
årsberetning 
2013



It is perhaps unusual to claim pride in weight 
gain. But in 2013, Bergen National Opera unqu-
estionable gained in stature: notable acclaim 
both nationally and internationally, singing 
of startling excitement and an eclectic mix 
of music. We created four new productions 
working with a remarkable range of creative 
teams from a variety of countries, and in so 
doing introduced to Norway a number of inn-
ovative and highly imaginative new talents. 
We combined great international singers with 
rising Scandinavian talents, developed new in-
itiatives with youth and continued to nurture 
a love of opera in children through classroom 
projects and participation.

Main stage performance is, of course, at the be-
ating heart of our activity, but increasingly we 
must be concerned about developing compe-
tance for the future. Through our leadership of 
the national AdOpera! network, we created two 
specialist academies in 2013 to help develop 
specific skills – one for librettists, the other for 
repetiteurs – both led by international experts 
with participants from all over Norway and far 
beyond. In parallel, our Unge Stemmer artists 
continue to thrive as they study overseas, some 
involved in our upcoming productions, all 
mentored carefully as they learn their craft.

2013 was, though, the final year of Egil Her-
man Sjursen´s leadership of our Board of Dire-
ctors. His enthusiasm, energy and shrewd bu-
siness sense has been a critical factor in BNO´s 
development over the last five years. We thank 
him for his immeasurable contribution and ge-
nerosity – and for his rare ability to maintain 
perspective when times, as they are wont to do 
in an artistic world, become less than calm.

We now welcome Tom Remlov as our new 
Chairman, and know that his knowledge and 
wisdom will steer our future course as we con-
tinue to adventure.

tHAnK YOU!

Mary Miller
Operasjef

Thank you to all our partners: our 
artists, creators, composers and colle-
agues in Bergen, Norway and worldwi-
de. Together we are making opera for 
our time, and for the future. 



stiFteLsen bergen nAsJOnALe OPerA
stYrets årsberetning 2013
VirKsOMHetens Art
Bergen Nasjonale Opera ble etablert som stiftelse i 2005 med navnet Den Nye Opera. Stif-
telsen endret navn i 2012 til Bergen Nasjonale Opera.

Formålet for Bergen Nasjonale Opera er å styrke og utvikle det profesjonelle operatilbud 
på Vestlandet gjennom å skape kreative møtesteder mellom internasjonale og nasjonale 
kunstnere, samordne eksisterende infrastruktur og kompetanse og ha et spesielt fokus på 
utvikling av unge kunstnere innenfor operafaget. 

Stiftere er Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og 
Grieghallen AS.  Stiftelsen er basert i Bergen, men viser operaoppsetninger både andre 
steder i Norge og i utlandet.  

FOrtsAtt DriFt
Årsoppgjør og beretning er godkjent under forutsetning om fortsatt drift.  Til grunn for 
dette ligger tilskuddsbrev fra våre bidragsytere og stiftelsens langsiktige strategi og hand-
lingsplan.  Det er budsjettert med overskudd for 2014.  Driften for 2013 har gått med over-
skudd, og stiftelsens negative egenkapital fra driftsåret 2012 er redusert. 

Stiftelsens budsjett for 2014 legger opp til et resultat som sletter stiftelsens negative egen-
kapital, og styret har som mål at stiftelsen ved utgangen av 2014 har en positiv egenkapi-
tal.

ArbeiDsMiLJØ, PersOnALe Og LiKestiLLing
Totalt i 2013 hadde stiftelsen 14 ansatte fordelt på 11,4 årsverk.  Kjønnsfordelingen på dis-
se var 8 kvinner i totalt 6,3 årsverk og 6 menn i 5,1 årsverk.

Arbeidsmiljøet i stiftelsen er godt, og sykefraværet er lavt. I 2013 hadde stiftelsen et sy-
kefravær på totalt 3,85 %, hvorav ca. 3,70 % er knyttet til én langtidssykemelding. Det har 
ikke vært tilfeller av skader eller ulykker på personell eller materiell.

Styret bestod i 2013 av 5 medlemmer, hvorav fire medlemmer er kvinner.

MiLJØrAPPOrt
Stiftelsens virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade 
for det ytre miljø.

