausens 30 minutters arbeid for 8-kanals 
elektronisk tape, “Cosmic Pulses” og endte 
med verk av Luigi Nono. Mens “Cosmic 
Pulses” fungerte som et bakteppe til festi-
valtemaet, var Luigi Nonos verk, og spesielt 
“La Fabbrica Illuminata”, et direkte uttrykk 
for komponistens tro på musikk som en 
kraft for politisk og sosial endring.

Åpningskonserten i Bergen tingrett ble 
utført av Experimentalstudio des SWR fra 
Freiburg i Tyskland, som jobbet i nært sa-
marbeid med både Karlheinz Stockhausen 
og Luigi Nono.

Som en opptakt til åpningen ble et ‘protest’-
arrangement iscenesatt utenfor tinghuset, 
med opplesninger av forfatterne Øyvind 
Berg og Øyvind Ådland. En tekst spesielt 
skrevet av Ådland for arrangementet var 
trykt med ett og ett ord på t-skjorter båret 
av 74 frivillige deltakere. Denne hendelsen, 
selv om den var koreografert, skapte en god 
atmosfære av forventning og ga en engasjer-
ende tilnærming til åpningskonserten. ∏

I SAMARBEID MED:  
BERGEN TINGHUS
NY MUSIKK BERGEN
SKRIVEKUNSTAKADEMIET

1 3

2

∏ REMAKING WAGNER
Borealis 2012 åpningsdag ble avsluttet med 
et arrangement i Bergen Arkitekthøgskole 
(BAS) med verdenspremiere på et nytt verk, 
“Remake av ‘der Ring des Nibelungen’” av 
den norske komponisten Kaj Aune. Et one-
man-show der Aune egenhendig forsøker 
å erstatte et helt operahus og dets maskin-
eri, var resultatet et anarkistisk forsøk på å 
komprimere Wagners hele “Niebelungens 
ring” på fire operaer i én enkelt 60-minut-
ters forestilling, ved bruk av ingenting annet 
enn søppel, funnede objekter og håndlagde 
mekaniske innretninger. ∏

I SAMARBEID MED: 
AVGARDE
BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE (BAHS)
DEN NYE OPERA
DANISH/NORWEGIAN COMMISSIONING 
BODY?

4 5

1 · Stockhausen, “Cosmic Pulses”,
 Bergen Tinghus
 foto: Camilla Holm
2 · Høytlesning v/ Øyvind Berg,
 Bergen Tinghus
 foto: Camilla Holm
3 · Øyvind Ådland T-skjorte prosjekt,
 Bergen Tinghus
 foto: Alwynne Pritchard
4 · Kaj Aune, “Remake av ‘der Ring des
Nibelungen’”, 
 Bergen Arkitekthøgskole
  foto: Alwynne Pritchard
5 · Kaj Aune, “Remake av ‘der Ring des
Nibelungen’”, 
 Bergen Arkitekthøgskole
 foto: Camilla Holm
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For det tredje året på rad, returnerte Borealis til industribyen Odda, 
denne gangen for å sette opp et større arrangement i Lindehuset, etter 
å ha i de to foregående årene arbeidet for å utvikle et lokalt publikum 
gjennom mindre forestillinger. I 2010 som en del av Litteratursym-
posium-åpningen, og i 2011 oppsetninger av konserter i det lokale 
biblioteket, industrimuseumet, Smelt kafé, klesbutikken Espeland, 
samt i et privat hjem. Strategien om å bygge publikum gjennom lo-
kale organisasjoner (Litteratursymposiet), små arrangementer og 
opparbeide direkte kontakt gjennom prosjektene (f.eks samarbeid 
med lokalbefolkningen som vertskap) har gitt gode resultater i 2012, 

hvor ytterligere publikum 
også reiste fra Bergen for 

∏ ODDA

å delta på de tre Borealis-
konsertene i Odda.

Borealis-arrangement-
ene i Odda fant sted på 
ettermiddagen lørdag 
den 17. mars og besto av 

en elektrisk gitar og elektronikkperformance ved Stian Westerhus, en konsert med KorVest 
med verdenspremiere av “Transmissions” av den svenske komponisten Åke Parmerud, og 
en ny, spesielt bestilt, versjon fra Knut Vaage av Maja Ratkje og POINGs “Wach Auf!”-pros-
jekt til å omfatte Tyssedalskoret, lokale barn og amatørmusikere som Ein ny Dag Ensemble, 
Mihai Sorohan og den Bergensbaserte videokunstneren Maria Øy Lojo. ∏

I SAMARBEID MED: 
FRIVILLIGSENTRAL ODDA
KOR VEST
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
ODDA BLUES CLUB
ODDA KOMMUNE
NORSK KOMPONISTFORENING
NORSK KULTURRÅD

Strategien om å bygge publikum gjennom lokale 
organisasjoner, små arrangementer og oppar-
beide direkte kontakt gjennom prosjektene har 
gitt gode resultater i 2012.

