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“Festivalen vil vise frem 
hvordan musikken kan si noe 
om hvem vi er og alle de rare 
måtene vi velger å leve på.”

Aftenposten
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Bergen pipes and drums
// foto: Einride Torvik

Tårnsalen
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Tema for Borealis 2014 var Alkymi, mor til den mo

derne kjemi og en esoterisk filosofi rik på mytologi og 

magi. I sin søken etter å transformere grunnmetaller 

til gull, utviklet alkymi et vell av vitenskapelige og ån

delige teorier, trosretninger, praksiser og ritualer som 

årets program har utviklet seg fra. 
Transformasjon i sin bredeste manifestasjon har alltid 

vært relevant for kunstnere, men detaljene innen alky

mien har gitt oss et enda mer lokalisert og bemerkelses

verdig utgangspunkt for musikerne vi har arbeidet tett 

med i år. Bestillingsverkene utforsket ikke bare kjerne

punktet i alkymien, men også ritualet, magien og det 

overnaturlige. Vi er stolte av å har hatt muligheten 

til å presentere nye verk av Marina Rosenfeld (23.03, 

Bergen Kunsthall), Felix Kubin (21.03, Landmark), Øy

vind Torvund (23.03, Bergen Kjøtt), François Sarhan 

(21.03, Studio USF) og Alistair Zaldua (19.03, KODE4) 

som dekket temaer som spenner fra det forhistoriske 

Leydenpapyruset (en instruksjonsmanual for å ekstra

here edelmetaller fra hverdagsmateriale), transforma

sjon av lyd gjennom materie og kunsten å ta opp stem

mer fra den andre siden av graven. 

I tillegg til nye bestillinger, og verk ut

viklet for anledningen, er det et stykke 

som vi i særlig grad er glade for å ha 

presentert på Borealis 2014. Fausto 

Romitellis ”An Index of Metals” ble for 

første gang fremført i 2004, bare et par 

måne der før komponistens altfor tidlige død (han 

ble kun 41 år), og har aldri før blitt fremført i Norge.  

Kenka Lèkovich’s libretto til stykket, en sammensmel

ting av materialet, sensuelt og sprirituelt språk som 

ofte resonerer med alkymiske overtoner, er en av de 

mange årsakene til at ”An Index of Metals” var slikt et 

fengende senterstykke i årets festival. Fausto Romitelli 

har samlet opp en stadig voksende gruppe med til

hengere siden hans død. Med hans utrolige, visjonære 

musikk skaper han en nesten religiøs inderlighet hos 

lytterne – meg selv inkludert. Konserten i samarbeid 

med BIT20 på Rø keriet, USF, på lørdag den 22. mars, 

var en forbausende opplevelse.

Men selvfølgelig, og som alltid, var det massevis av an

dre fantastiske begivenheter på årets festival, inklu dert 

lydkunst, litteratur, film, visuell kunst, foredrag og 

diskusjoner. Vi hadde også noen gnistrende fester på 

tapetet, med fabelaktige Deerhoof som kom på besøk 

fra USA (22.03 på Landmark). Og vi hadde all grunn 

til å feire: Borealis ble 10 år i år, og hvilken bedre måte 

finnes det å markere denne begivenheten enn med en 

festival dedikert til ritualer, magi og 

transformasjoner. Gratulerer med 

dagen Borealis!

innledning

ALKYMI - ritual, magi og det overnaturlige

“Denne uka 
retter alle åpne 

ører seg mot 
Bergen.”

Klassekampen
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utvalgte hendelser

bestillingsverk:
Marina Rosenfeld, “Free Exercise” – støttet av Norsk kulturråd 

Alistair Zaldua, “Spagyria” - støttet av Norsk kulturråd

Martin Rane Bauck, “Blätterwerk” - støttet av Det norske komponistfond

François Sarhan, “The Last Lighthouse Keepers” - støttet av Norsk kulturråd 

Felix Kubin, “Paralektronoia” – støttet av Borealis festival

Øyvind Torvund, “Constructing Jungle Books” – støttet av Det norske komponistfond

urfremøringer:

Natasha Barrett, “Allure And Hoodwink”

Avgarde Ensemble, “Mise En Musique”

Rebecka Ahvenniemi, Kristin Bolstad, Tyler Futrell, Jan Tufteland, “Samtidsmetal”

Splitter Orchester, “Splitters And Lumpers”

norges premierer:

Fausto Romitelli, “An Index Of Metals”

Alwynne Pritchard
// foto: Trude Strøm Pedersen
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festivalåpning og “klangkammer” 
på bergen kunsthall

Borealis 2014 åpnet med bestillingsverket “Free 

Exercise”  av den amerikanske komponisten og lyd

kunstneren Marina Rosenfeld, fremført av Sjøfor

svarets Musikkorps og solistene Karin Hellqvist og 

Heloisa Amaral på Bergen Kunsthall. Verket har blitt 

utviklet med utstillingsrommene i Bergen Kunsthall 

som rammeverk hvor orkesteret og solistene var fordelt 

over de fire tilstøtende rom. Stykket inneholdte også et 

arkitektonisk aspekt i form av to porøse frittstående 

vegger som delvis besto av en spesiell type sopp, laget 

av Bergen Arkitekthøgskole. Veggene fungerte som 

 fysiske dempere for deler av orkesteret.