DriFten i 2013
Virksomheten i stiftelsen i 2013 har fortsatt vært konsentrert om å videreutvikle og eta-
blere driften av en profesjonell opera med tilslutning fra offentlige myndigheter og andre 
berørte parter. 
 



Når det gjelder kunstnerisk virksomhet i 2013, har Bergen Nasjonale Opera hatt et produk-
tivt og kvalitetsmessig godt år.  Totalt ble det gjennomført 20 forestillinger, hvorav 10 har 
vært forestillinger for barn og unge.

Totalt hadde stiftelsen et publikumstall i 2013 på 14 580 mot 16 685 i 2012.  Av disse var 1 
671 barn og unge involvert i Bergen Nasjonale Operas kunstneriske prosjekter. 

Kvaliteten på produksjonene har i 2013 vært meget høy og bygger på profesjonalitet i alle 
ledd. Produksjonene har gjennomgående fått gode anmeldelser lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt. 

ViDere UtViKLing
Styret anser driften av stiftelsen som god.  Utfordringen fremover er å konsolidere stiftel-
sen og planlegge, finansiere og produsere profesjonell opera av høy kvalitet i et tilfreds-
stillende omfang.  Her vil nivået på den offentlige årlige finansiering være avgjørende, 
sammen med et økt fokus på private samarbeidspartnere og sponsorer.

Bergen Nasjonale Opera samarbeider nå med en rekke andre operaselskaper og andre kul-
turinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.  Styret betrakter nasjonalt og internasjonalt 
samarbeid som avgjørende for den videre utvikling av en høykvalitets, profesjonell ope-
ra.  Bergen Nasjonale Operas Fidelio skal videre til Den Litauiske Nasjonalopera- og ballett 
i 2015.  Ungdomsoperaen Alt om min familie gikk fra Bergen til det nye konserthuset i 
Stavanger.  Bergen Nasjonale Operas produksjon av operaen L’amour de loin, som hadde 
premiere på Festspillene i 2008, vil i løpet av 2014 være vist både på Den Norske Opera & 
Ballett og i Olavshallen i Trondheim.  Som leder for det nasjonale nettverket AdOpera!, 
utvikler Bergen Nasjonale Opera kontinuerlig nye operaverk som turnerer i Norge.

Stiftelsen støtter også aktivt arbeidet med å etablere et profesjonelt kor med faste deltids-
stillinger i Bergen, og støtter Edvard Grieg Kor i dets arbeid med å nå sine mål.  Edvard 
Grieg Kor er inne i en rivende kunstnerisk utvikling, og har på kort tid blitt en uunnværlig 
brikke i regionens musikk- og kulturliv.  Som korets viktigste oppdragsgiver vil Bergen Na-
sjonale Opera være sterkt medvirkende til at Edvard Grieg Kor kan nå sitt mål om å ha åtte 
profesjonelle sangere i 80 prosents stillinger i løpet av 2015. 

De statlige forutsetninger om lokal og regional medfinansiering av den regionale opera-
virksomheten ble oppfylt for 2013.

resULtAt Og DisPOsisJOner
Driften i 2013 har vært finansiert gjennom billettinntekter, private tilskudd, prosjekttil-
skudd og driftstilskudd fra stat, kommune og fylke.  

Driftsinntekter for 2013 var NOK 34 494 417 og driftskostnader NOK 33 740 193. Netto 
finansposter beløper seg til NOK – 10 866. Stiftelsen får i 2013 et driftsresultat på NOK 743 
358, som gir stiftelsen en negativ egenkapital pr. 31.12 på NOK 382 501. Styret har som mål 
at stiftelsen innen utgangen av 2014 igjen skal ha positiv egenkapital. 





Den listige lille reven. Foto: Yaniv Cohen
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PRODUKSJON
BNOs hovedsceneforestillinger i 2013 
besto av to egenproduksjoner og én 
samproduksjon med Den litauiske 
nasjonalopera- og ballett. Samtlige 
produksjoner ble iscenesatt av inter-
nasjonalt anerkjente regissører. Som 
et selskap uten fast solistensemble, 
har BNO en unik fleksiblitet i valget 
av solister som gjør hver produksjon 
til et kreativt møtested mellom  
anerkjente internasjonale stjerner og 
unge nordiske talenter. Samarbeidet 
med det profesjonelle Edvard Grieg 
Kor (tidligere KorVest) og Bergen Fil-
harmoniske Orkester utgjør det 
kunstneriske fundamentet i alle pro-
duksjonene. 