7
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Den 16. mars satte Borealis opp en dob-
beltportrett-konsert på Logen Teater med 
det London/Brussel-baserte ensemblet Plus 
Minus. Med verk av de politisk frittalende 
tyske komponistene Nicolaus A. Huber og 
Johannes Kreidler inneholdt konserten også 
verdenspremieren på Kreidlers Borealis-
kommisjonerte verk “Money”. Innledet av 
en diskusjon mellom festivalsjef Alwynne 
Pritchard og Johannes Kreidler om “musikk 
- bare et lydspor til livet ditt?” med Studen-
tersamfunnet, ble dette arrangementet også 
koordinert i samarbeid med BIT Teater-
garasjen, hvor en billett til denne konserten 
eller “BSIDES DANS” ga inngang til begge 
arrangementene. ∏

I SAMARBEID MED: 
BERGENS KAMMERMUSIKKFORENING
BIT THEATERGARASJEN
NORSK KULTURRÅD

∏ FIGHT THE INTELLECTUAL PROFITEERS!

Borealis 2012 ble arrangert fra onsdag til søndag, og endte med to 
konserter på dagtid på Grand Hotel Terminus. Den første av disse var 
en konsert av BIT20 Ensemble, med verdenspremieren av den tyske 
komponisten Helmut Oehrings Borealis-kommisjonerte verk “IB-
SEN”, i tillegg til utvalgte studentkomposisjoner som alle inkluderte 
element av tegnspråk - Oehrings første språk. Den andre konserten 
av London-baserte australske pianisten Mark Knoop inneholdt 
norgespremieren av Trond Reinholdtsens “Faust Or The Decline of 
Western Music” - en trist, smart, reflekterende og til tider hysterisk 
morsom kombinasjon av musikalsk analyse, pianistisk virtuositet, 
politiske påstander og filosofiske spørsmål.∏

I SAMARBEID MED: 
BIT20 ENSEMBLE
NORSK KULTURRÅD

∏ GRAND HOTEL TERMINUS

1

10

12

6 · Odda
 foto: Olli H. Toivonen
7 · Stian Westerhus,
 Odda
 foto: Olli H. Toivonen
8 · POING, “Wach Auf!”,
 Odda
 foto: Olli H. Toivonen
9 · Maja Ratkje, “Wach Auf!”,
 Odda
 foto: Olli H. Toivonen
10 · Mark Knoop, Fight the Intellectual Profiteers!, 
 Logen Teater 
 foto: Susann Jamtøy
11 · 12 · BIT20 Ensemble,
 Grand Hotel Terminus
 foto: André Meca

11
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Landmark fungerte også i år som en ut-
merket base for festivalkontoret og Borealis 
Kino, samt som arena for tre av festivalens 
kveldsarrangementer.

Torsdag den 15. mars samarbeidet Borealis 
med Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark 
om en konsert med Hammerfest, innledet 
med en film av festival-trioen Brainer og et-
terfulgt av DJ-ene Rotekopf og Utmark Lyd-
system.

Fredag 16. mars samarbeidet Borealis med 
Fredrik’s Wonderful Evening om en kveld 
som begynte med Forsvarets Musikkorps 
Vestlandets prestasjon av Lasse Lindters “Der 
Tribun”: en tekst som skildrer den svekkede 
forstanden i en diktators uttalelser, utført 
av Lindter til marsjer komponert av Mauri-
cio Kagel. Dette ble etterfulgt av “THIS MA-
CHINE KILLS MARXISTS”, en performance 
av kunstneren Morten Traavik, og kvelden 
endte med en energifylt konsert med de New 
York-baserte artistene CX KiDTRONiK og 
Infinite Evol.

Lørdag den 17. mars samarbeidet Borealis 
med Perfect Sounds Forever om å presentere 
en fascinerende audio- og videoperformance 
av den Los Angeles-baserte duoen Lucky 
Dragons. ∏

I SAMARBEID MED: 
FREDRIK’S WONDERFUL EVENING
PERFECT SOUNDS FOREVER
UTMARK/BERGEN KUNSTHALL

∏ LANDMARK

13

14

15 16

17

13 · Lucky Dragons,
 Landmark
 foto: Øystein Grutle Haara
14 · Hammerfest,
 Landmark
 foto: Andreas M. Berntsen
15 · Hammerfest visuals,
 Landmark
 foto: Andreas M. Berntsen
16 · Hammerfest visuals, Ana Jorge,
 Landmark
 foto: Andreas M. Berntsen
17 · CX Kidtronix,
 Landmark
 foto: Ole-Morten Algerøy
18 · Marius Hesby med Eikanger-Bjørsvik,
 Grand Selskapslokaler
 foto: Andreas M. Berntsen
19 · Helmut Oehring presentasjon,
 Griegakademiet
 foto: Maja Wojciechowska
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Etter deres opptreden i Odda i 2011 var Bo-
realis veldig glad for å kunne invitere den 
britiske trioen Brainer tilbake til 2012-fes-
tivalen. De tok del i en rekke arrangement, 
hvor den første var et samarbeid med Ei-
kanger-Bjørsvik Musikklag i Grand Sels-
kapslokaler torsdag den 15. mars. Under 
denne konserten fremførte Eikanger-Bjørs-
vik verk av John Cage, Luciano Berio, Elgar 
Howarth, Ørjan Matre og Jan Nordstrøm, 
noe som ble spleiset med komisk musikk-
teater og videoperformance av Brainer, som 
kulminerte i en linedans der alle - publikum 
og musikere - deltok! ∏