“Free Exercise” var en del av et større samarbeid med 

Bergen Kunsthall under Borealis 2014 med tittelen 

“Klangkammer”. Det besto av tre prosjekter som på 

ulike måter utforsket Kunsthallens arkitektur gjen

nom lyd: fremføringen og lydinstallasjonen “Shade 

And Silence Waken Up As One” av Bjørnar Habbestad  

under oppvarmingsuken, Marina Rosenfelds “Free 

 Exercise”, og utstillingen “Dobbeltgjenger” av  Asbjørn    

Blokkum Flø, som åpnet under Borealis og varte utover 

selve festivaluken.

I SAMARBEID MED:  

BERGEN KUNSTHALL

SJØFORSVARETS MUSIKKORPS

BERGEN ARKITEKTHØGSKOLE

LYDGALLERIET

UTMARK

NOTAM

BEK

NORSK KULTURRÅD

“Free Exercise”
// foto: Einride Torvik

Marina Rosenfeld
// foto: Einride Torvik
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Øyvind Torvund er en gjenganger på Borealis festiva

len, allerede på fjorårets festival presenterte han verket 

“Melody” på den unike åpningen på BIR Avfallsenergi. 

I 2013 mottok han det prestisjefylte stipendet til Ber

lins Kunstnerprogram (BKP) fra det Tyske Akademiske 

Utvekslingsprogrammet (DAAD). I løpet av stipend

perioden har han samarbeidet med de 24 komponist

musikerne som utgjør medlemmene i Splitter Orches

ter, for sitt nye verk “Constructing Jungle Books”, 

bestilt av Borealis. Verket er basert på lydopptak fra 

dyrelydsarkivet ved Berlins Naturhistoriske museum, 

i tillegg til et utvalg fra komponistens egen samling av 

feltopptak, tatt opp i ulike skoger og jungler rundt om 

i verden. Det tette samarbeidet med Splitter Orchester, 

bestående av de fremste aktørene i improvisasjons og 

samtidsmusikkmiljøet i Berlin, ga verket et sterkt im

provisatorisk preg.

I SAMARBEID MED:

DET NORSKE KOMPONISTFOND

SENAT FOR KULTUR I BERLIN

AUSLAND BERLIN

MAERZMUSIK

tårnsalen

øyvind torvund, 
“constructing jungle books”

Andre delen av åpningskvelden var en konsert i Tårn

salen på KODE4. Fra Bergen Kunsthall ble publikum

met ledet bort til Tårnsalen av sekkepipespillerene og 

trommeslagerene fra Bergen Pipes and Drums. Kon

serten besto av to urfremføringer, Natasha Barretts 

stykke “Allure And Hoodwink”, og bestillingsverket 

“Spagyria” av Alistair Zalduas, som tok utgangs

punkt i et 1700 år gammelt dokument med alkymiske 

oppskrifter. Sammen med komposisjonen skapte 

Zaldua også installasjonen “Leiden Translations” som 

ble vist på galleriet Rom 8 i festivalperioden. 

(se side 8)

I SAMARBEID MED: 

KODE

NORSK KULTURRÅD

DET NORSKE KOMPONISTFOND

BERGEN SCOTTISH SOCIETY

Splitter Orchester // foto: Eva Pfitzenmaier
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Også Felix Kubin overbeviste på fjorårets Borealis  

såpass, at han ble invitert tilbake. Denne gan

gen ble han bedt om å lage et stykke spesielt til 

Borealis.”Paralektronoia” tok utgangspunkt i et 

hørespill med samme navnet, som Kubin lagde i 

2004 til tysk radio. Hørespillet ble utviklet videre til å 

inkludere levende musikk som gir den en mer kom

positorisk karakter. Resultatet var en forestilling i sjik

tet mellom   forelesningsperformance og live hørespill 

med lengre musikalske strekk. “Paralektronoia” re

laterte sterkt til aspektet “det overnaturlige” fra årets 

festivaltema, og er tematisk basert på elektrisitet, 

spøkelser og paranoia. Med på laget hadde Kubin de 

to musikerne Andrea Neumann (inside piano) og Steve 

Heather (trommer) fra Splitter Orchester.

felix kubin, “paralektronoia”

“Blätterwerk” (2013) ble bestilt av Bergen Domkor til 

Borealis 2014. Det kommenterte Johann Sebastian 

Bachs motetter «Singet dem Herrn ein neues Lied» 

(BWV 225) og «Der Geist hilft unser Schwachheit auf» 

(BWV 226), som også ble fremført under konserten i 

Domkirken. Konserten ble kringkastet i sin helhet på 

NRK P2.

I SAMARBEID MED:

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET

DET NORSKE KOMPONISTFOND

martin rane bauck, “blätterwerk”

Felix Kubin “Paralektronoia” // foto: Inger Lise M. H. Johnsen

Bergen Domkor, Martin Rane Bauck // foto: Jiska Huizing 
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Borealis arrangerte i år tre konserter på USF Verftet, 

samt en workshop for barn. 

