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Aage Aaberge jobber med
planene for en Munch-film.
FOTO: NTB SCANPIX

Munch-film
på trappene
Produsent Aage Aaberge
har snart manuset til den
kommende Munch-filmen i
hende. Han håper innspillingen kommer i gang i mai
neste år.
Erik Skjoldbjærg er fortsatt det
heteste navnet til regissørstolen, og manusjobben er det
den anerkjente britiske manusforfatteren og regissøren Paul
Mayersberg som har fått.
– Vi får første utkast til
manus snart og har hatt med oss
Mayersberg til Åsgårdstrand –
hvor deler av filmen skal spilles
inn. Men vi vil også spille inn
scener i Oslo, Paris og Berlin,
understreker Aaberge.
Produsenten forteller at
filmen skal ta for seg en viktig
periode i Munchs liv; årene 1896
til 1906.
– Dette var noen år som
preget kunstneren i stor grad,
ikke minst på grunn av forholdet
til Tulla Larsen – et forhold som
blir svært sentralt i filmen.

MUNCH-BIOGRAFI

Aaberge forteller at manuset
har tatt utgangspunkt i Ketil
Bjørnstads Munch-biografi.
– Det som blir spennende er
hvorvidt det også blir et samarbeid med Munch-museet. Vi
kunne nemlig tenke oss å ha
noen originalverk med i filmen,
opplyser han.
Filmen har et budsjett på
7–8 millioner euro.
– Dersom vi er fornøyde med
manus, kan vi sette opp en tidsplan. Det innebærer blant annet
at vi kan kontakte ønsket
regissør og skuespiller for å se
om de er tilgjengelige i det gitte
tidsrommet.

KAN BLI TYSKSPRÅKLIG

Produsenten innrømmer at han
foreløpig ikke vet hvilket språk
Munch vil snakke i filmen.
– Det kommer helt an på
hvordan balansen i finansieringen blir. Kanskje blir dette i
stor grad en tyskfinansiert film,
svarer Aaberge – og smiler til
ryktene om at Michael Fassbender er aktuell for rollen som
Munch.
Aaberges drøm er å komme
i gang med innspillingen i mai
til neste år. Han sier: – I beste
fall blir det da premiere i januar
2015. Men det er som sagt for
tidlig å si om det virkelig blir
slik. Det er mange brikker som
må på plass.
(NTB)

Stiller ut i sentrum
I kveld avdukes skulpturen «HOLD» på Eidsvolls plass,
som har vært et visningssted for nye skulpturer. Neste år
mister kunstnere denne muligheten når grunnlovsmonumentet skal reises akkurat her.
■ BENTE ROGNAN GRAVKLEV
■ ARNE OVE BERGO (foto)
Det er Julia Vance som har laget den fire
tonn tunge marmorskulpturen «HOLD»,
som avdukes i kveld på Eidsvolls plass,
foran Stortinget. Denne plassen har en
stor betydning, forteller Vance.
– Her er vi midt i sentrum av Oslo, og
i sentrum av Norge. Det har vært flott å
kunne stille ut skulpturer her. Denne
plassen har vært selve indrefileten for
billedhoggere, sier Vance.
Eidsvolls plass er blitt brukt som
utstillingssted for nye skulpturer, og har
også vært stedet der mange politiske
markeringer har funnet sted, senest i går
første mai. Vance husker selv demonstrasjonen mot Altautbyggingen da hun
var liten.
– Familien min var ganske involvert
i den, forteller hun.

SENTRUM

Men denne plassen blir ikke lenger et
sted der billedhoggere kan stille ut
skulpturer i korte perioder. I løpet av
neste år skal monumentet over Christian
Frederik reises her i anledning Grunn-

lovsjubileet. Monumentet er bestilt som
gave til Stortinget.
– Det er synd at vi mister denne
muligheten til å vise skulpturene akkurat
her. Det har vært et flott visningsrom, og
plassen er et møtested. Det er vakkert
og åpent her, og man kan sitte alene selv
om man er midt i byen, sier Vance. Her
har folk kunnet se nye skulpturer når de
går over plassen, skulpturer som de kanskje ikke villet lagt merke til ellers.
– Det er stort sett ikke så mye omtale
av skulpturer i media. Derfor har det
vært spennende at dette stedet har vært
en plass der skulpturer plutselig har
dukket opp, for så å bli borte igjen, sier
Vance.