I SAMARBEID MED:
EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG

∏ EIKANGER-BJØRSVIK MUSIKKLAG OG BRAINER

For 2012-festivalen arrangerte BIT20 ensemble i samarbeid med 
Borealis en konkurranse for unge skandinaviske komponister. De 
utvalgte fikk delta på en workshop og holde sin premiere under fes-
tivalen. Workshopene ble koordinert av BIT20, arrangert av Grie-
gakademiet og ledet av festivalkomponist Helmut Oehring. De utval-
gte arbeidene ble deretter urfremført av BIT20, som også fremførte 
urpremieren av Helmut Oehrings Borealis-kommisjonerte “IBSEN” 
på festivalens siste dag. ∏

I SAMARBEID MED:
BIT20 ENSEMBLE
GRIEGAKADEMIET

∏ COMPOSISJONSKONKURRANSE OG WORKSHOP

– Det blir som en protest mot måten man tar 
for seg musikk til vanlig. Vi har en tendens til å 

omgi oss med musikk som bakgrunnsmusikk, 
uten å lytte aktivt, og det blir vi tvunget til her.

BERGENS TIDENDE

18

19
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I tillegg til Springboard-arrangementet (se 
side 16) som avsluttet årets Oppvarming-
suke, samarbeidet Borealis nært med Grie-
gakademiet om en pre-konsert diskusjon og 
urpremieren av Mark Knoops fremførelse av 
Michael Finnissys “Choralforspeile (Koral-
forspill)”. I tillegg var Griegakademiet verts-
kap for en presentasjon av Helmut Oehring 
og komponistworkshopene, som også var et 
samarbeid med BIT20 ensemble.∏

∏ GRIEGAKADEMIET

En rekke debatter fant sted under årets fes-
tival, blant annet i samarbeid med Den Nye 
Opera hvor komponist Kaj Aune drøftet den 
forestående premieren av sitt verk “Remake 
av ‘der Ring des Nibelungen’” med journal-
ist Hild Borchgrevink og festivalens kun-
stneriske leder Alwynne Pritchard den 10. 
mars som en del av festivalens Oppvarm-
ingsuke. I tillegg var det Helmut Oehrings 
presentasjon av sitt arbeid ved Griegakad-
emiet 15. mars, Mark Knoops foredrag om 
koralforspillet i forberedelse for hans urpre-
miere av Michael Finnissys “Choralforspiele 
(Koralforspill)” den 16. mars, og Alwynne 
Pritchard og festivalkomponist Johannes 
Kreidlers diskusjon med Studentersamfun-
nets vert Anna Magnus, på temaet “musikk 
- bare et lydspor til livet ditt?”, som en in-
troduksjon til Plus Minus-konserten på Lo-
gen den 16. mars.  ∏

∏ MUSIKK ER DISKUSJON

20

21

– Det er lenge siden jeg var så frustrert over hvor få kon-
serter jeg har fått plass til å skrive om. 

MORGENBLADET
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I tillegg til satellitt t-skjortetrykk-work-
shopen arrangert av Trykkeriet Senter for 
Samtidsgrafikk den 3. mars 2012, arrang-
erte Borealis også en lunsjkonsert her under 
festivalen, med verk for elektronisk fiolin 
og elektronikk utført av Victoria Johnson og 
Thorolf Thuestad. Arrangementet inneholdt 
verdenspremieren av Ignas Krunglevicius’ 
“The Rat”, samt video-stykker av kom-
ponisten og en fremføring av Jesper Nordins 
“Calm Like a Bomb”. Trykkeriet Senter for 
Samtidsgrafikk viste seg å være en meget god 
og intim arena for denne konserten, med ca-
teringfasiliteter og en god projektor. ∏

I SAMARBEID MED:
TRYKKERIET SENTER FOR SAMTIDSGRAFIKK

∏ TRYKKERIET SENTER FOR SAMTIDSGRAFFIKK

Borealis’ 2012-samarbeid med Bergen 
Kunsthall var “The Visit”, en utstilling av den 
svenske kunstneren Karl Holmqvists arbeid 
som sterkt uttrykte årets ‘protest’-tema. I 
tillegg ble Maia Urstad sin lydinstallasjon “I 
mellomtiden i Shanghai ...”, og Paul Deven 
sin “City Chase” presentert på Lydgalleriet, 
og Ellen Røed og Christian Bloms “While At-
tempting to Balance Oneself in Space” ble 
presentert på Rom 8. ∏

I SAMARBEID MED:
BEK
BERGEN KUNSTHALL 
LYDGALLERIET
ROM 8

∏ UTSTILLINGER

20 · Springboard Borealis, 
 Griegakademiet
 foto: Olli Henrik Toivonen
21 · Hild Borchgrevink, Kaj Aune og 
Alwynne Pritchard, 
 Bergen Kunsthall
 foto: Olli Henrik Toivonen
22 · Victoria Johnson og Thorolf Thuestad, 
 Trykkeriet
 foto: Maja Wojciechowska
23 · T-sjortetrykk-workshopen, 
 Trykkeriet
 foto: Alwynne Pritchard
24 · Karl Holmqvist, “The Visit”, 
 Bergen Kunsthall
 foto:  Olli Henrik Toivonen

22

23

24

– Frustrasjonen over at jeg ikke kunne skrevet 
om mer kommer fordi Borealis har lyktes i å 
skape et levende og relevant program. 