På Studio USF ble det presentert François Sarhans 

“The Last Lighthouse Keepers”, bestillingsverk for 

 Borealis og en forestilling som setter samtidsmusikk 

i en scenekunstomgivelse. Prosjektet ble produsert i 

løpet av 3 uker på Verftet. Sarhan var gjestekunstner 

på USF AiR, noe som ga han muligheten til å utarbeide 

stykket på stedet. Paralelt til en av de to forestillingene 

tilbydde Borealis en workshop for barn, som ga forel

dre muligheten til å se på Sarhans stykke mens barna 

kunne lære om preparering av piano  (se side 9). 

I Røkeriet ble det presentert Fausto Romitellis  “An 

Index  Of Metals”, spilt av BIT20 Ensemble  en av fes

tivalens høydepunkter og en Norges premiere. Ver

ket for sopran og elleve forsterkede instrumenter var 

Romitellis siste verk og er en oppsummering av hans 

virksomhet. Verket er tenkt som en opera, der den 

reelle fortellingen er fjernet til fordel for det abstrakte, 

gjennom lyd, lys og form. 

I tillegg til konserter og workshop ble det også vist to 

filmer på Verftet i samarbeid med Cinemateket 

(se side 9).

I SAMARBEID MED:

USF AIR

NY MUSIKK BERGEN

BIT20

CINEMATEKET

NORSK KULTURRÅD

usf verftet

“The Last Lighthouse Keepers”

Festivalkontor 
på Landmark
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Landmark var en viktig knutepunkt under årets festi

val; her var festivalkontoret plassert, og det var arrange

menter på alle dager av festivalen, bl.a. Felix Kubins 

“Paranoia”, og, i samarbeid med Utmark, en konsert 

med det legendariske indierock bandet Deerhoof fra 

USA. Begge festkveldene på fredagen og lørdagen endte 

med DJset av henholdsvis britiske DJ Francesco og DJ

kollektivet Utmark Lydsystem. Også Kino Borealis var 

representert på Landmark med to filmvisninger.

I SAMARBEID MED:

UTMARK

Arrangementene på Østre var veldig varierte: Det 

be gynte med en performance/installasjon av den 

bergensbaserte kunstneren Anne Marthe Dyvi i sam

arbeid med BEK på onsdag og torsdag ettermiddag 

(se side 8), og fortsatt med en helaften på torsdagen, 

bestående av live filmmusikk, spesiallaget av Avgarde 

Ensemble til en eksperimentell kortfilm av Laimonas 

Puisys; et foredrag av journalisten Rob Young (se side 

9); og en medrivende konsert med det lokale bandet 

The Sweetest Thrill Orchestra. Sistnevnte var et første 

samarbeid med konsertserien Playdate. På lørdagen 

kuraterte nyMusikks komponistgruppe konserten 

“Samtidsmetal”, et møte mellom metal band og kom

ponister fra nyMusikks komponistgruppe.

I første etasjen, på Lydgalleriet, ble det vist utstilling

ene “Bergen Tracks” og “photophon” (se side 8).

I SAMARBEID MED:

PLAYDATE

AVGARDE

BEK

NYMUSIKKS KOMPONISTGRUPPE

østre

landmark

The Sweetest Thrill Orchestra // foto: Øystein Grutle Haara

Deerhoof // foto: Olli Toivonen
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Borealis presenterte åtte utstillinger og installasjoner 

på årets festival. 

På Lydgalleriet ble det vist utstillingen “phonophon” 

av Aernoudt Jacobs, og David Helbichs sound walk 

“Bergen Tracks”, en audioguide og manual skred

dersydd til Bergen, ble gjort tilgjengelig for publikum

met. I etasjen over, på Østre, viste Anne Marthe Dyvi  

installasjonen/performancen “Warp And Weft” sam

men med Idunn Aune Forland, der begge kunstnerene 

fungerte som både instrument og utøver. En annen 

form for utstilling kunne man finne på Litteraturhu

set, Biblioteket og platebutikken Apollon, i form av 

lytte og lesestasjoner som ga publikummet sjansen 

til å se og høre på den nyeste utgivelsen til kunstner 

duoen Bettina Hvidevold Hystad og Simon Torssell 

Lerin (se også side 9).

De to utstillingene som var tettest knyttet til temaet 

“Alkymi” befant seg på Rom 8. Her viste komponisten 

Alistair Zaldua video og lyd installasjonen “Leiden 

Translations”, som var tett knyttet til bestillingsver

ket han skrev for Borealis (se side 4), og billedkunstner 

Susan Haire og lydkunstner Stephen Dydo viste instal

lasjonen “As Above So Below”, en dypdykk i alkymiens 

filosofi.

Utstillingene på Bergen Kunsthall, Bjørnar  Habbestads 

lydinstallasjon “Shade And Silence Waken Up As One”, 

og utstillingen “Dobbeltgjenger” av Asbjørn Blokkum 

Flø var en del av det tredelige samarbeidet med Bergen 

Kunsthall, “Klangkammer” (se side 3).