MINIMALISTISK POESI

Skulpturen «HOLD» er rund og uthulet,
og man kan kjenne igjen bokstavene H,
O, L og D hvis man ser godt etter.
– Jeg kaller det jeg driver med for
minimalistisk poesi med kropp. Jeg tar
utgangspunkt i et ord og gir det en kropp,
forteller Vance.
Siden i fjor sommer har Vance hogget
ut skulpturen fra en råblokk som veide
7,5 tonn.

– Skulpturen er laget i ren marmor
fra Carrara-fjellene, samme sted som de
har hentet marmoren til Operaen fra,
forteller Vance. Carrara-fjellene er i
Nord-Italia, ikke langt unna Toscana,
der Vance jobber i perioder ved Studio
Sem.
– Det er en veldig gild og tett marmor,
som er slitesterk også for norsk vinterklima, forteller hun.

ENKLE ORD

Vance jobber ofte med enkle ord når hun
lager skulpturer. Det kan være ord som
setter i gang tanker, som ordene «vi»,
«oss», «nok» og «nei». Grunnen til at
hun har valgt ordet «hold» denne gangen
er at det både kan bety noe fysisk og noe
abstrakt.
– Det kan handle om det konkrete at
man holder noe, eller blir holdt, men også
at man i tankene holder ved noe, at man
holder opp med noe eller at man holder i
noe. Det kan være både bra og ikke bra
å holde ved noe. Jeg håper at jeg kan få i

«Denne plassen har
vært selve indrefileten
for billedhoggere.»
Julia Vance, billedhogger
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Her skal statuen avdukes, peker
Julia Vance. Fram til i dag har den
stått godt innpakket i trekasse på
kaia ved Oslofjorden.
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Prøv oss

GRATIS
i tre uker

«HOLD» er skulpturen som skal avdukes i
kveld på Eidsvolls plass.
FOTO: STEFANO BARONI

«HOLD»

■ «HOLD» er en rund skulptur i marmor,
der du kan se bokstavene H, O, L og D
rundt skulpturen.
■ Skulpturen med sokkel er på 4 tonn og
er hul og kan krabbes gjennom.
■ Billedhogger Julia Vance har laget
skulpturen. Hun har tidligere laget
skulpturen «Annerledes» som står på
Kulturhuskaia i Larvik og stilt ut
skulpturen «Tenketid» på Eidsvolls plass.
■ Skulpturen avdukes i kveld klokken 18
med ballettdans og fiolinmusikk med
Ole Henrik Moen jr.
■ Fram til 23. mai kan man se «HOLD» på
Eidsvolls plass foran Stortinget.

av Norge
gang noen tankerekker hos folk som går forbi
skulpturen, sier Vance.

HULEBOERMENNESKER

Ordskulpturen er minimalistisk, og står i
kontrast til informasjonssamfunnet vi lever
i, forteller Vance.
– Etter alt Norge har gått gjennom de
siste to årene, som kanskje har tatt litt overhånd i mediene, så kanskje det er fint at vi
kan tenke bare på ett ord, sier Vance.
Julia Vance har hogget ut hele skulpturen
selv. Nå har den et hulrom der man kan sette
seg inn.
– Kanskje noen kan krabbe gjennom på
vei til jobb? Skulpturen har flere åpninger, og
jeg tror det er noe i oss som gjør at hulrom er
ganske forlokkende. At vi går tilbake til å
være huleboermennesker. I tillegg tror jeg
den vil være et fluepapir for små mennesker,
sier hun.
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påpeker at man ser sterke uttrykk også i mer
abstrakte skulpturer.
– Noen ganger må skulpturen få vokse på
publikum dersom den kan virke fremmed ved
første øyekast, sier hun.
«HOLD» blir stående på Eidsvolls plass
fram til 23. mai. Så skal den videre til utstilling på Bærums Verk sammen med verker av
15 andre kvinnelige billedhoggere.