MORGENBLADET
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Fredag den 16. mars holdt trioen Brainer en rekke uanmeldte ‘guerrilla’-performancer på 
ulike steder, deriblant på flyplassen Flesland, ved Bybaneterminalen, ved Lille Lundgårds-
vann og hos skredderen T-Michael. I tillegg ble lignende performancer holdt gjennom hele 
festivalen rundt omkring i byen av Griegakademiets perkusjonstudenter og på Bergen Of-
fentlige Bibliotek av festivalkunstnere og studenter. ∏

I SAMARBEID MED:
BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

∏ BRAINER PERFORMANCER
OG ANDRE UANNONSERTE  
ARRANGEMENT

Borealis 2012 holdt to arrangementer spe-
sielt for barn og familier:

Under Karlheinz Stockhausens “Cosmic 
Pulses” på åpningskonserten 14. mars, ble 
det parallelt holdt en Borealis Babysits work-
shop for barna mens foreldrene deltok på 
konserten. Worksopen, som ble holdt av An-
nabel Guaita, ga barna mulighet til å eksperi-
mentere med lyd med ulike instrumenter og 
lage en kort komposisjon som ble fremført 
for foreldre da de ble hentet.

Den 17. mars samarbeidet Borealis med Ber-
gen Internasjonale Kultursenter og senterets 
Reggae Disco for å presentere performancer 
av Brainer og nye versjoner av tradisjonelle 
barnesanger skrevet av Kristoffer Chelsom 
Vogt. Arrangementet omfattet også en reggae 
DJ, MC, sirkusartister og ansiktsmaling. ∏

I SAMARBEID MED:
BARNAS KULTURHUS
BERGEN INTERNASJONALE KULTURSENTER 
(BIKS)

∏ BARNEARRANGEMENT

25 26

27
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Biblioludium er et fast innslag i Borealis 
som er dedikert til å presentere litteratur om 
emner knyttet til festivalens tema, kunstnere 
eller arrangement skrevet av lokale nålev-
ende forfattere. I 2012 samarbeidet Borealis 
med Skrivekunstakademiet for å presentere 
tekster av Øyvind Berg, Cesilie Holck og stu-
denter ved akademiet. Disse arrangement-
ene fant sted hver dag under hele festivalen 
på Café Opera og Bergen Offentlige Bib-
liotek. ∏

I SAMARBEID MED:
BERGEN OFFELNTLIGE BIBLIOTEK
SKRIVEKUNSTAKADEMIET

∏ BIBLIOLUDIUM

Den intime visningsarenaen som blir satt 
opp hvert år på messaninen over inngangen 
til Landmark spesielt for Borealis har blitt 
en fast og verdifull del av festivalen. Den gir 
mulighet for å vise filmer relatert til festi-
valkunstnere og tema på dagtid mens kaféen 
er åpen. I tillegg til dette ble to filmer, “Beats 
of Freedom” og “Paris is Burning” vist i sa-
marbeid med Bergen Filmklubb på kveldstid 
på hovedveggen i caféen.  ∏

I SAMARBEID MED:
BERGEN FILMKLUBB

∏ KINO BOREALIS

25 · Flash Performances,
 Griegakademiet
 foto: Anna Jähkel 
26 · Brainer, Guerrilla performances 
 foto: Lillian Santos Herberg
27 · Borealis Babysits,
 Barnas Kulturhus
 foto: Martin Malvorsen
28 · Borealis Bookmark,
 design & foto: Vera Gomes
29 · Øyving Berg, Biblioludium,
 Cafe Opera
 foto: Maja Wojciechowska
30 · Skrivekunstakademiet, Biblioludium,
 Bergen Offentlige Bibliotek
 foto:  André Meca
31 · Kino Borealis,
 Landmark
 foto: Maja Wojciechowska
32 · Kino Borealis,
 Landmark
 foto: Øystein Grutle Harra

29

30

31 32

28
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I år bestod Borealis i tillegg til festivaluken også av en oppvarmingsuke – flere mindre ar-
rangementer uken før festivalen som ga en ideell mulighet til å fremme festivalens tema og 
kunstnere. Disse arrangementene inkluderte en visning i samarbeid med Bergen Filmklubb 
av Leszek Gnoinski og Wojciech Slotas film “Beats of Freedom” om undergrunnsmusikk i 
Polen rett før fallet av jernteppet, en forestilling med Amund Sjølie Sveen av hans foredrag/
konsert “The Sound of Freedom”, åpningen av Karl Homlqvist utstilling “The Visit” i Bergen 
Kunsthall og journalist Hild Borchgrevinks diskusjon med komponist Kaj Aune om forbere-
delse til “Remake av ‘der Ring des Nibelungen’”, samt Springboard Borealis-konserten ku-
ratert og holdt av studenter og ansatte ved Griegakademiet i samarbeid med Borealis.