Den listige lille reven -  
rå magi signert israelsk kunstner-
duo
Janaceks eventyropera ble satt opp 
for første gang i Norge, regissert av 
de innovative isrealske regissørene og 
koreografene Inbal Pinto og Avshalom 
Pollak. Den etterspurte unge skotske 
dirigenten Rory Macdonald gjorde sin 
skandinaviske operadebut når han 
ledet Bergen Filharmoniske Orkester, 
Edvard Grieg Kor og et internasjonalt 
lag solister med den skotske stjernen 
Iain Paterson i spissen. Forestillingen 
fikk svært gode kritikker lokalt, nas-
jonalt og internasjonalt, og ble nomin-
ert av Natt &Dag til årets scene- 
kunstforestilling i 2013.

I 2013 har Bergen Nasjonale Opera 
for alvor tatt skrittet ut og etablert 
seg som et operaselskap på nasjonalt 
og internasjonalt nivå. At samtlige 
av BNOs forestillinger i 2013 har blitt 
anmeldt av nasjonale medier som 
Aftenposten og NRK, samt ledende 
internasjonale tidsskrifter som Opera 
Magazine og Opera Now, er en klar an-
erkjennelse av BNOs posisjon. I tillegg 
har medier som Morgenbladet, Dag-
savisen, Scenekunst.no, Dagbladet, 
VG, Financial Times, Musical America 
Worldwide, The Scotsman og Opern-
welt anmeldt én eller flere av BNOs 
forestillinger. Sett under ett har kri-
tikkene vært overveiende positive. 

Opera Now oppsummerte BNOs for-
estilling Den listige lille reven slik: 
“The Cunning Little Vixen is a fine 
indication of the ambitions of this 
fast-developing opera company on 
the west coast of Norway”, og Opera 
Magazine fulgte opp med: “An ambi-
tous, imaginative show that bubbled 
over with visual invention”. Financial 
Times roste operaen Marco Polo på 
denne måten: “Magnificent musical 
performance and a visually seductive 
production”,  og “en gripende og dypt 
gjennomtenkt forestilling”, var det le-
dende tyskspråklige operamagasinet 
Opernwelts konklusjon etter å ha sett 
Fidelio.



Marco Polo – hele verden i én opera
Bergen Nasjonale Opera åpnet Fest-
spillene 2013 med en opera basert på 
verdens mest berømte oppdagelses-
reise. Marco Polos legendariske reise 
fra Italia til Kina var utgangspunktet 
for denne veven av en opera sign-
ert kinesiske Tan Dun. Her ble ulike 
språk, kulturer og tidsepoker ble 
flettet sammen – Beijing-opera, ja-
pansk kabukiteater, indonesisk skyg-
geteater og tibetanske ritualer. Den 
britiske regissøren Netia Jones gjorde 
en spennnede, videobasert isceneset-
telse hvor hun flettet sammen bilder 
fra både Bergen og Kina. Solistene 
var av høy klasse, og operaen fikk 
overveiende gode kritikker. 

Fidelio – Beethovens store frihetsop-
era i regi av heddaprisvinner 
Som en opptakt til grunnlovsjubi-
leet 2014 satte BNO i november opp 
Beethovens Fidelio, en opera som 
tematiserer ytringsfrihet og menne-
skerettigheter. Operaen ble iscenesatt 
av litauiske Oskaras Korsunovas, som 
nettopp hadde vunnet Heddaprisen 
for sin iscenesettelse av Peer Gynt på 
Nationaltheatret. Korsunovas gjorde 
Grieghallens scene om til et fengsel og 
satte BFO på scenen, ledet av Andrew 
Litton. Britiske Rachel Nicholls vil bli 
husket for sin innsats som Leonore. 
Oppsetningen fikk noen gode og noen 
dårlige kritikker. 

