
Tiltak iverksatt som bidrar til økt mangfold og integrering 

Program; 

- co-produksjon og visning av lokalt og nasjonalt bosatte kunstnere med ikke-norsk bakgrunn 

- co-produksjon og visning av internasjonalt etablerte kunstnere med europeisk/ikke-europeisk bakgrunn 

- co-produksjon og presentasjon av forestillinger som inviterer til lokal publikumsdeltakelse hvor det 

rekrutteres bredt (2015; Mia Habib NO/Nadia Beugre FR/IC/m.fl) 

- co-produksjon og visning av GALA av franske Jerome BEL ifm Oktoberdans 2016 er et godt eksempel, 

hvor 15 lokale utøvere, herunder profesjonelle og amatører, handicappede/flyktninger/trans gender mv deltar. 

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/oktoberdans-2016/ 
- Sammen med 9 europeiske partnere i House on Fire (HOF) har vi i perioden 2012-2016 adressert 

problemstillinger av politisk og sosial karakter, og initiert kunstprosjekter og etablert en faglig-politisk 

diskurs omkring vårt virke som teaterhus og festivaler i Norge og internasjonalt; tematikk omkring politikk i 

ulike deler av verden, postkoloniale aspekter mv. er gjennomgått og finnes on-line og utgitt i bokform 

(Aleksander Verlag bl.a). Se: http://www.houseonfire.eu/home/ 

Drift; 

- front of house- og distribusjons-team gjennom sesong er etablert (3-4 nasjonaliteter) 

- front of House og frivillig-team ifm årlige festivaler er etablert (opp til 10-12 nasjonaliteter) 

- alle faglige og sosiale programmer gjennomføres 2-språklig (primært norsk-engelsk) 

- all Sub-titling i forestillingssammenheng foregår på engelsk 

- trykte programmer er 2-språklige (norsk-engelsk) 

- websider er 2-språklige www.bit-teatergarasjen.no 
- regelmessige event- og forestillingsinvitasjoner (ref program redegjort for over) til ulike miljøer, offentlige 

etater og sivile organisasjoner i byen/regionen 

Planer for aktiviteter og tiltak som kan bidra til integrering og inkludering 

Program: 

- fortsette det kunstneriske samarbeidet med norske og internasjonale kunstnere for økt fokus på refleksjon, 

deltakelse og publikumsutvikling 

- styrke den lokale forankring av denne satsingen (se over) inn mot - og i samarbeid med – også andre 

samfunnsektorer   

- Sammen med 10 europeiske partnere i Advancing Performing Arts Project (APAP), som nettopp er tildelt 

en ny 4-års «EU-periode», har vi etablert et 4-årig program med sub-base i Beirut. Her vil hele denne 

regionen (Syria, Irak, Iran, Egypt, Tunisia mv. Inkl.) være representert, og fra denne kunstneriske og 

politiske hub'n skal lokale og regionale/nasjonale miljøer i Bergen (UiB, KhiB, sivile organisasjoner), Norge 

og hos våre andre partnere rundt om i Europa, aktiviseres. Se: www.apap.net 
- Fortsette arbeidet innenfor HOF med uforminket styrke (se over) 

Drift; 

- styrke dagens satsing (se over) 

- etablere faste samarbeidsavtaler med lokale partnere innenfor kultur- og andre sektorer, offentlige og 

private partnere (se forøvrig Eu-prosjektene) 

- Øremerke billettkvote (sterkt rabatterte billetter/gratis introduksjonstilbud) til bruk i tiltak nevnt over. 

Innspill fra BIT - Teatergarasjen 

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/oktoberdans-2016/
http://www.houseonfire.eu/home/
http://www.bit-teatergarasjen.no/
http://www.apap.net/
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Stiftelsen Bergen 
Internasjonale Teaters 
(BIT Teatergarasjen)  
overordnete formål er å 
produsere og presentere norsk 
og internasjonal samtidskunst 
innen teater, dans, visuelle  
uttrykksformer og litteratur, 
med særlig vekt på prosjekter 
som stimulerer til 
internasjonalt samarbeid så  
vel som samarbeid mellom  
forskjellige kunstarter.  
Stiftelsen holder til i Bergen 
og henvender seg til et  
publikum lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt.