I SAMARBEID MED:

BEK

BERGEN KUNSTHALL

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

LYDGALLERIET

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

LITTERATURHUSET

APOLLON

installasjoner og utstillinger

“Warp and Weft” // foto: Thorir Vidar

“Photophon” // foto: Trude Strøm Pedersen
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Foredrag og diskusjon er en viktig del av Borealis, det 

skaper en kontekst for musikken som fremføres, for 

kunstnerne som er en del av festivalen, og stiller kunn

skap om temaet til rådighet. 2014programmet om

fattet åtte foredrag og presentasjoner samt to samtaler 

med kunstnere i etterkant av forestillinger, og en dis

kusjon til festivalavslutningen. Kunstnerene Hystad 

og Lerin presenterte sin bok og vinyl “Simon Torssell 

Lerin / Bettina Hvidevold Hystad With Damo Suzuki” 

på Litteraturhuset, komponistene Marina Rosenfeld, 

François Sarhan og Alistair Zaldua snakket om ar

beidet sitt og bestillingsverkene de skrev til årets festi

val, og Borealis’ kunstneriske leder Alwynne Pritchard 

ga presentasjoner av Fausto Romitellis “An Index Of 

Metals” for både studenter og etablert BIT20publi

kum. Filosofen Mark Young snakket om alkymisk 

praksis gjennom århundrene, mens journalisten Rob 

Young tok publikummet med på en eventyrlig reise på 

foredraget “a history of magic and the occult in music”.

I SAMARBEID MED:

BERGEN KUNSTHALL

GRIEGAKADEMIET

STUDENTERSAMFUNNET I BERGEN

LITTERATURHUSET

Biblioludium er festivalens rom for lyd og poesi. I år 

konsentrerte seg kurator Hild Borchgrevink på ett ar

rangement på Bergen Offentlige Bibliotek, et møte 

mellom performer og poet Kurt Johannessen og pianist 

Simon Phillips. De utforsket hvordan ord og musikk 

kan filtre seg inn i eller vokse ut av hverandre. 

I SAMARBEID MED:

BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK

Årets kinoprogram hadde i 2014 en mye mer fokusert 

form enn i årene før, og var bedre integrert i kon

sertprogrammet. Nytt var også samarbeidet med 

 Cinemateket, som gjorde det mulig å vise klassikeren 

“The Saragossa Manuscript” fra 1965 på 35mm film 

istedenfor på DVD. Alle tre filmene i programmet, 

“The Bruce Lacey Experience” (Jeremy Deller og Nick  

Abrahams), “A Bookshelf On Top Of The Sky” 

(Claudia  Heuermann), og “The Saragossa Manuscript” 

(Wojciech Has) ble påpasselig håndplukket i tett sam

svar med festivaltemaet av musikkjournalisten Rob 

Young.

I SAMARBEID MED:

CINEMATEKET

ord om musikk

biblioludium kino borealis

Barne og ungdomsinitiativene til festivalen i år ble 

gjennomført med tanke på spredning i både alder og 

interesse og er en utvidelse av publikumsutviklingsar

beidet (se side 14). Tanken var å nå ut til både små barn 

og ungdom i form av informasjon, lek og improvisa

sjon. Vi hadde også som mål å ikke kun tilby akti viteter 

for ungdom som allerede studerer musikk, men også 

til ungdom som ikke har noe forhold til samtids

musikk fra før.

Prosjektene til barn og unge omfattet:

• “Pianolaboratorium”, en workshop for barn mellom 

5 og 10 i preparering av piano med pianisten Else 

Olsen S.

• “What the hell were you thinking”, en workshop med 

David Helbich på Langhaugen videregående og 

Kongs haug musikkgymnas for ungdommer mel

lom 16 og 18.

• “What does the ? say”, en workshop til 2.klasse på 

St.Paul skole, holdt av musikkterapistudenter ved 

Griegakademiet. Sammen laget de et stykke basert 

på imitasjon av dyrelyder (i tilknytning til Øyvind 

 Torvunds bestillingsverk basert på imitasjon av felt

opptak av dyrelyder, se side 4), som ble fremført i 

pausen på konserten “Constructing Jungle Books”.

• Åpen generalprøve av bestillingsverket ”The Last 

Lighthouse Keepers” (se side 6) for elever av Bergen 

Handelsgymnas.

I SAMARBEID MED:

LANGHAUGEN VIDEREGÅENDE

KONGSHAUG MUSIKKGYMNAS

ST. PAUL SKOLE

BERGEN HANDELSGYMNASIUM

barn og unge
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oppvarmingsuke
For tredje år på rad besto Borealis ikke bare av selve festi

valuken, men også en oppvarmingsuke med flere min

dre arrangement som ga en ideell mulighet til å fremme 

selve festivalen, dens tema og kunstnere. Disse arrange

mentene inkluderte en bokpresentasjon av  Bettina H. 

Hystad og Simon T. Lerin på Litteraturhuset (se også 

side 8 og side 9), et foredrag av Mark Young (se side 9), 

presentasjoner av komponistene Marina Rosenfeld og 

François Sarhan (se side 9), Kino Borealis på Landmark 

(se side 9), utstillingen “Shade And Silence Waken Up 

As One” på Bergen Kunsthall (se side 3), og en Spring

board Borealis konsert, kuratert av Griegakademiet i 

samarbeid med Borealis som består av fremføringer og 

komposisjoner av ansatte og studenter. 

For første gang hadde Borealis i år en preevent i forkant 

av oppvarmingsuken, i form av en bursdagsfeiring for 

komponisten Christian Wolff, som fylte 80 år 8.mars. 

