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Vinko Globokar og BIT20 // foto: Alexandru Raevschi

AT THE FESTIVAL’S CORE WAS A RESIDENCY BY COMPOSER 
VINKO GLOBOKAR, WHICH RESULTED IN TWO REMARKABLE 
CONCERTS -THE FIRST BEING A PACKED 15 MINUTES OF 
SOUND WORKING IN SHIFTING CONTRASTS WITH SECTIONS 
LAYERED ON TOP OF ONE ANOTHER, PLAYED BY BERGEN’S 
BIT20 ENSEMBLE, THE SECOND CONCERT BEING AN EVEN 
WILDER AFFAIR, PLAYED BY THE EXACTING AND DISCIPLINED 
NORWEGIAN NAVY BAND.
THE WIRE
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På Borealis 2013 feiret vi avslutninger, alder
dom, forelding, forråtnelse, apokalypse og død. 
Dette årets festival åpnet den 6. mars med et ar
rangement på BIR resirkuleringsanlegg i Rådalen, 
hvor Lasse Marhaug opptrådte med anleggets 
to enorme avfallsovner, og kontrollrommet ble 
omgjort til en konsertsal for verdenspremieren 
for Øyvind Torvunds A House and a Melody. Vi 
brakte også musikk til Columbarium og kapellet 
på Solheim hvor Ludus Gravis, en kontrabass
oktett fra Italia, fremførte kontrabassvirtuosen 
Stefano Scodanibbios siste verk, komponert før 
hans altfor tidlige bortgang tidlig i fjor. To verk 
av Mauricio Kagel, Tactil og Unter Strom, ble 
gjenopplivet fra de døde på Logen fredag den 8. 
mars og lyden fra Jimi Hendrix’ stratocaster ble 
reinkarnert i form av Daniele Roccatos kontra
bass torsdag den 7. mars. Den bioniske pianisten 
Jonathan Powell og den superbe sveitsisktyske 
duoen Windspiel har satt sammen programmer 
med musikk av Aperghis, Ives, Radulescu, Lizt, 
Scelsi og Scriabin, og satt musikk av J.S. Bach og 
Jacob Obrecht sammen med stykker av John Cage 
og Sofia Gubaidulina: en slående forskjellig sam
menstilling av en rekke komponister og stykker, 
som allikevel alle behandler temaene åndelighet 
og livet etter døden (Trollhaugen, lørdag 9. mars). 
Gjennom å utforske akustisk forringelse har Lang
ham Research Center i London, sammen med 
den amerikanske musikeren, sangkomponisten 
og tegneserieforfatteren Peter Blegvad, skapt et 
stykke som tar i bruk foreldede analoge båndav   s  
pil lere og andre predigitale teknologier, med lyder 
samplet fra noen av Bergens mest bemerkelses
verdige akustiske steder. Dette, sammen med de 
ømfintlige erindringene til Richard Skelton og 
Autumn Richardson, skapte en fengende kveld 
på Landmark torsdag 7. mars. Og med et robust 
tak på gammel teknologi, presenterte Felix Kubin 
sitt originale syn på historien til den tyske under
grunns kassettbåndscene under den kalde krigen, 
med en tredelt forestilling som består av et fore
drag, en fremføring og et DJ sett, som ble intet 
mindre enn dristig.

Andre verdenspremierer bestilt til Boralis 2013 
”The End” temaet inkluderer Kaleidoscope av den 
slovenske komponisten Vinko Globokar, en av 
gudfedrene til europeisk eksperimentell musikk, 
som ble fremført sammen med Sir Peter Maxwell 
Davies’ ikoniske bilde av kongelig forfall i 8 Songs 
for a Mad King (BIT20, Logen fredag 8. mars). Det 
har også blitt bestilt et musikkteaterstykket fra 
Borealisfavorittene Brainer, hvis unike musikal
ske humor kunne oppleves på Østre på åpnings
kvelden.
I tillegg til å gi stemme til noen av Bergens eldste 
residenser (Fortapt i Naturen, lørdag 9. mars) 
feiret Borealis også dansekulturen i 1980tallets 
Miami (Dave Tompkins The Beat Who Cheated 
Death, søndag 10. mars). Den lokale helten Espen 
Sommer Eide presenterte sitt Dead Language Po
etry på Bergens Kunsthall, og Trond Lossius’ in
stallasjon i det ekkofrie kammeret på Haukeland 
Sykehus ga publikum
met en sjelden anled
ning til å få tilgang til 
det dødeste akustiske 
stedet i Bergen. 
Som alltid hadd vi et 
fantastisk kino og 
litteraturprogram, og 
dette året hadde vi 
et spesielt prosjekt 
på utvidet musikalsk 
notasjon (er den kon
vensjonelle musikal
ske notasjonen død?), 
som var en del av forestillingene gjennom hele 
festivalen. Ikke frykt årets tema! Husk: i min slutt 
er det min begynnelse. Borealis 2013: ennå en fes
tival som gjør slutt på alle andre festivaler.

ALWYNNE PRITCHARD

KUNSTNERISK LEDER, BOREALIS FESTIVAL

INNLEDNING

THE BEGINNING OF THE END

UTSOLGTE KONSERTER 
FLERE ÅR PÅ RAD MED  
SAMTIDSMUSIKK?  
DET ER BARE MULIG  
I BERGEN.
HISS!G MUSIKKMAGASIN

KUNSTNERISK LEDER ALWYNNE PRITCHARDS
INNLEDNING TIL  
FESTIVALPROGRAMMET

EN UTSTILLING SOM DETTE ER EN SLAGS 
ØNSKEDRØM FOR EN KRITIKER, SIDEN 
DEN FORSKER PÅ NOE MED ALLE DE 
MIDLENE KUNSTEN, OG KUNSTNEREN 
HAR TIL RÅDIGHET. LA OSS KALLE DET 
ROMLIG ESSAYISME. SPENNENDE!
AFTENPOSTEN OM UTSTILLINGEN “DEAD LANGUAGE POETRY” AV ESPEN SOMMER EIDE

Espen Sommer Eide, “Dead Language Poetry”

// foto: Vera Gomes



76

UTVALGTE HENDELSER

BESTILLINGSVERK:
Brainer, “Brianer” – støttet av Norsk kulturråd
Felix Kubin, “Kassettentäter” – støttet av Borealis festival
Langham Research Centre, “Eschatology” – støttet av Borealis festival
Andrea Spreafico, “Political Act” & “Catholic Complex System for the end of the XX century”
Øyvind Torvund, “A House and a Melody” – støttet av Norsk kulturråd
Stein Urheim, “The End” – støttet av det norske komponistforening