BIT har alltid engasjert kunstnere fra 
hele verden enten disse har arbeidet i 
Norge eller utenlands. I programmet 
har deres historier blitt fortalt uten 

filter tett på et interessert publikum. Her utfordrer man dogmer og 
etablerte holdninger, problematiserer framfor å ukritisk bekrefte, 
for om mulig kunne øke forståelsen av verden og enklere se veien 
videre. Teatret ønsker å stille spørsmål som av og til har kompliserte 
svar. BIT Teatergarasjens program presenteres under vignetten 
«høydepunkter fra hele verden». Herunder ligger både forut- 
setningen for å fremme kulturelt mangfold, og også en viktig  
erkjennelse i forhold til det humanistiske grunnlaget virksomheten 
er tuftet på. Andelen prosjekter som strekker seg mot andre deler 
av verden enn den vestlige er sterkt økende.  
BIT programmerte i 2015 kunstnere fra de fleste kontinenter. De 
kom med ulik geografisk, kulturell og etnisk bakgrunn. De kunstnere 
teatret jobber med representerer holdninger som bidrar til økt 
forståelse, samhandling og respekt mennesker imellom. Dette 
håper vi har positiv effekt både på kort og lengre sikt i utviklingen  
av Norge som kunst- og kulturnasjon.

Meteor, Oktoberdans og sesongprogrammet har en spesialordning 
for lokal medarbeiderrekruttering. I den faste front of house,  
distributør- og frivilligstab er det medarbeidere fra hele verden. 
Totalt 10 nasjoner var representert i staben i 2015.

Stiftelsens samlede aktivitet i Bergen økte og antall norske og inter-
nasjonale co-produksjoner på turne er stigende. For produksjoner 
presentert i Bergen var publikumstallet stabilt (ref. 2013/2014), noe 
som skyldes at våre forestillinger også i 2015 ble vist på de samme, 
små scenene som i tidligere år. Det disse har til felles er en relativt 
begrenset publikumskapasitet. Totalt antall publikummere i Bergen 
var 8.041 (8.170/2014) og våre forestillinger når i tillegg et stort 
publikum på turne i inn- og utland 86.850 (48.407/2014).

KULTURELT
MANGFOLD



Stiftelsen er, som 
eneste norske og  
nordiske scenekunst- 
institusjon, initiativtaker 

til, deltaker i og deleier av 2 EU-prosjekter som begge går over 5 år. 
Advancing Performing Arts Project/APAP (2011-2015) og House on 
Fire/HoF (2012-2016) gir oss en solid kompetanse- og kunstbasert 
finansiering knyttet til internasjonal programmering, kompetanse- 
heving og samarbeid. I tillegg er BIT aktive innenfor en rekke mindre 
internasjonale, nasjonale og lokale nettverk.

REPRESENTASJON 
OG SAMARBEID:



Også i 2015 har BITs ledelse og 
styre brukt mye tid og store  
ressurser på drifte virksomheten 
uten faste lokaler, og prosessene 

knyttet til utredningen av fremtidig lokalisering. Gjennom hele året 
har man vært nødt til å justere driften i forhold til de skiftende 
arenaforhold i Bergen. Det understrekes at nomadiske drift er 
tungvint, uøkonomisk og stiller store krav til alle medarbeidere og 
ledelse. Mangel på lokaler over tid gir store utfordringer i forhold  
til kostnadskontroll og effektiv drift.

Drift fremdeles 
uten teaterhus:

Oppfølging og utredning av nye lokaler har vært en komplisert 
og tidkrevende prosess. Det ble i 2015 levert – på oppdrag fra og 
finansiert av Bergen Kommune - en mulighetsstudie ifm. sam- 
lokalisering av BIT Teatergarasjen, Carte Blanche og Den Nationale 
Scene i Sentralbadet. På tampen av året ble det på oppdrag fra 
Bergen Kommune og etter avtale med Hordaland Fylkeskommune 
og Staten ved Kulturdepartementet - igangsatt et skisseprosjekt 
for Scenekunsthus Sentralbadet. Styret setter sin lit til at dette 
alternativet kan realiseres innen 2020/2021 og er bekymret for at 
virksomheten har vært uten lokaler i så lang tid.