I SAMARBEID MED:
BERGEN FILMKLUBB
BERGEN KUNSTHALL
DEN NYE OPERA

OPPVARMINGSUKE 7.-11. MARS

I ukene før Borealis 2012 fant en rekke satellitt-arrangementer sted. 1. januar og 1., 20. og 
21. februar ble det holdt presentasjoner og forestillinger av “Fortapt i naturen”-prosjek-
tet, laget med og for eldre ved Methodistkirkens Sykehjem, Johanneskirkens Aldershjem, 
Frieda Fassmers Minne og Søreide Seniorsenter. 16. februar holdt Bergen Filharmoni-
ske Orkester sin konsert i samarbeid med Borealis som inneholdt verk av Richard Straus 
og Dmitri Schostakovich. Den 18. februar ble det holdt en stemmeprojeksjons-workshop i 
Bergen Dansesentre for Borealisfrivillige ledet av festivalens kunstneriske leder Alwynne 
Pritchard. Den 3. mars ble det holdt en t-skjortetrykk-workshop på Trykkeriet Senter for 
Samtidsgrafikk, i forberedelsene til “protest”-arrangementet foran Bergen Tinghus før 
åpningskonserten 14. mars (se side 7).

I tillegg ble satellitt-arrangementer avholdt høsten 2011, med en foredrag/konsert om 
musikkfinansiering og politikk i Storbritannia siden 1980-tallet, holdt på Bergen Pianofor-
retning den 15. november, og en workshop om praktiske ferdigheter for å bygge frivillige lag, 
ledet av Maciu Maciejewski av Unsound-festivalen i Krakow, holdt 27. november på Grie-
gakademiet.

I SAMARBEID MED:
BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER
BERGEN KOMMUNE 
BERGENS KUMMUNES KULTURELLE SPASERSTOKK
BERGEN PIANOFORRETNING
GRIEGAKADEMIET
BERGEN DANSESENTER
TRYKKERIET SENTER FOR SAMTIDSGRAFIKK

SATELLITTER

– Det ser ut til at årets Bo-
realis prøver å gi oss noen 

referansepunkt for å re-ak-
tualisere provokasjonen som 

kunstnerisk tema. 

MORGENBLADET
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ANDRE SAMARBEID

Takket være USF Verftets AiR-ordning 
kunne Borealis igjen bruke en AiR leilighet 
og et studio i mars for å gi innkvartering og 
arbeidsrom til komponisten Kaj Aune og den 
tyske festivalpraktikanten Luise Langenhan.

∏ USF VERFTET AiR

Borealis takker BEK, Lydgalleriet og andre 
institusjoner i Bergen som leverer og låner ut 
teknisk utstyr til konserter og installasjoner 
gjennom hele året.

∏ UTSTYRSSAMARBEID

Borealisfestivalen er svært avhengig av 
entusiasmen, det harde arbeidet og dyk-
tigheten til sine frivillige. Av denne grunn 
har vi det siste året avholdt tre workshops 
for frivillige, med den hensikt å bygge en 
kunnskapsbase som kan være til nytte for 
alle kulturorganisasjoner i byen. Disse var 
åpne for alle som er interessert i muligheten 
for frivillig arbeid. Seminarene har presen-
tert teknikker for å utvikle kommunikas-
jonsferdigheter, organisasjon/strukturering 
av frivillig innsats og stemmeprojeksjon. 
Virkningen av disse workshopene for Bo-
realis 2012s frivillige har vært svært positiv, 
med en dobling av frivillige og et mer organ-
isert og motivert frivilligteam enn noen an-
nen hittil.

Borealis driver også en ulønnet prakti-
kantprogram for en lengre periode, med 
et minimum av 15 timer i uken per prak-
tikant spesifisert for første gang i 2012. I 
år tre praksisplasser gitt til Johanne Hov-
land (Norge, 3 måneder), Olli Toivonen, 
(Finland, 2 måneder) og Luise Langenhan 
(Tyskland, 6 uker, tilbake for hennes andre 
praktikantopphold).

For 2012-festivalen ble mye tid og dyktighet 
viet Borealis uten betaling fra Thomas Kintel 
(dagsprogrammer), Liamonas Puisys (in-
formasjonsvideoer) og Vera Gomes (ekstra 
design). Festivalen er spesielt takknemlig 
til dem for deres engasjement og kreativitet.

∏ PRAKTIKANTER OG FRIVILLIGER
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– Ei opprørsk dag i 
industribyen.

