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Høringsuttalelse fra Festspillene i Bergen 
 
 
 
Festspillene i Bergen stiller seg svært positiv til departementets presisering av 
kriterier til knutepunktoppdrag. Vi støtter de fleste forslagene, og mener dette 
er rimelige krav for kulturinstitusjoner av en viss størrelse. Kravene samsvarer 
også med Festspillenes drift, mål og visjoner, og er et godt grunnlag for 
evaluering. Vi er imidlertid kritiske til to av punktene: 
 
 

• Krav om helårs publikumsrettede tiltak.  
 

• Krav om å være kompetansesenter for andre festivaler.  
 
 
Det ligger til en festivals natur å være en begivenhet som blir avviklet kun i en 
avgrenset periode i året.  Festspillene mener det er viktig å dyrke den 
opprinnelige festspillideen, om å være et møtested der man sprenger og 
utvider rammene for det som ellers er mulig å få til i kulturlivet. Med dette 
menes muligheten for å foreta dypdykk i kunsten som ikke ellers lar seg gjøre. 
Dersom festivalene pålegges publikumsrettede aktiviteter gjennom hele året, 
vil denne egenskapen forvitre.  
 
Festspillene arrangerte i april 2007 Studentimpulser i samarbeid med studenter 
i Bergen, for å øke oppmerksomheten og rekrutteringen blant studentene som 
ellers er opptatt med eksamen i festivalperioden. Arrangementet var gratis og 
bare åpent for studenter med gyldig studiebevis. Ettersom arrangementet 
henvendte seg direkte til én gruppe i rekrutteringsøyemed, mener vi dette ikke 
bidrar til å vanne ut festivalen.  Et slikt arrangement forutsetter imidlertid 
ekstraordinær finansiering. I dette tilfellet fikk vi øremerkede bevilgninger fra 
vår samarbeidspartner Statoil til studentrettede tiltak. Festspillene vil også i 
2008 samarbeide med Statoil og studenter i Bergen om et tilsvarende 
arrangement, men understreker at økte tilskudd fra Statoil også til neste år 



gjør det mulig å realisere prosjektet.  Dette er ikke et arrangement 
Festspillene kan, eller ønsker å forplikte seg til å gjennomføre årlig med våre 
ordinære budsjett – og ressursrammer. 
 
Vi tror at et krav fra departementet om å utvide virksomheten til å gjelde hele 
året, vil bidra til utvanning av festivalbegrepet og samtidig være en stor 
belastning på organisasjonen. Det vil svekke organisasjonens evner til å 
fokusere på sitt opprinnelige oppdrag – og minske muligheten for å skape 
internasjonalt gjennomslag.  
 
Som Norges største kulturarrangement ønsker Festspillene å være en naturlig 
foregangsfestival og kompetansesenter for andre festivaler. Når Festspillene 
lykkes i sin satsing på egne produksjoner, internasjonal markedsføring og 
pressearbeid, viser vi også vei for andre organisasjoner med tilsvarende 
ambisjoner.  Festspillene samarbeider allerede tett med lokale og regionale 
institusjoner på flere nivå, men er likevel skeptisk til kravet om forpliktende 
samarbeid. Festspillene legger mye ressurser i å opparbeide rutiner og 
kompetanse som skal styrke vår genuine profil og vår posisjon som den ledende 
festivalen i Norden og Baltikum.  Svært ofte er kompetanseutveksling mellom 
ulike organisasjoner og institusjoner gjensidig nyttig. Slikt samarbeid har 
Festspillene lange tradisjoner for, men det er viktig at et krav til samarbeid 
ikke svekker institusjonenes særpreg og integritet. 
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