Preeventen besto av en konsert og en fest, som ble 

hovedsakelig promotert blant de frivillige og folk med 

tilknytting til festivalen.

I SAMARBEID MED:

LITTERATURHUSET

STUDENTERSAMFUNNET

BERGEN KUNSTHALL

GRIEGAKADEMIET

“Perhaps what you get after a decade is a 
‘feel’, for Borealis certainly has one with 
its posse of strong-minded volunteers, 

the strength of its visual imagery all over 
town, and the distinct atmosphere of its 

pop-up Bergen Kunsthall HQ.”

Moose Report

Bettina Hystad

Christian Wolff pre-event
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borealis overtid

anniversary
publication
2014 fyller Borealis 10 år, og i forbindelse med dette 

skulle det gis ut en publikasjon som samenfatter aktivi

teten og kunstneriske utviklingen av de siste 10 årene.

På grunn av manglende midler ble vi nødt til å utsette 

den fullstendige printugaven inntil videre. Som et 

foreløpig alternativ ble det publisert en nettside med 

informasjon om bestillingsverk i 2014, en liste over 

utvalgte prosjekter og verk fra tidligere år, en oversikt 

over den visuelle profilen de siste 10 årene, og omfat

tende tekster av de to kunstneriske lederene Nicholas 

Møllerhaug og Alwynne Pritchard om deres kunstner

iske konsept for Borealis.

Nettsiden skal bygges ut videre, og skal bli til et online 

arkiv for festivalens aktivitet og kunstnerisk identitet.

 www.borealisfestival.no/2014/10ar

For å holde samtalen om Borealis levende gjennom 

hele året, og for å skape en møteplass for medarbeidere, 

kunstnere, frivillige og venner av Borealis, ble det star

tet opp konseptet “Borealis Overtid” høsten 2013. Det 

var en rekke av små arrangementer på fredag kvelder 

en gang i måneden på Borealis kontoret på USF Verftet. 

Her fikk lokale aktører muligheten til å presentere nytt 

arbeid, samtidig som det var en fin mulighet å treffe 

hverandre, ta et glass vin og snakke sammen. Det var 

også en bra plattform for å presentere festivalen og 

folk som står bak til potensielle frivillige og publikum. 

Borealis Overtid ble arrangert fem ganger (oktober til 

februar) og omfattet en performance, en filmvisning, 

komponist presentasjoner, og flere minikonserter.

Borealis Overtid
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Tekst av Kurt Johannessen, Biblioludium // foto: Trude Strøm Pedersen

Fausto Romitellis “An Index of Metals” // foto: Olli Toivonen

Pianolaboratorium // foto: Carolina Sarsfield Q&A Bjørnar Habbestad // foto: Sandra Jecmenica
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Thomas de Ridder fra Bergen Pipes and Drums // foto: Øystein Grutle Haara

// foto: Trude Strøm Pedersen

Utstillingsåpning // foto: Sandra Jecmenica Visuell profil // foto: Sandra Jecmenica



14

utstyrssamarbeid

praktikanter og frivilliger

publikumsutvikling

Borealis takker BEK, Lydgalleriet og andre institusjo

ner i Bergen som leverer og låner ut

teknisk utstyr til konserter og installasjoner gjennom 

hele året.

Borealis er avhengig av den store innsatsen, entusias

men 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 og organisatorisk, 

men også kunstnerisk. Vi hadde flere arrangement for 

de frivillige i forkant av festivalen der de blant annet 

fikk delta i to forskjellige kreative workshops. Det er 

med glede at vi ser at en stor del av de frivillige jobber 

for Borealis år etter år og at mange av dem også kom

mer fra utlandet for å delta på festivalen.

Borealis har også et intern–program, der praktikanter 

får sjansen å bli kjent med festivaldriften over en len

gre periode (3–4 måneder). Praktikantene jobber mini

mum 15 timer i uken og arbeidsoppgavene omfatter 

produksjon, administrasjon, markedsføring, doku

mentasjon og kunstneriske prosjekter. For første gang 

utvidet vi internprogrammet også til høsten, og tok 

inn fem praktikanter til høsten (september til desem

ber) og tre til våren (januar til september) fra Norge, 

England, Tyskland og Canada. Tre av praktikantene 

som jobbet i høst ønsket å fortsette også i vår, og var av 

stor hjelp med dokumentasjon, produksjon og cater

ing i forkant av og under selve festivalen.

Praktikante var Ellen Marie Risbruna (høst 2013); 

 Soline Asselin, Karoline Finnema, Torunn Forland, 

Mimi Kleiberg (høst 2013 og vår 2014); Will Handysides , 

Christine Weber (vår 2014).

Publikumsutvikling er et bredt arbeid for å øke enga

sjementet og oppslutningen om festivalen. Arbeidet 

innbefatter helhetstenking i kommunikasjon fra tekst 

til arrangement, samt forhåndspresentasjoner av festi

valen, enkel og tilgjengelig billettsalg, sam arbeid med 

skoler, og interaktivitet på nett og i form av publikums

konkurranser.

Høsten før Borealis 2014 begynte festivalen å legge ut 

ukentlige anbefalinger av musikk og kunst på face

book. Anbefalingene kom fra ansatte og praktikanter i 

Borealis og varte fra oktober til og med desember 2014. 