Omsetningen i 2015 var ca 13,8 MNOK.  
Stiftelsen mottok et samlet driftstilskudd  

stort kr. 11.655.000,- fordelt som følger: kr. 7.214.000,- fra Kultur-
departementet (kap. 324 Teater- og operaformål), kr. 493.000,- fra 
Hordaland fylkeskommune (egen budsjettpost) og kr. 3.000.000,- 
fra Bergen kommune (egen budsjettpost). I tillegg mottok  
Stiftelsen også driftstilskudd til Oktoberdans på kr. 700.000,- fra 
Bergen kommune og kr. 48.000,- fra Hordaland fylkeskommune. 
Til Prøverommet mottok vi kr. 200.000,- fra Bergen kommune. 
Utover dette har Stiftelsen mottatt prosjektmidler fra Nordisk 
Kulturfond, Bergen kommune, Fritt Ord, EU`s Culture Programme, 
Utenriksdepartementet og en rekke norske utenriksstasjoner.

BIT Teatergarasjens billettinntekter i 2015 var kr. 355.000.- og 
beleggprosenten var i underkant av 80. Driftens nomadiske  
egenart og de særskilte utfordringer det medfører ligger til grunn 
for disse tallene og det er et særskilt fokus på internasjonalt  
samarbeid og internasjonal finansiering med ca kr. 800.000 i 2015. 
Før BIT igjen er i eget hus, vil ikke hjemlig aktivitet, publikums- 
kapasitet og billettinntekter øke vesentlig. Først da vil BIT kunne 
sikre egenfinansieringen gjennom utleie og samarbeidsprosjekter 
med næringsliv og andre sektorer. 

Utgiftssiden er balansert i forhold til inntektene.

BIT har de siste årene etablert en relativt stabil og forutsigbar  
økonomisk situasjon knyttet tilprogramvirksomhet og drift, 
herunder normal lønnsutvikling for alle ansatte. BIT budsjetterer 
allikevel og tradisjonen tro konservativt og setter tæring etter 
næring. Vi opprettholder kvalitet og volum på det kunstneriske 
program, drifter teateret forsvarlig og står samtidig for utredning 
og prosjekteringen av nye Teatergarasjen. I perioden fra 2011 til 
dags dato er mesteparten av alle avsetninger og egenkapital brukt 
til prosjektering av nytt teaterhus. BIT har brukt 4,8 MNOK på nye 
Teatergarasjen i perioden 2010 – 2015. Av dette var 1,7 MNOK 

Økonomi: støtte fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune.  
Påløpte utgifter i perioden 2008 – 2010 og et stort antall arbeids-
timer medgått fra ansatte og styrerepresentanter, er ikke med- 
regnet. I tillegg bemerkes at nomadisk drift, utgifter knyttet til leie 
av ulike lokaler, teknisk avvikling og markedsføring sammen med  
en svært begrenset setekapasitet på alle innleiescener, belaster 
økonomien betydelig, skaper en viss usikkerhet rundt driften og 
vanskeliggjør forsvarlig langtidsplanlegging. 

BIT har barteravtaler med Bergens Tidende og Hotel Augustin.

Regnskapet for 2015 viser et positivt resultat på kr. 202.474.-.  
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater hadde pr. 31. desember 2015  
en bokført egenkapital på kr. 771.971.- Styret foreslår at overskuddet 
overføres til stiftelsens egenkapital for å gjenoppbygge denne etter 
uttak over flere år for å dekke ekstraordinære utgifter knyttet til ut- 
redning og prosjektering av nytt teaterhus de siste årene. Års- 
regnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 
Regnskap og revisors beretning følger.

Stiftelsens revisor er Statsautorisert Revisor Håkon Killi.

Stiftelsen og teatrets ledelse søker til 
enhver tid lik fordeling mellom kjønn, 
samt ikke å diskriminere aktuelle 
kandidater ut fra etnisk bakgrunn eller 

livssyn. Det har ikke vært noen uhell eller ulykker i 2015. I 2015 var 
sykefraværet på 1,4 %. Styret er av den oppfatning at det generelle 
arbeidsmiljøet er svært godt til tross for meget stort arbeidspress 
på alle ansatte. Arbeidspress er en direkte konsekvens av til-
værelsen som husløs og ekstrabelastning grunnet prosjektering og 
planlegging av nytt teaterhus. Styret vil berømme de ansatte for at 
de til tross for dette makter å skape et godt og kreativt arbeidsmiljø 
og holde den kunstneriske produksjonen oppe. 