Som et resultat av den høye kunstner-
iske kvaliteten, får et økende antall 
av BNOs produksjoner også et etterliv 
utenfor Bergen. Samproduksjonen 
med Vilnius gjør at BNOs produksjon 
av Fidelio vises i Litauen i 2015. I løpet 
av 2014 vises flere av BNOs produks-
joner i Stavanger konserthus (Alt om 
min familie), i Olavshallen i Trond-
heim og på Den Norske Opera & Bal-
lett (L’amour de loin). 

UTVIKLING
I tillegg til den sterke kunstneriske 
utviklingen som har funnet sted på 
produksjonssiden, har BNO også en-
gasjert seg sterkt for å utvikle opera-
kunsten gjennom en rekke program-
mer og aktiviteter:

AdOpera!
BNO leder det nasjonale nettverket 
AdOpera!, som jobber for å styrke 
utvikling, produksjonskompetanse 
og formidling av moderne opera og 
musikkteater. Nettverket består av 
Trondheim Symfoniorkester, Opera 
Rogaland, Opera Sør/Kilden, Opera 
Østfold, Nordnorsk Opera og Sym-
foniorkester og Bergen Nasjonale 
Opera. Midlene til turnéproduksjon 
for 2013 og 2014 ble slått sammen 
for å realisere operaen Påske av 
Gisle Kverndokk. Operaen var på 
norgesturné i 2014. I 2013 har AdOp-
era! arrangert to akademier, ett for 
repetitører og sangere og ett for kom-
ponister og librettister. Akademiene 
har vært ledet av fremstående inter-
nasjonale veiledere, deriblant sjefs-
dramaturgen ved Staatsoper Berlin 
og kunstnerisk leder for Den finske 
nasjonaloperaen, med deltakere fra 
både Norge og utlandet. 
 
Unge Stemmer
Gjennom talentprogrammet Unge 
Stemmer veileder BNO unge operatal-
enter som er under utdanning og gir 
dem mulighet til å medvirke i oper-
aproduksjoner. I 2013 har fire unge 
sangere og én librettist (tekstforfat-
ter) fra Unge Stemmer bidratt til å 
utvikle ungdomsoperaen Alt om min 
familie, som hadde premiere i januar 
2014.

Operaen har fått mye oppmerksom-
het som et pionérprosjekt hvor unge 
skapende og utøvende operatalenter 
utvikler en opera sammen med pro-
fesjonelle kunstnere. BNO utvikler



også kompetanse på korfeltet både for 
profesjonelle sangere (Edvard Grieg 
Kor), voksne amatører (Bergen Filhar-
moniske Kor) og barn (Bergen Nasjon-
ale Operas barnekor).

FORMIDLING
Bergen Nasjonale Opera jobber mål-
bevisst for å skape inngangsporter 
til operaformen for ulike publi-
kumsgrupper. I 2013 har BNO satt opp 
operaforestillinger med en bred pub-
likumsappell (Den listige lille reven og 
Fidelio), vist produksjoner som utfor-
drer (Marco Polo) og utviklet en opera 
rettet mot ungdom (Alt om min fami-
lie, med premiere i januar 2014). 

Gjennom en rekke prosjekter tar vi 
opera ut til et publikum som kanskje 
ikke vanligvis ville ha vært i kontakt 
med kunstformen. Vi har arrangert 
pop-up-opera både på Galleriet og i 
Bergen kretsfengsel. Vi har tatt med 
oss operasangere på barer og kaféer, 
deriblant til utestedet Våg i Bergen 
Matbørs. Vi har jobbet aktivt mot å 
tiltrekke oss et yngre publikum gjen-
nom lave billettpriser, skoleprosjekter 
og gjennom å involvere unge i våre 
forestillinger. 

UTVALGTE KRITIKKER
Den listige lille reven
”Rørende og vakker” Peter Larsen, 
Bergens Tidende
”Herlig utenom det vanlige” Ida Hab-
bestad, Aftenposten
”Flerstemt og fascinerende” Hild 
Borchgrevink, Scenekunst.no
”The Cunning Little Vixen is a fine 
indication of the ambitions of this 
fast-developing opera company on 
the west coast of Norway ... Imagina-
tive and intriguing” Neil Jones, Opera 
Now
”An ambitous, imaginative show that 
bubbled over with visual invention”
Yehuda Shapiro, Opera Magazine