Skuespiller Eva
Bergh er død

Festspilldirektør Anders Beyer er opptatt av å nå ut både i Bergen og
regionen med programmet for årets festspill.
FOTO: NTB SCANPIX

Skuespilleren Eva Bergh døde tirsdag, nær
88 år gammel. Hun var ansatt ved Den
Nationale Scene i Bergen fra 1957 til hun ble
pensjonist. Bergh var den første som spilte
Eliza Doolittle («My Fair Lady») på bergensteatret. Hun var også blant annet stjerne i
stykker som «Hello, Dolly» og «Flaggermusen». Eva Bergh debuterte som skuespiller
i 1949, ved Oslo Nye Teater, og har hatt en
rekke roller både i norsk og utenlandsk
film. 33 år etter sin forrige film, gjorde hun i
2004 comeback på lerretet, i filmen «Salto,
salmiakk og kaffe».
(NTB)

Den amerikanske artisten Patti Smith
(bildet) besøker Oslo og Sentrum Scene for
en konsert søndag 30. juni. Smith har med
seg fullt band og det er ventet rift om
billettene. Når disse blir lagt ut for salg, er
ennå ikke kjent. Patti Smith slo igjennom
med debuten «Horses» i 1975 og har siden
vært en markant skikkelse i rocken og
punken. Sangeren er også kjent som dikter
og visuell kunstner. Hun gjestet Oslo sist i
august, også den gang på Sentrum Scene.
Dagsavisen skriver om Patti Smith i morgen.

Tror «Sugar Man»
vinner Oscar

FIGURATIV OG NONFIGURATIV

Den erfarne
Oscar-analytikeren Scott
Feinberg i
bransjebladet
Hollywood
Reporter tror
den svenske
dokumentaren
«Searching for
Sugar Man», om
musikeren Rodriguez (bildet) vinner Oscar.
Den hardeste konkurrenten i dokumentarfilmklassen skal være israelske «The
Gatekeepers». – De signalene jeg har fått
sier at vinneren må være enten riktig så
«feel good» eller riktig så «feel bad». «The
Gatekeepers» er interessant, men ingen av
de nominerte får en til å føle så mye som
Maliks fantastiske historie, sier Feinberg til
svenske TT Spektra.
(NTB)

Mye av debatten om det planlagte Grunnlovsmonumentet har handlet om hvorvidt
skulpturen skal være figurativ, eller nonfigurativ, om den skal være konkret eller abstrakt.
Et av argumentene for at den skal være konkret og figurativ er at folk må forstå hva de
ser. Dette er ikke Julia Vance helt enig i.
– Jeg ser ikke noe problem i at en skulptur
som skal hylle en begivenhet er nonfigurativ.
Den kan fortsatt vekke assosiasjoner og
tanker hos folk. Men jeg synes det er deilig
at vi har fått en debatt om figurative og nonfigurative skulpturer, sier hun. Vance

MODE STEINKJER, kulturredaktør
22 99 81 42
mode. steinkjer@dagsavisen.no

Per-Kristian Foss mener det
under hele prosessen har vært
klart at monumentet skal være
en statue, i tillegg til at det skal
stå her ved Eidsvolls plass.