URFREMØRINGER:
Vinko Globokar, “Kaleidoscope” 
Ketil Hvoslef, “L’Homme Arme”
Lasse Marhaug, “Søppelmusikk”

NORGES PREMIERER:
Julio Estrada, “Bajo el Vulcano”
Mauricio Kagel, “Unter Strom” & “Tactil”
Daniele Roccato, “Interferenze”
Stefano Scodanibbio, “Ottetto”

FESTIVALÅPNING PÅ BIR AVFALLSENERGI, 
RÅDALEN

Borealis 2013 åpnet med et arrangement på BIR 
Avfallsenergi i Rådalen. Et sted hvor søppel høy
lytt blir omgjort til energi gjorde kraftstasjonen 
til et spennende, uventet, men absolutt passende 
sted å sparke i gang årets festival og årets “The 
End”tema. Publikum var samlet i første etasje for 
verdenspremieren av Lasse Marhaugs “Søppel
musikk”. Stykket brukte anleggets to store ovner 
som musikkinstrumenter og transformerte lyder 
som kom direkte fra ovnene. Etter dette ble pub
likum delt inn i fire grupper, hvor hver gruppe ble 
tatt med på en individuell konsertturné, med 

verdenspremiere på Øyvind Torvunds “A House 
and a Melody”, en fremførelse av “Abyss of the 
Birds” fra Olivier Messiaens “Quartet for the End 
of Time” og en stedsspesifikk installasjon laget av 
studenter fra Bergen Arkitekthøgskole. Disse kon
sertene fant sted i anleggets kontrollrom, i styre
rommet, og en mottakelse med (stinkende) ost var 
en del av turen.

I SAMARBEID MED:  
BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE
BIR AVFALINGSENERGI
NORSK KULTURRÅD
NY MUSIKK BERGEN

1

BOREALIS HAR FÅTT SITT NAVN ETTER NORDAVINDEN, 
OG MØTER VANTRO BERGENSERE HVERT ÅR MED 
ISBLÅ ELEKTRONIKA, RØDGLØDENDE SAMTIDSMUSIKK 
OG EN FULLSTENDIG ANARKISTISK BEGEISTRING FOR 
ALLE MULIGE MÅTER Å FREMBRINGE OG OPPLEVE LYD. 
HISS!G MUSIKKMAGASIN

I HØYESTE 
GRAD EN
ANNERLEDES 
OG UFOR-
GLEMMELIG 
FESTIVAL-
START.
BERGENS TIDENDE

Lasse Marhaug, BIR // foto: Justinas Kersis

Åpningskonsert, BIR // foto: Justinas Kersis Mark Knoop, BIR // foto: Justinas Kersis



98

Den britiske trioen Brainer har vært en gjenganger  
på Borealis de siste tre årene. Deres minimale, 
humoristiske musikkteaterforestillinger har vært 
en favoritt blant publikum, og av denne grunn ga 
festivalen dem i oppdrag å lage et lengre stykke 
spesielt for 2013programmet. Iscenesatt på Østre 
på festivalens åpningskveld, var Brainers verk med 
tittelen “Brianer” et surrealistisk, Kafkaesque, men 
likevel underlig fengende stykke om komponisten 
Brian Ferneyhough, og mulig tyveri av hans iden
titet.

I SAMARBEID MED: 
NORSK KULTURRÅD

BRAINER, ”BRIANER”

Langham Research Centre er en 
britisk musique concrète gruppe, som 
skaper ny musikk ved å kombinere 
foreldet elektrisk utstyr – analoge 
båndopptakere og sinusbølge oscil
latorer – med de mest moderne digi
tale verktøy. Gruppen ble grunnlagt i 
2003 for å holde i live prosessene og 
ånden i det å komponere for bånd. 
For 2013festivalen skapte de et nytt 
verk, “Eschatology”, som utforsker 
ideer rundt avslutninger som slutten 
av radiokontakt hvor hvit støy fyller 
mottakeren, slutten av individuelle 
lyder som gir gjenklang og forsvinner 
i ulike deler av Bergen, fra Hurtig
rutens tut som preller av fjellsiden til 
det ti sekunder lange ekkoet i en fjell

hule. Teksten – på norsk og engelsk 
– var skrevet og fremført av Peter 
Blegvad, og utforsket også de histo
riske doktrinene rundt “slutten”, fra 
fysikeren Hermann von Helmholtz i 
1854 til Ragnarokk i norrøn mytologi. 
Nye hjemmelagde elektroniske in
strumenter og gamle båndopptakere 
utvikler lyder hentet fra utendørs 
lydopptak. Stykket ble fremført på 
Landmark akkompagnert av video 
laget av Jeremy Welsh.

I SAMARBEID MED: 
BERGEN CENTRE FOR ELECTRONIC ARTS (BEK)
UTMARK

LANGHAM RESEARCH CENTRE
”ESCHATOLOGY”

Borealis 2013temaet “The End” ble utforsket på 
mange måter i løpet av festivalen. En av de mest 
slående av disse konsertene, som arbeider mest 
direkte med døden som et uttrykk for slutten, 
var en konsert med den italienske kontrabassok
tetten Ludus Gravis på Solheim kapell. I kapellet 
fremførte Ludus Gravis den norske premieren av 
Stefano Scodanibbios “Ottetto”, det siste styk
ket som ble skapt med ensemblet av komponisten 
før hans tidlige død i 2012. I tillegg til den norske 
premieren av Julio Estradas hyllest til Scodanib
bio, “Bajo el Vulcano”, og en forestilling av Hans 
Werner Henzes “Trauer Ode”, fremførte gruppens 

leder Daniele Roccato også en solo av Giacino 
Scelsis “WoMa”, i den sjeldent brukte og dypt 
atmosfæriske urnehallen, columbariumet. Som 
en del av denne konserten, og i slående kontrast 
til kontrabassensemblet, fremførte den franske 
musikeren Jérôme Noetinger fremførelse i tilknyt
ting til Notationsprosjektet (se side 12) på elek
tronikk.