Marco Polo
”En vellykket og veldig visuell fores-
tilling” Tori Skrede, VG
”En vakker og svært fascinerende for-
estilling” Eystein Sandvik, NRK
”en rekke flotte sangprestasjoner 
pluss spennende scenografi og regi” 
Peter Larsen, Bergens Tidende
”Festspillene og Bergen Nasjonale Op-
era skal ha ros for å løfte blikket ut
av Norge og Europa og gi oss nyere 
musikk” Hild Borchgrevink, Dagsavis-
en
”Vakre videoseksvenser ... utført med 
kresen billedrytme ... Bergen Nasjon-
ale Opera, sammen med Kor Vest og 
Bergen Filharmoniske Orkester står 
for et fint lagspill.” Ståle Wikshåland, 
Dagbladet
”Magnificent musical performance 
and a visually seductive production”
Susan Nickalls, Financial Times
”a towering success” Keith Clarce, 
Musical America Worldwide
”ear-catching score and eye-catching 
presentation” Edna Potter, The Tablet

Fidelio
”So, we had colour, spectacle, poign-
ant story-telling, glorious music, and 
extremely fine singing from the likes 
of young Rachel Nicholls as a passion-
ate Leonore and the experienced In-
Sung Sim as a blistering Rocco.” Ken 
Walton, The Scotsman
”Fint kammerspill. Tradisjonell og 
renskåren versjon av Beethovens 
eneste opera” Ida Habbestad, Aften-
posten
”En gripende og dypt gjennomtenkt 
forestilling” Regine Müller, Opernwelt
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Leoš Janácek

“The Cunning Little Vixen is a fine indication of 
the ambitions of this fast- developing opera com-
pany on the west coast of Norway ... Imaginative 
and intriguing.” Neil Jones, Opera Now
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Leoš Janácek

“An ambitous, imaginative show that bubbled 
over with visual invention.” Yehuda Shapiro, 
Opera Magazine

“The Cunning Little Vixen is a fi ne indication of 
the ambitions of this fast- developing opera com-
pany on the west coast of Norway ... Imaginative 
and intriguing.” Neil Jones, Opera Now

MArCO 
POLO

Tan Dun

Reviews:
“...a towering success.” Musical America

“Magnifi cent musical performances and a vis-
ually seductive production...kudos to Mary Miller, 
Bergen National Opera’s director, for selecting 
such a challenging work to launch the city’s an-
nual arts festival... This stunning-looking new 
production benefi ts hugely from the input of the 
British director/designer and video artist Netia 
Jones.” Financial Times
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Ludwig van Beethoven

Review:
“A touching and deeply thoughtful production.” 
Regine Müller, Opernwelt

“So, we had colour, spectacle, poignant story-tell-
ing, glorious music, and extremely fi ne singing 
form the likes of young Rachel Nicholls as a pas-
sionate Leonore and the experienced In-Sung Sim 
as a blistering Rocco.” Ken Walton, The Scotsman

“While Nicholls’s touching earnestness highlight-
ed Leonore’s knife-edge situation, Daniel Kirch 
captured Florestan’s exhaustion, fear and exhala-
tion with harrowing immediacy.” Yehuda Shapiro, 
Opera

“Rachel Nicholls received a standing ovation for her 
Leonore.” Yehuda Shapiro, Opera



Unge
steMMer 

Gjennom programmet Unge Stemmer støtter Bergen Nasjonale Opera talenter i start-
fasen av utdanning og karriere. I 2013 omfattet Unge Stemmer fem unge sangere, 
én forfatter og én komponist, og BNO har ambisjoner om å utvide programmet med 
flere talenter over tid. Som medlemmer i Unge stemmer blir talentene veiledet gjen-
nom studiene og de medvirker i BNOs oppsetninger og akademier.

– Mange operahus har talentprogrammer for ferdig utdannede kunstnere. Vårt pro-
gram er unikt fordi vi støtter unge norske operatalenter mens de studerer i utlandet, 
forteller operasjef Mary Miller. 

For tiden veileder vi de fem sangerne Anne Sofie Skålvik, Gustav Navas Hasfjord, 
Bjørn-Erik Ulvatne, Martina Starr-Lassen og Ingvild Schultze-Florey. Alle sangerne 
kommer fra Hordaland og studerer i Storbritannia. I tillegg er komponisten Øyvind 
Mæland og forfatteren Astrid Luisa Niebuhr blant våre Unge Stemmer.
 