Strid om konge-m onument
Kunstkonsulentene som skulle forestå Christian
Frederik-monumentet i forbindelse med grunnlovsjubileet, har trukket seg. – Et stort rot, sier Gisle
Harr, styreleder i Norsk Billedhoggerforening.
■ RAGNHILD AARØ NJIE
■ FREDRIK BJERKNES (foto)
Harr uttaler seg etter at de tre kunstkonsulentene utnevnt av Kunst i offentlige rom (KORO) har valgt å trekke seg
fra prosjektet om et monument av
Christian Frederik, Norges første
konge. Grunnen er uenighet med de
statlig oppnevnte konsulentene.
– Vi har kommet fram til en felles
avgjørelse om å trekke oss på grunn av
uklarhetene ved vårt mandat og oppdrag. Vi kunne ikke arbeide med et
diktert oppdrag, der til og med plasseringen er gitt, sier Kari J. Brandtzæg
til Dagsavisen.
Inntil nå har hun sittet som kunstfaglig konsulent i utvalget sammen
med Olga Schmedling og billedkunstner Per Hess.
– Våre kunstfaglige råd ble neglisjert, og vi ble dermed ikke et reelt

kunstutvalg. Vi kunne ikke stå som
faglig ansvarlige for de valgene som var
tatt av Stortingets presidentskap, sier
Brandtzæg.
De statlig oppnevnte konsulentene
er Per-Kristian Foss for Stortinget og
Lars Roar Langslet for Kulturdepartementet. Monumentet er planlagt
overrakt som en gave fra regjeringen til
Stortinget som en del av grunnlovsjubileet i 2014.
– Det er naturlig at det er presidentskapet på vegne av Stortinget som
bestemmer rammene, ikke tre kunstneriske konsulenter, selv om de er aldri
så velutdannede, sier Per-Kristian
Foss til Dagsavisen.

SVEKKET MANDAT

Kunstkonsulentene ble oppnevnt av
KORO i oktober i fjor, for å bestyre realiseringen av monumentet i form av konkurranseutlysning og juryering. Den 10.

januar, tre måneder etter at KORO selv
mottok oppdraget fra Kulturdepartementet, fattet Stortingets presidentskap vedtak om at monumentet skulle
være en statue i figurativ, tradisjonell
forstand, i tillegg til at den skulle plasseres midt på Eidsvolls plass.
I en pressemelding skriver de tre
kunstkonsulentene at presiseringen ble
fattet etter at de ble oppnevnt, uten at
de ble orientert. Videre heter det at
prosjektets historikk og endrede
mandat har svekket kunstkonsulentenes kunstfaglige integritet.
– Vi har ikke bestilt et monument
over Grunnloven eller noe annet. Vi har
bestilt en statue av kong Christian
Fredrik. Det er det mange billedhoggere i Norge som kan gjøre på en
utmerket måte. Da er det ikke fritt fram
for å føre en kunstnerisk ideologisk
kamp. Dette er heller ikke en fri konkurranse om ulike typer monumenter.
Da har konsulentene rett og slett misforstått sitt oppdrag, svarer Per-Kristian Foss.
Han sier at han ikke forstår hvordan
de tre kunstfaglige konsulentene kan
ha trodd noe annet, da tidligere kulturminister Lars Roar Langslet sitter
i juryen.