I SAMARBEID MED: 
BERGENS KAMMERMSUIKKFORENING
NY MUSIKK BERGEN
SOLHEIM KAPPEL

SOLHEIM KAPPELL

9

VINKO GLOBOKAR

Det er en viktig del av Borealisfestivalen at kom
ponister, og spesielt de utvalgte til festivalen, er til 
stede når det er mulig. En av de mest betydnings
fulle komponister som deltok i 2013 var den 
franskfødte slovenske komponisten Vinko Glo
bokar. Den siste av de få gjenlevende medlem
mene av den europeiske Avantgardegruppen som 
en gang inkluderte slike som Karlheinz Stockhau
sen, Mauricio Kagel, György Ligeti og Luciano Be
rio, er den 79 år gamle komponisten en ukjent helt 
i instrumentalteater, samt en av de store eksperi
mentelle trombonespillere i det 20. år hundre. 
Globokars bidrag til Borealis 2013 inkluderte en 
presentasjon av sitt arbeid for både studenter og 

publikum i Griegakademiet, verdenspremieren 
av “Kaleidoscope”, bestilt og fremført av BIT20 
Ensemble spesielt for Borealis, og den norske 
premieren av “La Tromba è Mobile” fremført av 
Sjøforsvarets musikkorps, under tett veiledning 
av komponisten. I begge konsertene spilte Glo
bokar selv trombone og disse konsertene var 
høydepunkt under årets festival.

I SAMARBEID MED: 
BIT20 ENSEMBLE
GRIEGAKADEMIET
NORSK KULTURRÅD
SJØFORSVARETS MUSIKKORPS

DE ÅTTE KON-
TRABASSISTENE 
FYLLER SOLHEIM 
KAPELL MED DE 
UNDERLIGSTE 
TONER, FRA DE 
DYPESTE DYPE, TIL 
DE VARESTE, LET-
TESTE TRILLER.
BERGENS TIDENDE

Vinko Globokar og BIT20 
// foto: Alexandru Raevschi
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For første gang i 2013, ble Borealis’ festivalkontor 
flyttet fra Landmark til det nyåpnede Lydgalleriet 
på Østre, hus for lydkunst og elektronisk musikk. 
Plasseringen passet godt som et knutepunkt for 
praktisk og kreativ virksomhet gjennom hele festi
valen, med Stephen Cornfords festivalinstallasjon 
“Binatone Galaxy” i samme rom. Både kinopro
grammet (se side 15) og en rekke konserter fant 
sted Østres andre etasjen. Konsertene inkluderte 
Brainers premiere “Brianer” på åpningskvelden 
(se side 8), en forestilling av den Londonbaserte 
israelske vokalisten og komponisten Anat Ben
David og forestillinger av Christian Wallumrød, 
Morten J. Olsen og studenter fra Griegakademiet i 
forbindelse med Notationsprosjektet (se side 12).

I SAMARBEID MED:
GRIEGAKADEMIET
LYDGALLERIET
NORSK KULTURRÅD
NY MUSIKK
ØSTRE

ØSTRE

Borealisfestivalens samarbeid med Bergen Kunst
hallens konsertserie Utmark fant sted som alltid 
på Landmark, og inneholdt verdenspremieren av 
et nytt stykke av Langham Research Centre (se 
side 9), en forestilling i forbindelse med Nota
tionsprosjektet (se side 12), og en konsert med 
duoen *AR. Landmark var også arena for festiva
lens lørdagskveld, som ble sparket i gang med en 
presentasjon og forestilling av den tyske techno
legenden Felix Kubin og endte med DJsettene fra 
Kubin, Miami BassDJ Dave Tompkins og Bergens 
egen Fredrik Saorea.

I SAMARBEID MED:
BERGEN CENTRE FOR ELECTRONIC ARTS (BEK)
FREDRIK’S WONDERFUL EVENING
UTMARK

LANDMARK
Hvert år arrangerer Borealis en konsert utenfor 
Bergen sentrum, fra steder som er i nærheten av 
sentrum, for eksempel strikkefabrikken på Salhus, 
til steder mye lenger unna, som byen Odda. For 
2013festivalen holdt Borealis seg nær sentrum og 
var vert for en rekke arrangementer lørdag den 9. 
mars i Troldsalen, konsertsalen på Troldhaugen. 
Ettermiddagen besto av et foredrag (se side 14) 
holdt av kurator og produsent Ed McKeon, en av 
grunnleggerne i det britiske produksjonsselskapet 
Third Ear, etterfulgt av tre akustiske konserter 
med den sveitsisktyske trekkspill og blokkfløyte
duoen Windspiel, en pianokonsert av den britiske 
pianisten Jonathan Powell, og en Notationspro
sjekt fremføring med Avgarde ensemble (se side 
12). Programmet på Troldsalen var kuratert i tråd 
med “The End”temaet, med både elementer av 
musikk og diskusjon som reflekterte over politisk 
endring, døden og livet etter døden.

I SAMARBEID MED: 
AVGARDE

TROLDSALEN

IT IS HARD TO IMAGINE A MORE 
APPROPRIATE OPENING FOR A MORE 
INVENTIVE AND INTENSELY THEMED 
FESTIVAL THAN BOREALIS. 
THE WIRE - FESTIVALÅPNING PÅ BIR AVFALLSENERGI, RÅDALEN

© martin etter

Anat BenDavid, Østre // foto Maja Wojciechowska

Notationsprosjekt: Christian Wallumrød, ØstreUtstillingsåpning Binatone Galaxy  Østre

© greg holm
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Borealis’ 2013 Notationsprosjekt er inspirert av 
Theresa Sauers bok fra 2008, Notations 21 – en 
fantastisk samling med banebrytende klassiske og 
nylig skapte grafiske partiturer. Inspirert av John 
Cages Notationsutgivelse fra 1969, utforsker 
Notations 21 utvidet musikalsk notasjon som 
spenner fra nye tilnærmingsmåter til konven
sjonell notasjon til partiturer som benytter skrift
lige eller verbale instruksjoner, farger, fotografi, 
kollasjer og andre former for visuelle uttrykk. 
Med dette i bakhodet satt Borealis i gang sitt No
tationsprosjekt, hvor personer fra ulike disipliner 
samles for å samarbeide om å skape og fremføre 
nye musikkpartiturer som ble spilt og utstilt gjen
nom festivalen. Sammen utforsket de, med fes
tivaltemaet THE END i bakhodet, de muligheter 
musikalsk notasjon har for å uttrykke forestilt 
lyd, spesifisere performative handlinger, utforske 
akustisk rom og til å utvide forholdet mellom 
komponist, utøver og publikum.
Deltakerne i Borealis 2013 Notationsprosjekt 