HARDANGER FOLKEBLAD
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33 · Lucky Dragons,
 Landmark
 foto: Øystein Grutle Harra 
34 · Sattelliter, “Fortapt i naturen”,
 Methodistkirkens Sykehjem 
 foto: Olli Henrik Toivonen
35 · Borealis Office,
 Landmark
 foto: Maja Wojciechowska
36 · Borealis frivilliger
 foto: Alwynne Pritchard
37 · Borealis flyer
 foto: André Meca
38 · Max Murray,
 Bergen Tinghus
 foto:  Camilla Holm
39 · Borealis såpe 
40 · Frivillig oppvarming parti, Operamints,
 Cafe Opera
 foto: Olli Henrik Toivonen
41 · CX Kidtronix,
 Landmark
 foto: Ole-Morten Algerøy

38

39 40

41
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PUBLIKUMS UTVIKLING 

Billettinntektene fra årets festival økte med 112 % fra 
2011, og arrangementer med inngangsbillett hadde i 
gjennomsnitt et belegg på 76 % solgte billetter. Sal-
get av festivalpass ble mer enn tredoblet. Årets bil-
lettinntekter kommer fra 22 konserter og eventer i 
Bergen og en trippelkonsert i Odda. I tillegg kommer 
åpne arrangementer som litteratur- og filmprogram, 
foredrag, utstillinger og gratiskonserter. 
Publikumstallet har økt med 12 %

2010: 11 908
2011: 9070
2012: 10 167

BILLETTSALG

· Avgarde
· Barnas kulturhus
· Bergen Arkitekthøgskule (BAS)
· Bergen Dansesenter
· Bergen Filharmoniske Orkester
· Bergen Filmklubb
· Bergen Internasjonale Kultursenter
· Bergen kommune
· Bergen Kunsthall
· Bergen Offentlige Bibliotek
· Bergen Pianoforretning
· Bergens Kammermusikkforening
· Bergen Riksmålsforening
· Bergen Tingrett
· BEK
· BIT 20 Ensemble
· BIT Teatergarasjen
· Den kulturelle spaserstokk, Bergen 
kommune
· Den Nye Opera
· Eikanger Bjørsvik Musikklag
· Fana Sparebank
· Fredrik’s Wonderful Evening
· FMKV 

· Fritt Ord
· Frivillighetssentralen Odda
· Griegakademiet
· Hordaland fylkeskommune
· IKEA
· Komponistenes Vederlagsfond
· KorVest
· Kunst- og Designhøgskolen I Ber-
gen
· Litteratursymposiet i Odda
· Lydgalleriet
· Norsk Komponistforening
· Norsk Kulturråd 
· Ny Musikk Bergen
· Odda Blues klubb
· Odda kommune
· Perfect Sounds Forever
· Sacrum Profanum
· Skrivekunstakademiet
· Studentersamfunnet i Bergen
· Statens kunstfond (DK)
· Trykkeriet Senter for Samtidsgrafikk
· USF
· Utmark

SAMARBEIDSPARTNERE

Målsetningen med “publikumsmagnet”-
stillingen er å drive publikumsutvikling, 
altså et bredt arbeid for å øke oppslutningen 
om festivalen. Et mål var å tydeliggjøre fes-
tivalen ovenfor et potensielt publikum gjen-
nom å tenke helhetlig i kommunikasjonen 
fra tekst til arrangement - gjennom sam-
spillet mellom design og tekst i katalog, an-
nonser og konsertplakater i forhold til type 
arrangement, målgrupper, arena, kapasitet 
og billettpriser. Det hadde eksempelvis 
positiv effekt å legge vekt på differensier-
ing av billettpriser, forhåndssalg, og salg av 
festivalpass til redusert pris frem til 1. mars. 

Det ble lagt vekt på å samkjøre informasjon-
sarbeid med de ulike samarbeidspartnerne 
på de ulike prosjektene for å nå ut til deres 
publikum. For å prøve å nå ut til et poten-

sielt publikum ble festivalen også presentert 
på kulturbransjesamlingen Manøver og det 
multikunstneriske PrøveRommet, i tillegg 
til forelesninger ved Griegakademiet. 

Et hovedmoment i arbeidet har vært å 
tilgjengeliggjøre og tydeliggjøre infor-
masjonen på nettsiden, siden dette er en 
av hovedportalene i kontakt med samar-
beidspartnere og publikum. I år har det blitt 
fokusert på å oppdatere nyhetene jevnlig, 
men også arbeide med å tilgjengeliggjøre 
festivalkart, beskrivelser av arenaene, over-
sikter over billetter og billettpriser, mer in-
formasjon om Borealis, teamet og historien. 

En annen målsetning var å øke aktiviteten 
og antall følgere på Facebook, og følgerne 
økte med ca 300 personer i opptakten til 

festivalen. Dette ble gjort gjennom økt in-
teraksjon og annonser rettet mot venner 
av følgerne som bor i Bergensområdet. I 
år fokuserte vi på å fokusere på events for 
billettarrangementene, og koblet Face-
book-kontoen automatisk til Twitter, slik 
at aktivitetsnivået også ble hevet her. Disse 
kanalene ble brukt til å spre informasjons-
videoer, Spotify playlister med musikk fra 
festivalen, informasjon om konkurranser 
som “Finn en Borealis-såpe, vinn en kon-
sertbillett”, og at publikum ble oppfordret 
til å strikke egne Borealis-pannebånd. En 
annen videreføring fra i fjor var at publikum 
kunne vinne et festivalpass ved å bidra til 
festivalen med et visuelt innslag, og i år vant 
et maleri av Renate S. Handal som ble stilt ut 
på Landmark under festivalen.
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ØKONOMI