– Langslet var en av initiativtakerne til kunstkonsulenter eller eventuelle kunstnere».
dette for over ti år siden, og har fra første stund
Gisle Harr, styreleder i Norsk Billedhoggerforening, ser på utviklingen i saken som
ment det skulle være en statue, sier Foss.
Nå er Foss bekymret for at det blir knapt uheldig.
med tid, og legger ansvaret på konsulentene
– Det er uheldig at de forskjellige etatene
som har trukket seg.
ikke kommuniserer med hverandre. Dette har
– Vi hadde et møte senest 31. januar, hvor tatt utrolig lang tid, og de har ikke engang
det ble presisert hva som var utgangspunktet kommet med en utlysning av konkurransen. Til
for konkurransen. I de 20
sjuende og sist går dette ut
dagene som er gått siden det,
over kunstnerne, sier Harr,
«Vi kunne ikke stå
har de kunstneriske konsusom er enig med Brandtzæg
lentene bare drevet med
i at tolkningen av monusom faglig ansvaruthaling av tida, noe som har
mentet burde være mer åpen.
ført til at vi nå er sterkt for– Slik kan man få
lige for de valgene
sinket, sier han.
utformet monumenter som er
mer interessante enn bronsom var tatt av
LITE KOMMUNIKASJON
sestatuer av gamle menn.
Stortingets
– Vi ble forespeilet at det
Når det kommer til offentlig
skulle være en prosess der
kunst burde man generelt
presidentskap.»
flere kunstnere kunne komme
være mer opptatt av variamed innspill. I likhet med
sjon i utrykket, mener Harr.
Kari J. Brandtzæg,
andre kunstutvalg i KORO
Han forteller at Norsk
kunstkonsulent
ville vi arbeide oss fram til
Billedhoggerforening
nå
best mulig løsning for et
jobber med å utrede et regelmonument over Christian
verk de håper kan bli tatt i
Frederik, relatert til stedet Eidsvolls plass, sier bruk i denne type prosjekter.
– Det er det som må til for å unngå at slike
Brandtzæg.
I en pressemelding fra kunstkonsulentene prosjekter bare ender opp i rot, slik som nå,
heter det at: «Presiseringen om ‘en figurativ sier Harr.
statue i tradisjonell forstand‘ gir intet rom for ragnhild.njie@dagsavisen.no
kunstfaglig refleksjon, verken for de oppnevnte
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Mer monumentkrangel
Bråket rundt monumentet til grunnlovsjubileet fortsetter.
Norsk Billedhoggerforening, faglig
ansvarlige for monumentet, mener at det
er urealistisk at det
står ferdig i 2014.
■ BENTE ROGNAN GRAVKLEV
Konflikten rundt monumentet av
Christian Frederik, som er bestilt
som gave til Stortinget i forbindelse med grunnlovsjubileet
neste år, har ikke stilnet. Norsk
Billedhoggerforening (NBF), som
tok over det faglige ansvaret for
prosjektet etter uenigheter
mellom det forrige faglige
utvalget og Stortinget, mener det
er urealistisk at monumentet skal
bli ferdig i 2014.
– Oppdragsgiver har satt en
urealistisk tidsfrist, noe som
dessverre skjer altfor ofte i denne
typen konkurranser. Det er rett
og slett ikke mulig å lage et
monument i den størrelsen på så
liten tid. Kunstnerne blir presset
til å sette ut arbeid for å få produsert monumenter billig og
kjapt, sier styreleder Gisle Harr
i NBF til Dagsavisen.

KRITIKKEN

Det er i et åpent brev sendt til
blant annet Kunst i det offentlige
rom (KORO) at Norsk Billedhoggerforening retter kritikk mot
prosjektet med å lage et jubileumsmonument. Brevet, som
Kunstkritikk.no først fanget opp,
trekker fram flere momenter:
■ Tidsfristen for monumentet er
urealistisk, og NBF foreslår at
fristen forlenges.
■ NBF ber Stortinget endre plasseringen av monumentet, som er
planlagt å stå på Eidsvolls plass
foran Stortinget. NBF mener

Styreleder i NBF, Gisle Harr, sier det er urealistisk at grunnlovsmonumentet skal være klart til jubileet.
dette ikke er et egnet sted, da
plassen ofte brukes til politiske
markeringer.
■ NBF kritiserer også Kulturdepartementet for at det hele er
organisert som en lukket konkurranse med prekvalifisering, da
man vurderer kunstnerne ut fra
hva de har gjort tidligere. Det
kan gjøre at mange interessante
ideer ikke slipper til, mener NBF.

BURDE BEGYNT TIDLIGERE

Gisle Harr er redd for at monumentet over Christian Frederik i
verste fall kan bli hastekunst om
man insisterer på å opprettholde
tidsfristen. Harr viser til arbeidet
med Håkon VII-statuen, som tok
kunstneren Nils Aas fem år å fullføre. Arbeidet med et monument
til grunnlovsjubileet skulle vært
satt i gang tidligere, da kunne
man også hatt tid til å gå gjennom

alle de problemstillinger som et
slikt monument krever på forhånd, mener Harr.
– Det virker som om jubileet
har kommet som julekvelden på
kjerringa. Det har også vært en
del uklarheter og dårlig kommunikasjon mellom etatene som har
gjort at man har surret bort tida.
Dette går i siste instans ut over
kunstnerens reelle arbeidstid og