På nyåret ble facebookaktiviteten mer preget av opp

dateringer direkte relatert til årets festival. Det ble også 

brukt ressurser til å promotere innlegg og selve siden 

på facebook rett før og under festivalen. Dette hadde en 

positiv effekt på hvor langt innleggene nådde og på an

tall folk som likte festivalens facebook profil.

Et annet tiltak i høst 2013 for å holde samtalen om Bo

realis gående gjennom hele året var arrangementsrek

ken “Borealis Overtid” (se side 11).

For å nå et større publikum, og for å gjøre flere 

oppmerksom på festivalen, ble det høsten 2013 laget 

en promoteringsvideo i et noe mer folkelig format 

enn tidligere for Borealis. Promoteringsvideoen hadde 

et fempågaten preg der forskjellige folk lyttet til 

samtidsmusikk og ga sine umiddelbare reaksjoner. 

 Videoen ble lansert i januar på facebook og ble senere 

også plukket opp av aviser når de skrev om festivalen. 

Videoen ble laget uten noen særlig tilknytning til årets 

festival i tematikk og kan dermed brukes til promoter

ing av senere festivaler også. Det ble også laget en video 

med oversikt over alle arenaer som skulle brukes under 

festivalen. Under festivalen ble det lagt ut små snutter 

fra konserter som hadde funnet sted dagen før for å 

lokke folk til festivalen. Alle videoene ble delt på Face

book og noen ble også lagt ut på hjemmesidene. Det 

var generelt et større visuelt fokus på nettet da dette let

tere fanger oppmerksomheten til de som ikke allerede 

vet om Borealis.

Det ble opprettet en Instagramkonto høsten 2013 som 

ble kontinuerlig oppdatert med bilder frem til festiva
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publikumstall 
og billettsalg

medlemmer i 
borealis

Arrangementene under Borealis 2014 var stort sett 

meget godt besøkt med et gjennomsnittlig belegg på 

hele 92% på billetterte arrangement. Billettinntektene 

økte fra kr 51 131 til kr 90 000. På tross av dette ser vi en 

nedgang i det totale besøkstallet. Grunnen til dette 

er at vi har hatt færre større gratis arrangementer og 

fokusert i større grad på billetterte arrangement.

Årets billettinntekter kommer fra 54 konserter, utstil

linger, filmer, foredrag og andre eventer.

Totale besøkstall:

2012: 10167

2013: 7876

2014: 5102

Avgarde

BEK

Bergen Barokk

Bergen Filharmoniske Orkester

Bergens Kammermusikkforening

Bergen Kunsthall

Bergen Nasjonale Opera

Bit20 Ensemble

Collegium Musikum Kor og Orkester

Den Nationale Scene

Griegakademiet

Edvard Grieg Kor

Lydgalleriet

Ny Musikk Bergen

Sjøforsvarets Musikkorps

USF Verftet

len og under festivalen. Dette var en fin måte å nå ut til 

det yngre segmentet av potensielle publikummere og 

også andre konsertarrangører og konsertlokaler.

Fokuset for hjemmesiden til festivalen var å holde den 

enda enklere enn året før. Den var som tidligere på to 

språk – engelsk og norsk. Designet til hjemmesiden 

var minimalistisk og hadde fokus på tilgjengeligheten 

av generell informasjon og ryddig fremstilling av pro

gram og artister.

I ukene før festivalen ble det holdt fire presentasjoner 

av programmet på ulike arenaer. Alle arenaene var 

tilknyttet kulturlivet og var plasser der festivalen var 

garantert å treffe på mennesker som kunne fatte in

teresse for Borealis. Eva Pfitzenmaier, programsjef, 

og Alwynne Pritchard, kunsterisk leder, stod for pre

sentasjonene. Presentasjoner ble gitt i forkant av en 

konsert på Playdate (konsertserie for improvisert og 

eksperimentell musikk i Bergen), på Griegakademiet i 

Bergen, før en veletablert quiz på Café Opera og på den 

populære platebutikken og caféen Apollon.

TicketCo ble valgt som billettleverandør under årets 

Borealis. Avgjørende faktorer for dette valget var 

 TicketCo sin brukervennlighet både for arrangør og 

publikummer. Noen av disse faktorene var: 1. Enkel in

tegrering av billettkjøpsside på egen hjemmeside slik at 

festivalen kan selge billetter direkte fra hjemme siden. 

2. Oversiktlig fremstilling av billetter for kjøpere. 3. Ef

fektiv oppretting av billetter og billettgrupper. Festiva

len hadde i år festivalpass, dagspass og enkeltbilletter 

til alle arrangement. Slik åpnet festivalen opp for alle 

publikumsgrupper fra de som vil få med seg alt til de 

som kun er interessert i en konsert. Alle billetttypene 

hadde redusert pris for studenter, medlemmer av Ny 

Musikk og BTkort. Det ble også lansert en publikums

konkurranse i Natt & Dag der man kunne vinne to bil

letter til en valgfri konsert under festivalen.

økonomi
Borealis hadde en positiv egenkapital på kr 174 256 

1.1.14. Målet er å bygge opp egenkapitalen over de neste 

årene til 10% av omsetning.