Flere av de unge sangerne har fått roller i våre oppsetninger, mens Astrid Luisa 
Niebuhr har skrevet librettoen til operaen Alt om min familie. Øyvind Mæland, som 
hadde premiere på sin første opera på Den Norske Opera & Ballett i 2013, deltok på 
vårt librettoakademi for forfattere og komponister.  
 
Talentprogrammet Unge Stemmer ledes av sangeren og pedagogen Simon Kirkbride.



Martina Starr-Lassen (21) 
Sopran 
Studerer ved Royal Conservatoire of Scot-
land. Medlem av Unge Stemmer siden 2013

Bjørn-Erik Ulvatne (25) 
Tenor
Studerer ved Royal College 
of Music i London. Medlem 
av Unge Stemmer siden 
2011.

Anne-Sofie Skålvik (24) 
Sopran 
Studerer ved Royal 
Conservatoire of 
Scotland. Medlem av Unge 
Stemmer siden 2011. 

Gustav Navas Hasfjord (24) 
Tenor 
Studerer ved Guildhall 
School of Music & Drama i 
London. Medlem av Unge 
Stemmer siden 2011.

Ingvild Schultze-Florey (22) 
Mezzosopran
Studerer ved Royal Northern College of 
Music i Manchester. Medlem av Unge Stem-
mer siden 2013.

sAngere
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Librettist 

KOMPOnist

Astrid Luisa Niebuhr (19) 
Librettist og forfatter 
 
Skal studere Litteratur og Drama ved University of East 
Anglia i Storbrittania. Medlem av Unge Stemmer siden 
2012.
 

Øyvind Mæland (29) 
Komponist 
 
Uteksaminert fra Norges Musikkhøgskole i 2014. Medlem 
av Unge Stemmer siden 2012.

Astrid Luisa Niebuhr er født i Tyskland. Hun vokste opp 
på gård i Stange i Hedmark før hun flyttet til Bergen for 
å gå videregående skole på Steinerskolen. Niebuhr de-
buterte som forfatter i 2011 med boken Fabula Aero, som 
var den første boken i en fantasyserie på fire bøker. For 
tiden arbeider hun med den siste av Fabula-bøkene. Den 
lanseres i 2014. Astrid skrev tekstene til fire sanger av den 
britiske komponisten Tyrone Landau som ble urfremført 

Øyvind Mæland studerte klaver ved Barratt Due musik-
kinstitutt med prof. Jiri Hlinka før han i 2006 begynte sine 
komposisjonsstudier ved Norges musikkhøgskole. Han 
har deltatt ved en rekke mesterklasser i inn- og utland. 
Mælands produksjon består først og fremst av verker for 
diverse kammermusikk-besetninger, og han har samar-
beidet med ensembler som bl.a. Kairos quartet, Bit20, 
Oslo Sinfonietta og Aksiom,  ved bl.a. festivaler som Oslo 

som en del av BNOs Operafest i november 2012. Hun har librettoen til ungdomsoperaen 
Alt om min familie, urfremført i januar 2014. Niebuhr skrev også tekst til den avsluttende 
delen av forestillingen Stemmer som åpnet Festspillene i Bergen 2014.

kammermusikkfestival, Ultima, Borealis, Ilios og Grønland Kammermusikkfestival. Som 
diplomstudent ved NMH arbeidet han med en “sci-fi-opera” basert på langdiktet “Solaris 
Korrigert” av Øyvind Rimbereid. Operaen ble urfremført på Den Norske Opera & Ballett i 
2013. 

Øyvind Mæland har deltatt på BNOs akademi for komponister og librettister. 



bArn Og 
Unge
Gjennom Prosjekt opera og Skriv en 
opera! fi kk 1 671 skoleungdommer fra 
bergensregionen et innblikk i  operaens 
fascinerende verden gjennom deltakelse 
i kreative prosesser og besøk på 
forestillinger. 

Bergen Nasjonale Operas barnekor spilte 
en sentral rolle i Den listige lille reven. 
Flere av barna hadde mindre solistroller 
i operaen, deriblant Miriam Müller-Grud 
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