Likestilling og 
arbeidsmiljø: 



Daglig ledelse og drift: 
Sven Åge Birkeland (teatersjef), Andreas Langenes, Tone Myklatun, 
Rune Salomonsen, Anna Borcherding, Karoline Skuseth,  
Ingrid G. Ellestad, Ragnhild Gjefsen og Håvard Pedersen. 
I tillegg engasjerer BIT teknisk personale, service/front of house 
og distributører. Alle kunstnere/kompanier er engasjert for enkelt-
stående prosjekter.

Stiftelsens styre: 
Gunn-Vivian Eide (leder), Carl-Fredrik Joys (nestleder),  
Nina E. Eidem, Ingrid G. Ellestad (ans. repr.), Jan S. Johannessen, 
Tom Remlov og Charlotte Spurkeland. Linda Lein (fra desember 
2015), Marte Røv og Rune Salomonsen (ans. repr.) har vært styrets 
varamedlemmer. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid. Styrets 
hovedoppgave ved siden av det generelle tilsyn med driften og 
medvirkning til prosjektering av nybygg, har vært å arbeide for en 
bedring av stiftelsens økonomiske rammebetingelser. Det har vært 
avholdt 5 styremøter (herunder 1 telefonmøte) i 2015. I tillegg har 
det vært avholdt arbeidsmøter mellom enkelte styremedlemmer og  
administrasjonen, som i hovedsak har dreid seg om forhold knyttet 
til prosjektering og fremdrift av nye Teatergarasjen. Styrets med-
lemmer har også deltatt i møter med stat, fylke og kommune 
vedrørende tilskuddssituasjonen generelt og byggesaken spesielt.



Stiftelsen Bergen  
Internasjonale 

Teaters årsprogram fordeler seg på et sesong og et festival- 
program. Teaterbiennalen Meteor ble avviklet i 2015.

Stiftelsens samlede aktivitet i Bergen økte og antall norske og inter-
nasjonale co-produksjoner på turne er stigende. For produksjoner 
presentert i Bergen er publikumstallet stabilt (ref.2013/2014), men 
relativt beskjedent grunnet at våre forestillinger i overveiende grad 
– dette året i sterkere grad enn tidligere - vises på små scener med 
lav publikumskapasitet. Det kan også bemerkes at vår nomadiske 
drift er spennende, men også utfordrende og ikke minst krevende 
ift. publikumskommunikasjon, salg og merkevarebygging. Totalt
antall publikummere i Bergen var 8.041 (8.170/2014). Våre co- 
produksjoner på turne (primært internasjonalt/inkl.
Norge) nådde et stort publikum på 86.850 (48.407/2014).

BIT presenterte 85 produksjoner (87/2014) hvorav 29 var teater, 
11 var dans og 45 var musikk, tverrkunstnerisk produksjon og faglig 
program. Dette gav totalt 235 forestillinger/events (208/2014) 
med norske og internasjonale kunstnere og kompanier i Bergen. Av 
85 produksjoner var 37 med utenlandske kunstnere og kompanier 
og hele 75% av vårt program er co-produksjoner. Nytt av året var 
serien INTRO som to ganger pr. kalenderår presenterer et nytt, 
ungt, lokalt scenekunsttalent vi har sterk tro på.

Sesong- og festivalprogram presenterte produksjoner vi med
glede registrerer har møtt et stort publikum både i Bergen og  
internasjonalt. At vi er co-produsenter for majoriteten av dette vol-
umet er vi derfor svært fornøyd med, og vi bidrar på ettertrykkelig 
vis til å sette både BIT Teatergarasjen, Bergen, Norge og det norske 
scenekunstmiljøet på det internasjonale kunstkartet:

Programaktivitet 2015

VÅREN 2015
De Utvalgte* (Norge)
Etienne Guilloteau (Frankrike)
MaisonDahlBonnema (Norge/Belgia) 
Kate McIntosh (New Zealand)
Findlay/Sandmark/Pettersen (Norge)
Azra Halilovic (Norge)
Superamas (Østerrike/Frankrike)
Lisa Lie / PONR (Norge)
Jingyi Wang (Norge)
Rimini Protokoll (Tyskland)