inkluderte studenter fra Griegakademiet, Kunst
og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Bergen 
Arkitekturhøgkole (BAS), visuelle kunstnere Andrea 
Spreafico og Benedicte Leinen Cle mentsen, kli
nisk psykologistudent Anders Ohnstad og musi
kere Christian Wallumrød, Morten J. Oslen, Da
vid Stackenäs, Jérôme Noetinger, Stine Johanne 
Janvin Motland, Ensemble Avgarde og Langham 
Research Centre. Nye stykker ble skapt av del
takerne, og sammen med utvalgte stykker fra 
Notations 21publikasjonen ble disse fremført på 
ulike arenaer gjennom hele festivalen. De grafiske 
partiturene ble også til en egen festivalustilling på 
Visninsgrom USF.

I SAMARBEID MED:
AVGARDE
BERGEN ARCHITECTURE SCHOOL (BAS)
BERGEN CENTRE FOR ELECTRONIC ARTS (BEK)
GRIEGAKADEMIET
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN (KHIB)
NY MUSIKK
USF VERFTET

NOTATIONS-PROSJEKT

I tillegg til Stephen Cornfords lydinstallasjon “Bi
natone Galaxy” på Lydgalleriet (se side 10) og ut
stillingen i forbindelse med Notationsprosjektet 
på Visningsrom USF (se side 12), fortsatte Borealis 
også sitt årlige samarbeid med Bergen Kunsthall, 
som presenterte ”Dead Language Poetry” av den 
Bergensbaserte kunstneren Espen Sommer Eide. 
Dette prosjektet har eksistert i to manifesta
sjoner, hvorav den ene var en pågående installa
sjon som var utstilt gjennom hele festivalen, og 
den andre var en serie på tre forestillinger frem
ført av kunstneren og en liten gruppe musikere, 
sammen med selve installasjonen som et utvidet 
instrument. Borealis 2013 inkluderte også Trond 

Lossius’ “Lontano”, en lydinstallasjon i et eksep
sjonelt akustisk rom, det ekkofrie kammeret på 
Haukeland Sykehus, og en Notationsprosjekt 
installasjon/performance, laget av studenter fra 
Kunst og designhøgskolen i Bergen, som ble vist 
på Rom 8 på fredag den 8. mars.

I SAMARBEID MED:
BERGEN CENTRE FOR ELECTRONIC ARTS (BEK)
BERGEN KUNSTHALL
HAUKELAND SYKEHUS
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN
LYDGALLERIET

USF VERFTET

INSTALLASJONER OG UTSTILLINGER

21

24

Utstilling Notationsprosjekt, Visningsrommet USF // foto: Iselin Kristiansen Andrea Spreafico, Notationsprosjekt, Visningsrommet USF

Trond Lossius, “Lontano”// foto: Justinas Kersis

Notationsprosjekt: Morten J.Olsen, Østre
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Kinoprogrammet til Borealis 2013 fant sted for 
første gang på Østre etter å ha vært på Landmark 
i tidligere år, noe som ga plass til noen flere seter. 
Som alltid ga denne verdifulle delen av festivalen 
en mulighet for å se filmer knyttet til festivalens 
tema og kunstnere på dagtid. Filmprogrammet i 
2013 besto av Christopher MacLaines “The End”, 
Peter Greenaways “A Zed and Two Noughts”, Ju
lien Temples “Requiem for Detroit”, Uli Aumüllers 
“The Art of Seduction”, Mauricio Kagels “Ludvig 
Van “, Bela Tarrs “Werckmeister Harmoniak “, Wil

liam Basinskis ”Disintegration Loops”, Albert og 
David Maysles “Grey Gardens”, Allan Kings “Dy
ing på Grace”, Bill Morrisons “Decasia”, Derek 
Jarmons “The Last of England”, Bill Violas “The 
Passing”, Hollis Framptons “(nostalgia)”, Michael 
Hanekes “Ulvetid”, Standish Lawders “Necrology” 
og Andrej Zuławskis ”On the Silver Globe”.

I SAMARBEID MED:
ØSTRE

KINO BOREALIS

Borealis holdte kurs i musikkritikk for elever ved 
Langhaugen videregående skole i Bergen. Kurset 
er utviklet av kritikerne Ida Habbestad og Hild 
Borchgrevink, til daglig anmeldere i Aftenposten 
og Dagsavisen og innebærer et samarbeid mel
lom kritikerne, skolen, en festival og en avis. Et
ter endt kurs skrev elevene egne anmeldelser av 
konserter på Borealis, og de beste tekstene ble 
publisert på Bergens Tidene sine nettsider og på 
nettsiden til Borealis.
Tidligere har kurset vært gjennomført ved festival
er som Gloppen Musikkfest og Trondheim Kam
mermusikkfestival. I vinter tok Borealisfestivalen 

initiativ til å koordinere søknadsarbeidet for flere 
festivaler, og til gjennomføring av kurset ikke bare 
på Langhaugen men ved Firda videregående skole 
(under Gloppen musikkfest i august), på Trond
heim katedralskole og Heimdal videregående 
skole (under Trondheim kammermusikkfestival i 
september). Kurset skal også videre til Kongsberg 
videregående skole (under Glogerfestspillene i 
januar 2014 og Stavanger Katedralskole (under 
Mai Jazz i 2014).

I SAMARBEID MED:

NORSK KULTURRÅD

KURS I Å ANMELDE MUSIKK
“EN STEMME TIL DE UNGE”

I Borealis’ Biblioludiumprogram leser norske for
fattere egne tekster, som på en eller annen måte 
reflekterer på festivalens tema eller kunstnere. For 
2013festivalen presenterte Cecilie Løveid, Lars 
Haga Raavand og SiwAnita Kirketeig sitt arbeid 
på Bergen Offentlige Bibliotek, sammen med live 
musikalske innslag fra Robert Worby (Langham 
Research Centre) med Peter Blegvad, pianisten 
Jonathan Powell og vokalisten Stine Johanne Jan
vin Motland.