Borealis har treårig festivalstøtte fra Norsk Kultur

råd. I 2014 var tilskuddet kr 950 000,. Tilskuddene fra 

Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune var 

uendret på henholdsvis kr 1 100 000 og kr 193 000.

Støtten fra andre offentlige og private fond var stabilt. 



16

styret 2014

administrasjon

regnskap og 
revisor

festival crew

Styret ble valgt på Rådsmøtet 12.03.14

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

Alwynne Pritchard, kunstnerisk leder

Ivar Chelsom Vogt, daglig leder

Eva Pfitzenmaier, programsjef

Irem Müftüoglu, publikumsmedarbeider

PwC Accounting, regnskap

Helge Frosta AS, revisor

Håvard Pedersen, teknisk sjef

Brynjar Vik, teknisk sjef

Monica Santos Herberg & Lillian Santos Herberg , pres

semedarbeider

Vera Gomes, designer 

Ana Jorge, webdesigner

Ingebjørg Aarhus Braseth, frivillig koordinator

Audun Johanassen, redaktør programbok

Monica Santos Herberg, lokal transportansvarlig

Soline Asselin, praktikant og catering ansvarlig

Karoline Finnema , praktikant og video

Torunn Forland, praktikant 

Will Handysides, praktikant 

Mimi Kleiberg, praktikant 

organisasjon

samarbeids-
partnere

Borealis består av 1,8 fast ansatte.

I tillegg var det 22 ansatte før, under og etter festivalen. 

Av disse var 7 praktikanter (interns) fra, Canada, Tysk

land, England og Norge i perioden september – desem

ber 2013 og januar til april 2014.

Omlag 70 frivillige jobbet under festivalen.

Borealis 2014 ble produsert uten organisatoriske eller 

logistikk problemer. Alle arrangement ble avviklet 

som planlagt med uvurdelig innsats fra de frivillige og 

ansatte.

Avgarde

Amunds Appartement

BEK

Bergen Arkitekthøgskole

Bergen domkirke menighet

Bergen Kjøtt

Bergen Kommune

Bergen Kunsthall

Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen Riksmålsforening

Bergen Scottish Society

BIT 20 Ensemble

Cinemateket

Det norske komponistfond

Griegakademiet

Hordaland fylkeskommune

Hotell Augustin

Komponistenes Vederlagsfond

Kunsthøgskolen i Bergen

Litteraturhuset

Lydgalleriet

Norsk kulturråd 

Ny Musikk Bergen

nyMusikks komponistgruppe

Playdate

Sjøforsvarets Musikkkorps

Studentersamfunnet i Bergen

USF Verftet

Utmark

Østre

+3DB
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visuell profil

markedsføring

Årets visuelle profil var basert på en omfattende ut

forskning av alkymi og dens typiske bildespråk og 

uttrykk, som resulterte i en grafisk tolkning av trans

formasjon gjennom geometriske fassonger. Lesing av 

hermetiske skrifter fører til en anelse av mysterium og 

en fascinerende besettelse av det indre, som, i følge al

kymistene, er så uatskillelig fra det som skjer “ovenfor 

oss”  “above” (“As Above So Below”). Det er denne tan

ken om kjennemerkene “leting” og “destillasjon” til 

den foreldete vitenskapen som var forankret i profilen 

til Borealis 2014, sammen med en god del mørkhet.

Det ble også utviklet en serie av symboler for alle are

naer for å styrke følelsen av forbindelse mellom alt. 

Selv om symbolene var moderne, var de likevel ut

viklet for å minne tydelig om den gamle symbolismen 

av alkymisk praksis. Tekstur og halvgjennomsiktige 

Den grafiske profilen synligjorde Borealis i annonser, 

programbok, plakater og løpesedler. Det trykte mate

rialet ble spredd i Bergen og omegn i perioden før og 

under festivalen.

Borealis annonserte I liten grad I konvensjonelle 

medier,  men hadde noen annonser i Bergens Tidende, 

Morgenbladet og på ballade.no. 

Annen og mer direkte markedsføring omhandles 

tidligere i rapporten.

Ellen Marie Risbruna, praktikant 

Christine Weber, praktikant

Hollie Harding, festivalkontor og publikumsinformasjon

Hild Borchrgrevink, kurator litteraturprogram

Rob Young, kurator film program

Michael Bjørnaali, teknisk produsent Østre

Luise Langenhan, produsent

Thorolf Thuestad, lydtekniker

Jonas Skarmark, lydtekniker

Sigri Hovde, lydtekniker

Thomas Bruvik, lydtekniker

Eirik Lie Hegre, lystekniker

Thor Erikson, tekniker

Omar Jonsen, tekniker

Ole Byrkenes, tekniker

Andreas Kvinge, tekniker

Sturla Heggdalsvik, utsillingstekniker

Gabriel Kvendseth, utstillingstekniker

Sandra Jecmenica, foto

Trude Strøm Pedersen, foto

Carolina Sarsfield, foto

Thorir Vidar, foto

Jiska Huizing, foto

Øystein Grutle Haara, foto

Inger Lise M. H. Johnsen, foto

Olli Toivonen, foto

Elise Årdal, foto

Simon Opitz Kolstad, foto

Christopher Salte, video

Anders Vaktdal, video

Carolina Sarsfield, sjåfør

Christian Mong, sjåfør

Yngve Landro, sjåfør

Andrius Silazas, sjåfør

former ble lagt til for å formidle ideén av det gamle 

og støvete, og en antiqua font skulle minne oss om de 

alderdomme lige skriftene. For å balansere mørkheten 

og det antikke, og for å fremme det “magiske og over

naturlige”, ble det strategisk brukt en neongrønn farge 

for objekter og for å fremheve informasjon.