* med 2 produksjoner



HØSTEN 2015
Idun Vik (Norge)
Burrows/Fargion (England)
Mia Habib (Norge)
Rabih Mroue (Libanon)
METEOR 2015 - se neste side
Handa Gote (Tsjekkia)
Dora Hostova (Tsjekkia)
420 People (Tsjekkia)
Nadia Beugre (Elfenbenskysten/Frankrike)
The Baltazars* (Frankrike)
Suleka Ali Omar (Norge)

* med 2 produksjoner



METEOR 2015 
Noncompany (Norge)
Christophe Meierhans (Sveits/Belgia)
Spreafico/Eckly (Norge)
Ane Lan (Norge) 
TeaTupajic (Kroatia) 
Hildur Kristinsdottir (Norge)
Tale Dolven/Gabel Eiben (Norge/USA)
Pieter Ampe/Campo (Belgia)
Happy Gorilla Dance Company (Norge)
Jonathan Capdevielle (Frankrike)
Barlaug/Haj (Norge)
Pedro Gomez-Egana (Norge)
Dorothee Munyaneza (Frankrike/Rwanda)
Simone Aughterlony/Jorge Leon (New Zealand/ Sveits)
Davis Freeman (USA/Belgia)
Tiago Rodrigues/Teatro Nacional (Portugal)
Verk Produksjoner (Norge)
Synsmaskinen (Norge)
Newcomers (Norge)
Vlatka Horvat (Kroatia) 

Meteor 2015 fant sted 15.-24. oktober. Meteor er nå etablert på  
et meget høyt internasjonalt nivå og presenterte et omfattende 
kunstnerisk og faglig program. Meteor presenterte 22 ulike  
produksjoner (18 av disse var co-produksjoner) og 58 forestillinger/
events. Festivalens faglige program går over flere dager, er på 
et faglig høyt nivå og inneholdt foredrag, seminarer, workshops, 
boklanseringer og kunstnermøter.

Meteor har fått en fremskutt posisjon grunnet sitt rause og  
dristige program, og i kraft av sin funksjon som nettverksarena og 

møteplass for norske og internasjonale kunstnere, fagmiljøer og 
publikum. Høyskolen i Østfold/Scenekunstakademiet var tilstede 
med et samlet studentskorps i møte med bl.a 48 internasjonale 
eksperter (primært teatersjefer/kuratorer/forskere) fra 14 land som 
kom til festivalen gjennom ekspertutvekslings avtaler. 

Meteor 2015 var både kunstnerisk og faglig sett en svært vellykket 
festival, og bekreftet tydeligere enn noen gang festivalens opp- 
arbeidede status og betydning i norsk og internasjonal kontekst. 
Våre to biennaler - Meteor og Oktoberdans – befester med dette 
sine posisjoner som de kanskje aller viktigste norske arenaene for et 
stadig økende, samlet scenekunstmiljø fra inn- og utland.



Integrert i BIT’s sesongpro-
gram er Prøverommet, som 

har eksistert siden 1998. Prøverommet presenterer primært unge, 
uetablerte kunstnere fra Bergen og omegn, men publikum kan også 
oppleve internasjonale gjestekunstnere som arbeider i Bergen for 
en kortere periode. Prøverommet er en multikunstnerisk event 
som finner sted annenhver mandag, og her kan man innenfor en 
uformell ramme følge det som skjer i regionens kunstundergrunn. 
I tiden uten eget teaterhus oppsøker Prøverommet ulike arenaer 
i byen og knytter på det vis sitt mangefasetterte kunstkonsept til 
ulike kunstmiljøer. Totalt ble det arrangert 14 Prøverommet i 2015.

Sesongprogram, Prøverommet og  
Meteor benyttet seg av 14 ulike arenaer  

i 2015. Flere av disse (6) er å finne på USF Verftet og har det til  
felles at de har lav publikumskapasitet (fra 30-120 seter).  
Studio Bergen er arenaen med størst publikumskapasitet (160  
seter), men denne var svært sjelden tilgjengelig i 2015. Arrange-
menter fant ellers sted på HKS, Østre, Landmark, Cornerteatret, 
Bergen Offentlige Bibliotek med flere.

PRØVEROMMET

ARENAER
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