I SAMARBEID MED:
BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

BIBLIOLUDIUM

begynte med en rekke intervjuer av små grupper 
med beboere av Methodistkirkens Sykehjem, Jo
hanneskirkens Aldershjem, Frieda Fassmers Minne 
og Søreide Seniorsenter i Bergen i vår og sommer 
2011. Disse intervjuene ble gjennomført av Al
wynne Pritchard og Thorolf Thuestad, i samarbeid 
med en ansatt på hver institusjon. Intervjuene ble 
til diskusjoner med beboerene om lyder de husket 
fra barndommen,  spesielt lyder fra naturen. Alle 
intervjuer ble tatt opp.
I høst 2011 ble Thorolf Thuestad og Roar Slette
land med på et par turer sammen med medlemmer 
av Bergen Turlags seniorgruppe. På turene lærte 
medlemmene noen enkle lydopptaksteknikker, 
sånn at de kunne selv ta opp lyder på turene sine. 
Målet med opptakene var å fange inn så mange 
lyder nevnet i intervjuer som mulig, og i tillegg an
dre naturlyder som vekker minner.
I løpet av vinteren 2011 lagde Thuestad et 

10minutters stykke som inkluderte stemmene 
av beboere som ble intervjuet tidligere, og også 
lydene Bergen Turlags seniorgruppe hadde tatt 
opp. På 1.januar, 1., 20. og 21.februar 2012 ble 
stykket fremført på alle sykehjem sammen med 
en kort presentasjon av prosjektet. 
Borealis var veldig fornøyd med kommunika
sjonen med alle sykehjem og med Bergen Turlag, 
og fikk gode tilbakemeldinger på prosjektet fra 
alle involverte. Borealis lagde også en CD av pro
sjektet som ble delt ut til alle deltakere.
For å ferdigstille prosjektet ga USFs Artist in Resi
dence Roberto Pugliese en performance på Stu
dio 2 på USF, som besto av et kort stykke lagd bl.a. 
av utdrag fra “Fortapt i naturen”. Dette var en del 
av Borealis festivalens hovedprogram.
Som en siste kommentar ville jeg gjerne tilføye 
at det ble tydelig for meg i løpet av prosjektet  
mens intervjuene ble gjennomført på  Methodist

“FORTAPT I NATUREN”

Foredrag og diskusjon er en viktig del av Borealis, 
det skaper en kontekst for musikken som frem
føres og kunstnerne som er en del av festivalen. 
2013programmet omfattet seks foredrag som 
kaster lys på temaet “The End” på ulike måter, 
samt belyser utvalgte bestillingsverk. Foredraget 
”Imaginary Apocalypse; Death Finitude and De
pression” var en undersøkelse av Lars von Triers’ 
film Melancholia av klinisk psykologistudent An
ders Ohnstad; “Apocalypse / Apocalypse Now / 
The End / Apocalypse Later” var et innblikk i det 
okkulte, død og apokalypse – forståelse av en
detidens diskurs i den moderne verden – av den 
britiske forfatteren og akademikeren Christopher 
Partridge. Flere  foredrag var: “Don’t Panic! Music, 
Austerity and Pleasure” av den britiske kuratoren, 
produsenten og grunnlegger for det britiske 
produksjonsselskapet Third Ear, Ed McKeon; 
“The Beat Who Cheated Death”, et kulturelt, geo
grafisk og politisk historisk innblikk i Miami med 
referanser til Miami Bass hiphop, holdt av Dave 
Tompkins; og ”The space of a year “ av USF AiR
kunstner Roberto Pugliese.
I tillegg var presentasjoner av komponisten Vinko 
Globokar og av Felix Kubin del av programmet.
 

I SAMARBEID MED:
BERGEN KUNSTHALL
GRIEGAKADEMIET
STUDENTERSAMFUNNET I BERGEN
USF VERFTET

UTMARK

MUSIKK ER DISKUSJON
kirken Sykehjem og på fremføringer senere på 
sykehjemmene  at det kunne vært fruktbart å 
undersøke det å eldes og alt som relaterer til det 
som tema for festivalen. Med andre ord, temaet 
til Borealis 2013  The End (endings, old age, ob
solescence, decay, apocalypse and death)  er et 
direkte resultat av dette prosjektet.
Borealis er meget takknemelig for den økono

miske støtten fra den kulturelle spaserstokken til 
prosjektet, og for den inspirerende påvirkningen 
det hadde på Borealis sitt festival program 2013.

I SAMARBEID MED:
BERGENS KULTURELLE SPASERSTOKK
USF VERFTET AIR

Foredrag av Vinko Globokar, Griegakademiet

“The End”, open discussion
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OPPVARMINGS- 
UKE

ANDRE  
SAMARBEID

MELLOM LYDEN
Spesielt for Festspillene i Bergen 2013 kuraterte 
festivalene Borealis og Ekko konsertserien 
“Mellom Lyden” med artister som på en eller 
annen måte utforsker de minimale elementene i 
musikk  både det hørbare og det uhørlige. Artis
tene i programmet var Deathprod, William Ba
sinski, B/B/S, Marina Rosenfeld, Camilla Barratt
Due og Lis Rhodes. Arrangementene fant sted 
under Festspillene, 27.,28. og 29. mai på Østre 
og Lydgalleriet.

I SAMARBEID MED:
EKKO
FESTSPILLENE I BERGEN
LYDGALLERIET

ØSTRE

VÅTT, VILT OG  
VAKKERT PÅ KODE 1
Borealis ble invitert av KODE til å arrangere 
to konserter i sommerutstillingen “Vått, vilt og 
vakkert” på KODE 1. Som videreføring av Nota
tionsprosjektet inviterte Borealis fire musikere: 
Avgarde Ensemble, bestående av Øyvind Skarbø 
(trommer), Sofya Dudaeva (fløyte) og Per Inge 
Hove (trøorgel), og Stephan Meidell (gitar). 
Musikerne fikk oppgaven til å bruke utstillin
gen som et grafisk partitur. På første konserten 
23. Juni valgte de å spre seg i rommet og kon

SATELLITTER
For afterpartyarrangementet på festivalens 
siste kveld samarbeidet Borealis med Bergen 
Jazzforum og presenterte saksofonisten Colin 
Stetson på USF Verftet. Under festivalen selv 
ga kontrabassist og leder av kontrabassoktetten 
Ludus Gravis Daniele Roccato en forestilling på 
platebutikken Apollon av “Interferenze”, hans 
virtuose hyllest til Jimi Hendrix.