· Avgarde
· BEK
· Bergen Barokk
· Bergen Filharmoniske Orkester
· Bergens Kammermusikkforening
· Bergen Kunsthall
· Collegium Musikum Kor og Orkester
· Bit20 Ensemble
· Den Nasjonale Scene
· Den Nye Opera
· Forsvarets Musikkorps Vestlandet
· Greigakademiet
· KorVest
· Lydgalleriet
· Ny Musikk Bergen
· USF Verftet

MEDLEMMER I BOREALIS

Borealis har de siste årene klart å øke egen-
kapitalen slik at festivalen pr 1.1.12 hadde 
positiv egenkapital. Målet er å bygge opp 
egenkapitalen over de neste årene til 10% av 
omsetning.

I 2012 ble støtten fra Bergen kommune og 
Norsk kulturråd holdt stabilt på henholdsvis 
kr 1 000 000 og 850 000. Støtten fra Horda-
land Fylkeskommune øke fra kr 131 000 til kr 
181 000. 
Støtten fra andre offentlige og private fond 
økte med kr. 389 000. 
Billettinntektene økte med 12 %

Borealis består av 1,4 fast ansatte og en pros-
jektmedarbeider i 40% stilling.
I tillegg var det 39 ansatte før, under og et-
ter festivalen. Av disse var 3 praktikanter 
(interns) fra, Tyskland, Finnland og Norge i 
perioden januar til april.
Omlag 60 frivillige jobbet under festivalen.

Borealis 2012 ble produsert uten organisa-
toriske eller logistikk problemer. Alle ar-
rangement ble avviklet som planlagt med 
uvurdelig innsats fra de frivillige og ansatte.

ORGANISASJON

Styret ble valgt på Rådsmøtet 22.02.12

Hild Borchrevink, styreleder
Ragna Sofie Grung Moe, styremedlem
Hans Knut Sveen, styremedlem
Ståle Tvete Vollan, styremedlem
Sigurd Sandmo, styremedlem

Åse Løvgren, vara
Erik Aarebrot, vara
Knut Vaage, vara

STYRET 
2012
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· ALWYNNE PRITCHARD, kunstnerisk leder
· IVAR CHELSOM VOGT, daglig leder
· DONIA LINA NILSEN, prosjektmedarbeider publikumsut-
vikling

∏ ADMINISTRASJON

∏ REGNSKAP OG REVISOR
· VASSDAL OG ERIKSEN AS, regnskap
· HELGE FROSTA AS, revisor

∏ FESTIVAL CREW
· MARTIN FLACK, teknisk sjef
· OLE MORTEN ALGERØY, presse sjef
· MAGNUS VOLL MATHIASEN (MVM), designer
· VERA GOMES, designer
· ANDERS OHNSTAD, frivillig koordinator
· LILLIAN SANTOS HERBERG, frivillig coordinator
· THOMAS KINTEL, daglig programmer
· LUISE LANGENHAN, intern
· OLLI TOIVONEN, intern
· JOHANNE HOVLAND, intern
· HOLLIE HARDING, festivalkontor og publikumsinformasjon
· MONICA SANTOR HERBERG, produsent
· HILD BORCHRGREVINK, kurator litteraturprogram
· FREDRIK SAROEA, gjestekurator
· TOR-FINN FITJE, produsent film program
· MICHAEL BJØRNAALI, teknisk produsent
· KIRSTI ROSSELAND, teknisk produsent
· ANDREAS MISUND BERNTSEN, prod ass
· THOROLF THUESTAD, lydtekniker
· JONAS SKARMARK, lydtekniker
· LAIMUNAS PUISYS, video
· GISLE NES, web
· ANDRÉ MECA, foto
· ANNA JÄHKEL, foto
· MAJA WOJCIECHOWSKA, foto
· MARTIN HALVORSEN, foto
· ANDREAS MISUND BERNTSEN, foto
· OLLI TOIVONEN, foto
· ØYSTEIN GRUTLE HAARA, foto
· SUSANN JAMTØY, foto
· KRISTOFFER DREVDAL, sjåfør
· EIVIND RONOLD, sjåfør
· MATS HALVORSEN, sjåfør
· ØYVIND FLUGE, sjåfør
· YNGVE LANDRO, sjåfør
· LYD OG LYSTEKNIKERE FRA AVAB CAC
· HILDE BRATLID TELLNES, transport koordinator
· HALVARD NOMELAND, lydteknikker
· GUNNAR INNVÆR, lydtekniker

∏ VISUELL PROFIL
Årets visuelle profil viser på en enkel og abstrahert måte 
det protesterende. Sterke hvite og svarte grafiske elementer 
var hovedfokus. Diagonaler i det grafiske uttrykket skaper 
forstyrrelser og gjorde det ustabilt, mens klassisk skrift-
snitt representerte det bestående. Den visuelle profilen ble 
ren, stram og funksjonell. Samtidig skapte den en følelse 
av “uro” og “mostand”. I tillegg ble sølv metallisk brukt på 
trykket materiell for å løfte profilen opp fra det rent poli-
tiske man forbinder slike sterke svart/hvite visuelle grafiske 
virkemidler med.