«Det er rett og
slett ikke mulig å
lage et monument
i den størrelsen på
så liten tid.»
Gisle Harr,
styreleder NBF

dermed også kunstverket, sier
Harr.
NBF håper nå at Stortinget
og Kulturdepartementet kan
revurdere både tidsfrist og plassering av skulptur.
Kulturdepartementet anser
brevet fra NBF å være rettet mot
KORO og juryen som skal velge
ut kunstner, og har derfor ingen
kommentar til kritikken, opplyser de til Dagsavisen.
KORO mener på sin side at
tidsfristen ikke er noen hindring
for kvaliteten på monumentet.
– Monumentet skal stå ferdig
i løpet av 2014, og vi skulle gjerne
hatt mer tid, men dette er den
tida som ble oppgitt i oppdraget.
De åtte kunstnerne som er med i
konkurransen er innforstått med
dette, sier seniorrådgiver Mette
Christine Kvandal.

FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

DETTE HAR SKJEDD
■ Kunst i offentlig rom (KORO) fikk
ansvaret for prosjektet på
oppdrag av regjeringen. De
opprettet et kunstfaglig utvalg.
■ I februar trakk det KOROoppnevnte utvalget seg fra
prosjektet. Regjeringen ønsket
en tradisjonell statue, og
fagpersonene i utvalget mente
dette var for hemmende. Dette
har ført til mye diskusjon i
mediene både med fagfolk og
med politikere.
■ Det ble Norsk Billedhoggerforening som fikk ansvaret for å
oppnevne et nytt faglig utvalg,
mens KORO fortsatt har det
administrative ansvaret.
Kilde: Dagsavisen, Kunstkritikk.no,
Aftenposten

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no
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KILL THEM ALL!

Dronningen åpner Flagstad-utstilling

–SØRGESPILL

Hun ble kalt århundrets Metropolitan-operaen i New
York og fikk sitt store interstemme, og var Norges
nasjonale
gjennombrudd
første operasjef. I år er det drøyt 20 år senere, var
100 år siden Kirsten
publikum ekstatiske av
begeistring. Flagstad ble verFlagstad debuterte.

av Tore Vagn Lid

■ TRINE ANDERSEN
Foto: Erik Aavatsmark

Patti Smith til Oslo

Festspillene i Bergen sprer
seg til flere kommuner
Mye er nytt i årets
bergenske festspill. Under
stikkordene «Fornøyelser,
Forbindelser og
Forstyrrelser» blir det
230 arrangementer, og
kommunene rundt Bergen
trekkes sterkere med.

Gå ikke glipp av siste forestilling og
debatt lørdag 20 april.
Foajé Kill them all! - vårens viktigste debatt? kl. 14.00
Kill them all! - ekstraforestilling kl. 18.00
Tlf: 815 00 811

www.nationaltheatret.no

I dag åpner dronning Sonja
offisielt Kirsten Flagstadåret 2013. Det skjer selvfølgelig på Nationaltheatret,
der Kirsten Flagstad bare 18
år gammel for første gang sto
på en scene, som Nuri i «Lavland» av Eugene d‘Albert.
Det skjedde 12. desember
1913.
Hjalmar Borgstrøm skrev
i Aftenposten at den debuterende 18-åringen hadde en
meget velklingende stemme
og en tekkelig framtreden
som lovet godt for hennes
framtid. Da hun debuterte på

densstjerne over natten, og
har fått sin egen stjerne på
Hollywood Walk of Fame.
Nasjonalbiblioteket markerer hundreårsjubileet med
utstillingen «Fra Nationaltheatret til Metropolitan».
Utstillingen, som åpner i dag,
er laget i samarbeid med
Flagstadmuseet på Hamar.
Flagstad ble født på Hamar,
og utstillingen skal vises i
Hamar rådhus fra 24. mai.
– Det er nok mange som
ikke er klar over hvor stor
Kirsten Flagstad var, så det
er absolutt på sin plass med
en slik utstilling. Hun er nok
større i USA enn her hjemme,