I SAMARBEID MED:
APOLLON

BERGEN JAZZFORUM

For andre år på rad besto Borealis ikke bare av 
selve festivaluken, men også en oppvarmings
uke med flere mindre arrangement som ga en 
ideell mulighet til å fremme selve festivalen, 
dens tema og kunstnere. Disse arrangementene 
inkluderte åpningen av Stephen Cornfords lyd
installasjon “Binatone Galleri” på Lydgalleriet, 
et foredrag av Anders Ohnstad og Christopher 
Partridge (se side 14), en presentasjon av Borea
lis Notationsprosjekt på Manøver (et møtested 
for kunst og kulturfeltet i vestlandsregionen), 
den første av tre forestillinger som var en del av 
Espen Sommer Eides “Dead Language Poetry”
installasjon på Bergen Kunsthall (se side 4), en 
presentasjon av komponisten Vinko Globokar, 
en workshop for årets festivalfrivillige, og en 
Springboard Borealis konsert, kuratert av Grieg
akademiet i samarbeid med Borealis som består 
av fremførelser og komposisjoner av ansatte og 
studenter.

I SAMARBEID MED:
BERGEN KUNSTHALL
GRIEGAKADEMIET
STUDENTERSAMFUNNET I BERGEN
LYDGALLERIET
MANØVER
USF VERFTET

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

sentrere seg på forskjellige enkelte kunstverk, 
på andre konserten var de samlet i midten og 
brukte utstillingen i sin helhet som inspirasjon 
til improvisasjon.

I SAMARBEID MED:
AVGARDE
KODE

MARCH ON LONDON
Den 31.august 2013 feiret Borealis 100 år med 
kvinners stemmerett i Norge med å minne om 
Suffragettene i London. “March on London” 
besto av tre deler. Første delen inneholdte en 
presentasjon av første smakebiter fra Borealis 
programmet for 2014, og en konsert av norske 
hornisten Hild Sofie Tafjord på Cello Factory, et 
kunstgalleri i bydelen Waterloo.
Andre delen, “The Argument of the Broken 
Window Pane”, var en augmented reality walk, 
lagt av lydkunstneren Michele Panegrossi. Turen 
førte forbi sentrale bygg i London som ble trans
formert til et virtuelt teater med holofonisk lyd 
og video installasjoner på publikummets smart
telefoner. Utviklet i samarbeid med forfatteren 
Stef Macbeth og 3Denvironment designerene 
Joshua Griffin og Ben Nathan, inneholdte ar
rangementet også fremføringer av dikterene 
Tina Sederholm og Brenda ReadBrown.
For den siste delen av “March on London” kom
ponerte Langham Research Center det nye styk
ket “Freedom or Death”, lagd av lyder fra de 
originale pressene som ble brukt av Suffraget
tene for å trykke propaganda materiale. Dagen 
ble avsluttet med en konsert av Londonbaserte 
israelske vokalisten og komponisten Anat Ben
David.

I SAMARBEID MED:
BERGEN KOMMUNE
HORDALAND FYLKESKOMMUNE
THE CELLO FACTORY
NORGES AMBASSADE I LONDON

ULTIMA
Som en del av Ultima Academy ga Ultima fes
tivalen i Oslo oppdrag til Borealis for å lage en 
film som dokumenterer Borealis’ 2013 Nota
tionsprosjektet (se side 12). Målet med filmen 
er å motivere andre kunstnere og organisasjoner 
til å starte opp flere prosjekter som utforsker 
mulighetene for å utvikle grafisk notasjon og 
andre former av utvidet musikalsk notasjon. Fes
tivalens kunstneriske leder Alwynne Pritchard 
presenterte en oversikt over prosjektet, sammen 
med utvalgte biter av den 45minutter lange do
kumentarfilmen lagd av Laimonas Puisys på Ul
tima Academy 9.september.

I SAMARBEID MED:

ULTIMA FESTIVAL

Borealis er avhengig av den store innsatsen, en
tusiasmen og ferdighetene til de mange frivillige 
som jobber under festivalen.
Det er viktig for oss å innvolvere de frivillige 
i ulike aspekter ved festivalen. Både sosialt, 
kunst nerisk og organisatorisk. VI hadde flere ar
rangement for de frivillige i forkant og i etter
kant av festivalen der de blant annet fikk delta 
i et prosjekt knyttet til Notations. Det er med 
glede at vi ser at en stor del av de frivillige job
ber for Borealis år etter år og at mange av dem 
også kommer fra utlandet for å delta på festi
valen.
Borealis har også et intern/praktikant–pro
gram for en lengre periode. Praktikantene job
ber minimum 15 timer i uken og arbeidsopp
gavene innbefatter produksjon, administrasjon, 
markedsføring og kunstneriske prosjekter. For 
2013 festivalen var praktikantene Stine Janvin 
Motland (Norge, 3 månder), Aiste Zumbakyte 
(Litauen, 3 månder) og Gijs van de Ven (Neder
land, 4 månder).

UTSTYRS-
SAMARBEID

PRAKTIKANTER
OG
FRIVILLIGE

Øyvind Skarbø, 

Stephan Meidell 

og Sofya Dudaeva

på KODE1 

// foto: Eva Pfitzenmaier
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BEYOND EXCELLENT PROGRAMMING, THE 
FESTIVAL MANAGED TO MAINTAIN A 
SPIRIT OF ADVENTURE AND UNPREDICTABILITY 
THROUGHOUT THE WEEK. 
THE WIRE

Seth Josel, Jona Kesteleyn, Luk Vaes // foto: Alexandru Raevschi

Notationsprosjekt: Morten J.Olsen, Østre

“ESC” Youth Dance Company, 

Visningsrommet USF

The Langham Research Center and Catherine Carter // foto: Olivia Milani
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ØKONOMI

PUBLIKUMS- 
UTVIKLING 

Arrangementene under Borealis 2013 var stort 
sett meget godt besøkt med et gjennomsnitt
lig belegg på 87% på billetterte arrangement. Til 
tross for dette er det totale besøkstallet og om
setning noe lavere enn i 2012. 
Årets billettinntekter kommer fra 29 konserter 
og eventer i Bergen, 6 i London og ett i Oslo. 