Den grafiske profilen synligjorde Borealis i annonser, 
programbok, plakater, løpesedler og  digitale medier. Det 
trykte materialet ble spredd i Bergen og omegn i perioden 
før og under festivalen.
Borealis valgte å konsentrere annonsering lokal presse 
som Bergens Tidende og Hardanger Folkeblad samt bal-
lade.no og facebook.com.

En plan for større tilstedeværelse på digitale platformer 
som facebook, twitter, youtube og lignende ble utarbeidet 
og gjennomført. Dette innbefattet produksjon av innhold 
spesielt rettet mot digitale medier som promo videoer for 
konsertene, Spotify spillelister og målrettede innlegg. 
Vi flyttet også vår kommunikasjon med frivillige over på 
facebook. Alt dette ga Borealis en god synlighet  på digitale 
platformer i tiden før og under festivalen.

∏ MARKEDSFØRING

· BARNAS KULTURHUS
· BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE
· BERGEN INTERNASJONALE KULTURHUS
· BERGEN KUNSTHALL
· BERGEN TINGHUS
· BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK
· BYBANETERMINALEN
· BY THE WAY, GALLERI FOR SAMTIDSKUNST
· DET AKADEMISKE KVARTER
· EDVARD GRIEGS PLASS
· FLESLAND FLYPLASSEN
· GRIEGAKADEMIET
· GRIEGHALLEN
· GRAND HOTELL TERMINUS
· GRAND SELSKAPSLOKALER
· LANDMARK
· LILLE LUNDGÅRDSVANN
· LINDEHUSET, ODDA
· LOGEN TEATER
· LYDGALLERIET
· ROM 8
· T-MICHAEL-BUTIKKEN
· TRYKKERIET

∏ ARENAER
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Flash Performances, Griegakademiet
 foto: Anna Jähkel

Brainer, Guerrilla performances 
 foto: Lillian Santos Herberg
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· AFTENPOSTEN K
06.03 Musikk, politikk og protest

· BERGENSAVISEN
27.01 “Rett og slett en fengslende idé”
04.03 “Poetisk protest”
14.03 “- Dømt til å mislykkes”
15.03 “Frivillig-boomen”
16.03 “Den e’ go”
17.03 “Oppgjør med venstresiden”
18.03 “Ekstremvisning”
19.03 “Skryter av musikk-Bergen”

· BALLADE
08.03 “Nå blir det snart revolusjon”

· BERGENS TIDENDE
18.12 “Borealis ansetter “publikumsmag-
net””
01.02 “Lyden av barndom”
24.02 “Tre kunstanbefalinger fra fem 
elever ved Kunstakademiet”
11.03 “Lydkunstsjefen”
14.03 “Festivalåpning”
15.03 “Opprøret i musikken”
15.03 “Protestmusikk fra maktens indre”
15.03 “Rockarar uten snøring”
16.03 “Performancekunstneren Kaj”
16.03 “Fuzz og film på jobb”

16.03 “Korps okkuperer nattklubb”
17.03 “Lyden av byen”
17.03 “Kunsten å kommunisere”
18.03 “Protest gjør svimmel”
24.03 “Lyden av byen”

· BYAVISEN
13.03 “Vil provosere med litterær protest”

· HARDANGER FOLKEBLAD
12.03 “Øver på Borealis-festival i Linde-
huset”
19.02 “Høglydt protest i Lindehuset”

· KLASSEKAMPEN
14.03 “Støyende protest”

· NATT OG DAG
01.03 “Nå er det nok!”

· NRK “MUSIKK I BRENNPUNKTET”
28.03 “Protest! Rapport fra Borealis-
festivalen i Bergen”
03.04 “Protest! Rapport fra Borealis-
festivalen i Bergen”

· NRK HARDANGER
06.03 Om Borealis

· NTB
25.01 “Borealis i Bergen går for “protest””

· MORGENBLADET
16.03 “Enda mer desorientert”
23.03 “Mer enn protest”

· MUSIKKNYHETER.NO
09.03 “- Lyd i ordets videste forstand”

· RADIO FOLGEFONN
08.03 “Industribyens særpreg til uttrykk i 
musikken”

· STUDENTRADIOEN I BERGEN
14.03 Frokostblanding

· STUDVEST
15.02 “- Samtidsmusikk er fremtiden”
21.03 “Fest for protest på Borealis”

· ÅSANE TIDENDE
27.04 “I det tomme rommet”
08.05 “Ikea-skipet har landet”

∏ PRESSE 2012

– Programmet er også sprikende, men det skal det være. Når 
gigantene i samtidsmusikken står side ved side med langt 
mindre kjente komponister og uttrykk, får selv de perifere 
uttrykkene og aktørene en brennende aktualitet.

MORGENBLADET
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STAFF OG FRIVILLIGER 2012