arenaer
Bergen Domkirke

Bergen Kjøtt

Bergen Kunsthall

Bergen Offentlige Bibliotek

Cinemateket

Det Akademiske Kvarter

Griegakademiet

Tårnsalen, KODE4

Landmark

Litteraturhuset

Lydgalleriet

Rom 8

Røkeriet USF

Studio USF

Villa Vogt

Østre
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presse
Pressearbeidet og oppmerksomheten rundt årets 

festival har vært flott, men vi sikter på enda bredere 

dekning neste år. Det var 20 akkrediterte fra norsk 

presse, fem internasjonale, en av disse invitert av BIT 

20, og en kinesisk journalist. Dette genererte ca 30 

presseoppslag før, etter og under festivalen, blant 

disse var det intervjuer, features og konsertanmeldel

ser. I tillegg ble det publisert flere konsertanbefalinger 

både lokalt og nasjonalt. 

Festivalens 10års jubileum, Pritchards siste år som 

Borealis’ kunstnerisk leder, og ansettelse av ny kunst

nerisk leder var temaene som fenget pressen mest med 

årets festival, spesielt hos de større mediene. Med hjelp 

av anbefalinger fra britiske journalisten Rob Young, 

og i samarbeid med den norske ambassaden i London, 

fikk vi flydd inn fire internasjonale pressedelegater til 

å dekke festivalen. En av disse var Peter Meanwell som 

ble Borealis’ nye kunstneriske leder. I tillegg til dette 

sam arbeidet vi med BIT20 for å få internasjonale ak

tører i samtidsmusikkfeltet til Bergen. En av de, Alas

dair Nicholson fra St Magnus International Festival, 

takket ja til denne invitasjonen. 

Linn Kjos Falkenberg fra “Visit Bergen” tok kontakt 

med oss for å opplyse oss om at det kommer en kine

sisk journalist til Bergen i samme tidsrom som Borea

lis, som skulle skrive om Bergen for ulike magasiner. 

Vi inviterte derfor også henne til å dekke festivalen og 

vi venter i spenning på hva hun endte opp med av ma

teriale.

Bergens Tidende:
12.mars “Ny kunstnerisk leder for Borealis” (avis og nettsak 
+ video)
19.mars “Bytter mikrofon mot sopp” (avis og nettsak)
23.mars “Musikk skal være forvirrende” (avis og  nettsak)
26.mars: “Bittersøt debut” 

BA
18.mars “Vi forstod ikke hverandre” (avis og nettsak)
23.mars “Ny Brite klar for å ta over” (avis og nettsak)

Åsane Tidene:
27.mars “Frirock fra San Fransisco” (avis); Magne Fonn Haf-
skor

NRK P2 Spillerom
19.mars  Om Alwynne Pritchard, Borealis, Deerhoof, BIT20, 
konsert i Domkirken
26.mars “Borealis 2014 Oppsummert”

NRK P2 Musikk i Brennpunktet
30.april Borealisfestivalen oppsummert av Marion Hest-
holm 

Ballade
12.mars “Ny kunstnerisk leder” + i nyhetsbrev 
25.mars “Løse forbindelser”; Emberet Rognerød
25.mars “Think Different” 

Klassekampen
17.mars “Denne uken retter alle åpne ører seg mot Bergen”; 
Anne Hilde Neset

Natt & Dag
3.mars “Fri Lek”; Hilde Staalesen Lilleøren
3.mars Konkurranse- Håvard Nyhus

Aftenposten 
22.mars “Mulighetenes Festival”; Ida Habbestad

Morgenbladet
17.mars ‘’Bergen i Alkymiens Tegn’’ 

Hissig.no
8.mars “Takk for meg”, Intervju med Alwynne Pritchard
24.mars “Deerhoof: Kaotisk Krautrock”   

Studentradioen i Bergen
23.mars “Samtidmusikk”- Lydmuren 
24.mars “Modernistene som sprengte grenser” 

Studvest
19.mars “Som kleskåpet i Narnina” (avis og nettsak) 

Bergen Student-TV
20.mars “Wrong Beauty” 

Ny Musikk
22.mars “Ny musikk på Borealis” 

Deichmanske Musikkblog
20.mars “Slippfest for The Sweetest Thrills kassettutgivelse” 

Music Norway
12.mars “Peter Meanwell ny kunstnerisk leder for Borealis” + 
Nyhetsbrev; Pål Dimmen
___________

Internasjonalt:

Moosereport
31.mars “Borealis”; Andrew Mellnor

The Wire
19.mars Borealis Festival Listings 
Forventet i juni, artikkel om Borealis på ca. 900; Andy Ham-
ilton

Freeze Magazine
Forventet; Jennifer Higgie

Diverse asiatiske magasiner 
Forventet; Lu Yang
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Ansatte, crew og frivillige 2014