2011: 9070
2012: 10167
2013: 7876

BILLETTSALG

· Avgarde
· Bergen Arkitekthøgskole
· Bergen Jazzforum
· Bergen kommune
· Bergen Kunsthall
· Bergen Offentlige Bibliotek
· Bergens Kammermusikkforening
· Bergen Riksmålsforening
· BEK
· BIR
· BIT 20 Ensemble
· ESC Ungdomskompani for samtidsdans
· Ekkofestivalen
· Festspillene i Bergen
· Fredrik’s Wonderful Evening
· Griegakademiet
· Hordaland fylkeskommune
· Kode Bergen
· Kunsthøyskolen i Bergen
· Lydgalleriet
· Norges Generalkonsulat i New York
· Norges Ambassade i London
· Norsk Komponistforening
· Norsk Kulturråd 
· Ny Musikk Bergen
· Manøver
· Sjøforsvarets Musikkkorps
· Studentersamfunnet i Bergen
· The Cello Factory, London
· USF
· Utmark
· Ultimafestivalen
· Østre

SAMARBEIDS-
PARTNERE

· 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
· Griegakademiet
· KorVest
· Lydgalleriet
· Ny Musikk Bergen
· USF Verftet

MEDLEMMER
I BOREALIS

Borealis hadde en positiv egenkapital på kr 165 
468 1.1.13. Målet er å bygge opp egenkapitalen 
over de neste årene til 10% av omsetning.

I 2013 fikk Borealis en økning i støtten fra Ber
gen kommune og Norsk kulturråd til henholds
vis kr 1 100 000 og 900 000. Norsk kulturråd har 
innvilget 3 årig støtte. Støtten fra Hordaland 
Fylkeskommune økte til kr 190 000. 
Støtten fra andre offentlige og private fond 
økte var stabilt. 

Borealis består av 1,8 fast ansatte.
I tillegg var det 37 ansatte før, under og etter 
festivalen. Av disse var 3 praktikanter (interns) 
fra, Litauen, Nederland og Norge i perioden 
januar til april.
Omlag 60 frivillige jobbet under festivalen.

Borealis 2013 ble produsert uten organisatoriske 
eller logistikk problemer. Alle arrangement ble 
avviklet som planlagt med uvurdelig innsats fra 
de frivillige og ansatte.

ORGANI- 
SASJON

Styret ble valgt på Rådsmøtet 27.02.13

· Hild Borchrevink, styreleder
· Hans Knut Sveen, nestleder
· Ståle Tvete Vollan, styremedlem
· Sigurd Sandmo, styremedlem
· Julie Lillelien Porter, styremedlem

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

STYRET 2013

Publikumsutvikling er et bredt arbeid for å øke 
engasjementet og oppslutningen om festivalen. 
En helhetstenkning i kommunikasjon fra tekst 
til arrangement, samt forhåndspresentasjoner 
av festivalen, enkelt og tilgjengelig billettsalg, 
samarbeid med skoler og interaktivitet på nett 
og publikumskonkurranser.
Under oppvarmingsuken ble festivalen presen
tert på kulturbransjesamlingen Manøver, det 
multikunstneriske Prøverommet, i samarbeid 
med Studentersamfunnet, og i forbindelse med 
en utstillingsåpning i Lydgalleriet og på Bergen 
Kunsthall for å nå ut til et bredt spekter av til
bakevendende og potensielt publikum. Borealis 
videreførte differensierte billettpriser, forhånds
salg og salg av festivalpass med redusert pris 
frem til 1. mars, og solgte i tillegg billetter og 
festivalpass på arrangement i oppvarmingsuken 
før festivalen.  
Festivalen ble presentert på nett gjennom en 
ny nettside på en ny publiseringsplattform 
(WordPress), hvor det ble lagt vekt på tilgjen
geliggjøring med valg for norsk og engelsk side, 
tydeliggjøring av programmet, integrering av so
siale medier (Facebook og Twitter), samt musikk 
(Spotify og Soundcloud) og video (Vimeo og 
YouTube).  Det ble fortsatt lagt vekt på å bruke 
nettsiden for å tilgjengeliggjøre festivalkart, 
beskrivelser av arenaene, oversikter over billet
ter og mer informasjon om Borealis, teamet og 
historien. Det ble også laget og publisert korte 
promoteringsvideoer for å synliggjøre både ar
tister og arenaer som ble publisert på nettsiden 
og sosiale medier.  
Gjennom økt interaksjon og Facebookannonser 
rettet mot venner av følgere som bor i Bergens
området, økte antall følgere fra 840 til 1342 fra 
januar til mars. I år ble det satset enda mer på økt 
interaksjon på Twitter med en egen frivillig som 
arbeidet med å live twitre fra konserter og svare 
på henvendelser fra publikum. 
I samarbeid med Langhaugen videregående skole 
og journalistene Hild Borchgrevink og Ida Hab
bestad ble det gjennomført et kurs i musikkri
tikk for en klasse. De fikk etter en dags skrive
kurs besøke en valgfri konsert under festivalen 
og tre av de ferdige anmeldelsene ble publisert 
på Borealis’ nettside, og en ble publisert på 
musikknettavisen ballade.no.

· Alwynne Pritchard, kunstnerisk leder
· Ivar Chelsom Vogt, daglig leder
· Donia Lina Nilsen, publikumsmedarbeider
· Eva Pfitzenmaier, assisten for kunstnerisk leder

ADMINISTRA-
SJON

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

Borealis gjennomførte to publikumskonkurran
ser i år. Den ene var en videreføring fra tidligere 
år, hvor publikum kan sende inn sitt visuelle bi
drag i tråd med festivaltemaet og vinneren  Mari 
Norddahl – fikk sitt fotografi utstilt på Lydgal
leriet under festivalen. Den andre var en konkur
ranse hvor det ble lagt 10 Borealis bærenett med 
en verdikupong i på utvalgte butikker i sentrum 
og publiserte bilder av disse på Facebook. De 
som fant bærenettene kunne bytte inn verdiku
pongen mot en valgfri konsertbillett. 
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FESTIVAL 
CREW
· Håvard Pedersen, teknisk sjef
· Brynjar Vik, teknisk sjef
· Karen Sofie Sørensen, presse sjef
· Vera Gomes, designer
· Ingebjørg Aarhus Braseth, frivillig koordinator
· Audun Johanassen, redaktør programbok
· Roar Sletteland, bidragsyter programbok
· Luise Langenhan, lokal transportansvarlig
· Stine Janvin Motland, praktikant
· Aiste Zumbakyte, praktikant
· Gijs Van de Ven, praktikant
· Hollie Harding, festivalkontor 
 og publikumsinformasjon
· Anders Ohnstad, produsent Notationsprosjekt
· Hild Borchrgrevink, kurator litteraturprogram
· Fredrik Saroea, gjestekurator
· TorFinn Fitje, kurator film program
· Michael Bjørnaali, teknisk produsent Østre
· Kirsti Rosseland, teknisk produsent
· Andreas Misund Berntsen, prod ass
· Maja Wojciechowska, catering ansvarlig
· Thorolf Thuestad, lydtekniker
· Jonas Skarmark, lydtekniker
· Laimunas Puisys, video
· Justinas Kersis, foto
· Damiern Baar, foto
· Iselin Kristiansen, foto
· Maja Wojciechowska, foto
· Alexander Raevski, foto
· Olli Toivonen, foto
· Olivia Milani, foto
· Kristoffer Drevdal, sjåfør
· Philip Von Hase, sjåfør
· Magnus Kaslegård, sjåfør
· Lyd og lysteknikere fra AVAB CAC
· Hollie Harding, produsent London
· Egle Kerbelyte, produsent London
· Georgia Rodger, produsent London