Sangerinnen Kirsten Flagstad
i rollen som Siegelinde i «Die
Valküre». FOTO: NTB SCANPIX
sier kurator Inger Johanne
Christiansen ved Nasjonalbiblioteket.
(NTB)

Forbindelser trekker linjene
til det klassiske programmet
med operaer, konserter og
annen musikk med kjente utøvere. Festspillene åpner 22. mai
med operaen «Marco Polo» av
kinesiske Tan Dun og avsluttes
med «War Requiem» av Benjamin Britten 5. juni. I løpet av
de 15 dagene festspillene pågår,
blir det anledning til å høre både
■ KJELL SLETTA
Bergen Filharmoniske Orkester,
Kringkastingsorkesteret og
Tradisjonelt er det holdt kon- Kristiansand Symfoniorkester.
serter i Edvard Griegs hjem
Den delen av programmet
Troldhaugen og Ole Bulls hus på som hører inn under FornøyOsterøy og Lysøen.
elser, starter med et lysshow
I år blir det flere arrange- over Lille Lungegårdsvann på
menter i Os kommune og i Aust- kvelden åpningsdagen. 35 små
evoll sør for Bergen.
lysende
heliI Rosendal i Harkoptre leder an i
«Et lite skår i
danger er det planshowet.
lagt en konsert, og
Videre blir det
gleden er at
festspillpublikumet
«Fargefest», en
får tilbud om en
forestilling med
kongen ikke
organisert reise til
barn og unge fra et
Selje i Sogn og Fjorkommer i år.» titall nasjoner,
dane.
kveldsarrangeDer skal St. Sunmenter, forestilniva minnes med en nyskrevet linger med kunstnere som har
forestilling, korsang og fest- hatt suksess med utradisjonelle
gudstjeneste.
uttrykksmåter og flere typer
musikk.
230 ARRANGEMENTER
Under Forstyrrelser blir det
– Det vil være fantastisk å lage forestillinger der musikere tar i
festspill i hele regionen. Vi har bruk ny teknologi, og det blir
merket en veldig interesse for at flere teateroppsetninger. En av
vi skal komme ut til de stedene dem er «Origin of Species» som
hvor vi nå skal ha arrange- dreier seg om spenningsformenter, sier festspilldirektør holdet mellom Darwins utviAnders Beyer.
klingslære og religionen. Jo
Han er opptatt av å nå ut Strømgren har skrevet stykket,
både i Bergen og regionen med som får urpremiere i Bergen.
programmet for årets festspill,
som inneholder 230 arrange- – KULTURBY
menter.
Festspilldirektør Beyer lover at
– Vi har endret profil, stra- store deler av byen skal tas i
tegi og programinnhold, sa fest- bruk, og han håper enda flere
spilldirektøren da han presen- bergensere vil se at festspillene
terte programmet i går. Beyer har noe å by på for dem.
ble ansatt for et år siden, og
– Enten det er musikk, dans
dette er de første festspillene eller teater skal det vi viser være
han har lagt opp.
det beste av det beste. Vi skal
Beyer fortalte at det blir vise at vi er sterke som kulturby,
både klassiske arrangementer lover Beyer.
med mange av landets mest
Et lite skår i gleden er at
kjente utøvere, og mer utradi- kongen ikke kommer i år, og
sjonelle tilbud under årets fest- kongehuset blir heller ikke
spill.
representert under festspillene.
Det har bare skjedd et fåtall
ganger i løpet av festspillenes
FORBINDELSER
Festspillprogrammet er tredelt, historie. Men til gjengjeld
og tilbudene er samlet under de kommer statsministeren for å
tre begrepene Fornøyelser, For- oppleve kulturbyen Bergen på
bindelser og Forstyrrelser.
sitt beste.
(NTB)
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