VISUELL PROFIL
Årets profil reflekterer et apokalyptiskt perspek
tiv på “The End” som var Borealis’ tema 2013. 
Konseptet ble basert på idéen av nedbryting og 
forvitring, og selv om dette har sine røtter i for
fall og død, førte prosessen til en mye sterkere 
abstraksjon. Det er ikke bare dekonstruksjonen 
av noe helhetlig som impliserer bevegelse og 
nedbryting, men det nærmer seg også en idé 
av å marsjere til en ende, der en avgrunn åpner 
seg, ved å bruke illusjonen av perspektiv. Dybde 
og stjerner ble kombinert for å styrke det apo
kalyptiske synet. I tillegg ble fargen brukt som 
et hjelpemiddel for å forstå bildet, med farge
toner som relaterer til det gamle og det skitne. 
Skrifttypen ble valgt i samsvar med formene av 
bildene: skarp og dramatisk.

Den grafiske profilen synligjorde Borealis i 
annonser, programbok, plakater, løpesedler, 
stoffposer og buttons. 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 samt ballade.no.
Utenom dette ble det promotert på sosiale 
medier som facebook og twitter, det ble lagd 
promo videoer og spotify playlister for å nå ut 
til publikumet.

Annen og mer direkte markedsføring omhan
dles tidligere i rapporten.

MARKEDS-
FØRING

· Apollon
· Bergen Kunsthall
· Bergen Offentlige Bibliotek
· BIR avfallsenergi, Rådalen
· Chagall
· Det Akademiske Kvarter
· Griegakademiet
· Haukeland Sykehus
· Kode Bergen
· Landmark
· Logen Teater
· Rom 8
· Simulacra Studios, London
· Solheim Kapell
· The Cello Factory, London
· Troldhaugen
· USF
· Østre

ARENAER

Alwynne Pritchards presentasjon av 

Borealis på Cello factory

// foto: Eva Pfitzenmaier

Åpningskonsert, BIR // foto: Justinas Kersis
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Pressearbeidet og  oppmerksomheten rundt årets 
festival var bra. Med 21 akkediterte fra pressen un
der festivalen genererte dette flere saker i forkant 
og intervjuer og anmeldelser fra festivalen. Totalt 
over 30 presseoppslag i tillegg til flere konsertan
befalinger både lokalt og nasjonalt. Et spennende 
festivaltema og konserter på utradisjonelle arenaer 
gjorde festivalen ekstra interessant for journalister 
som ikke nødvendigvis har spesialkompetanse på 
samtidsmusikk feltet. Med støtte fra konsulatet 
i New York fikk vi flydd over journalisten Kurt 
Gottschalk fra det anerkjente magasinet The Wire.

Presse: 
Bergens Tidende: 
· 14. januar Her inspiserer dei instrumenta 
· 7. februar Borealis utforsker slutten 
· 2. mars Lyden av byen 
· 2. mars La meg være gammel 
· 2. mars Gjev døde lydar liv 
· 7. mars Samling i bånd 
· 8. mars Borealisåpning for hjelp og søppelovner 
· 8. mars Med døden på konsert 
· 8 . mars   Spennende å bruke dødssteder

BA: 
· 22. januar Boss blir støymusikk i Borealis
festivalen 
· 7. mars Bossåpning i Rådal 
· 9. mars Han kjemper for kassetten
NRK Hordaland 
· 14. februar Intervju om Borealisfestivalen fra 
Solheim Kapell

NRK Kulturnytt
· 14. februar Intervju om Borealisfestivalen fra 
Solheim Kapell

NRK Vestlandsrevyen 
· 6. mars Boss blir musikk på Borealisfestivalen

NRK P2 Spillerom 
· 7. mars Intervju med Vinko Globokar
NRK P2 Musikk i Brennpunktet 
· 20. mars Konsertopptak BIT20 og Vinko Globo
kar

Ballade 
· 12. mars Industrielt helvete og hviskende kon
trabasser

Klassekampen 
· 25. mars Trond Lossius

Natt & Dag Februar   Om Borealis

PRESSE 2013

ANSATTE, CREW OG FRIVILLIGE 2013

The Wire 
· Mars   Borealis anbefalt i “Out there” 
· Mai   Anmeldelse av Kurt Gottshalk

Aftenposten K 
· Mars   Espen Sommer Eide

Hissig.no 
· 8. februar Borealisfestivalen 2013: Endestasjon 
Rådalen 
· 2. mars Alwynne Pritchard: Music to luxuriate in 
· 2. mars Alwynne Pritchard: Utemmet

Fanaposten 
· 1. mars Søppelmusikk på avfallsannlegg

Birkenes Avisa 
· 13. mars Birkeland kunstner med artig 
performance verk

Studentradioen i Bergen 
· 4. mars Frokostblanding   Intervju festivalsjef 
· 7. mars Nettsak: Med “The end” som tema 
· 22. mars Lydmuren   Intervju med Lasse Marhaug 
· 14. april Klassisk Avsporing   Bare et bånd?   In
tervju med Langham Research Centre

Studvest 
· 13. mars Feiret forråtnelse, apokalypse og død 
· 13. mars En lek med døden

Bergen Student TV 
· 27. februar Live streaming: Christopher Partridge 
foredrag Borealis: THE END 
· 9. mars Verftet som våknet til live




