
Vårprogrammet er klart!

Bergen Nå strømmer følgende forestillinger 
til deres institusjoner i mars, april og mai:

Bergen kommune i samarbeid med 
kunst- og kulturinstitusjoner i byen 
vil strømme forestillinger til eldre- 
og sykehjem, slik at beboere som 
ikke har anledning til å være fysisk 

 tilstede likevel får mulighet til å 
overvære konsertene. Strømmigen 
er en del av kommunens digitale 
prosjekt Bergen Nå.



Werther  
Søndag 24. mars kl 19.30
i samarbeid med Bergen nasjonale 
 opera og Bergen filharmoniske orkester

Rakhmaninovs tredje pianokonsert  
Fredag 12. april kl 19.30
i samarbeid og Bergen filharmoniske orkester

Varighet 3 timer inkl. pause 

Werther er et kjærlighetsdrama med noe av den mest romantiske  
musikken i operahistorien, malt med bred og bølgende pensel av  
den franske komponisten Jules Massenet. Konserten finner sted i  
Grieghallen. 

Les mer om konserten her:  
http://harmonien.no/konserter-og-billetter/2019/03/werther/

Varighet 1 time inkl. pause 

Rakhmaninovs romantiske og fengslende tredje pianokonsert og 
Stravinskys mektige sakrale verk for kor og orkester, og a capel-
la salmesang gir en god inngang til påsken. Konserten finner sted i 
Grieghallen. 

Les mer om konserten her:  
http://harmonien.no/konserter-og-billetter/2019/04 
/rakhmaninovs-tredje-pianokonsert/



Åpningsseremonien 2019  
Onsdag 22. mai kl. 12.30
i samarbeid med Festspåillene i Bergen 

Philharmonix 
Søndag 26. mai 19.30
i samarbeid Fesetspillene i Bergen 

Varighet 1 time

Velkommen til den storslåtte åpningen av de 67. Festspillene i Bergen! 
Den offisielle åpningsseremonien finner sted på Edvard Griegs plass, like 
utenfor selveste Grieghallen, der kunstneriske innslag, taler og allsang av 
Utsigter fra Ulriken markerer begynnelsen på årets festspill.

Les mer om konserten her:  
Les mer her: https://www.fib.no/program/apningsseremonien/

Varighet 1,5 timer inkl. pause 

Det unike ensemblet Vienna Berlin Music Club bringer sammen tre 
medlemmer av Wienerfilharmonikerne, to solister fra Berlinerfil-
harmonikerne, en av Østerrikes mest allsidige pianister og en im-
proviserende, syngende fiolinist. Sammen presenterer de en herlig, 
heftig cocktail av klassisk, klezmer, latinsk, pop og god gammeldags 
moro. Philharmonix spiller like gjerne Sting og Queen som Grieg og 
Tsjajkovskij. 

Les mer om konserten her:  
Les mer om konserten her: https://fib.no/program/philharmonix/



Gåsehud   
Mandag 27. mai 19.30
i samarbeid med Festspåillene i Bergen

Matteuspasjonen 
Torsdag 30. mai 19.00
i samarbeid Fesetspillene i Bergen 

Varighet 1 t. 50 min.

Klassiske mesterverk med 160 barnestemmer. Konsertfiolinist Berit  
Cardas mener det er livsviktig å lære klassisk musikk. Gjennom et  
skoleår har hun innviet helt vanlige femteklassinger fra fire bergenssko-
ler i store klassiske verk, og på to konserter i Grieghallen skal 160 små-
stjerner skinne med de store i sin scenedebut. 

Les mer om konserten her:  
https://www.fib.no/program/gasehud/

Varighet 2 timer inkl. pause 

I 2018 berørde og bergtok sørafrikanske Isango Ensemble fest-
spillpublikummet med A Man of Good Hope og Tryllefløyten. I 2019 
gjestar dei Oseana med ei til dels iscenesett utgåve av Matteuspa-
sjonen av Bach, som no vert sett opp med stor vokalprakt og fullt 
marimbaorkester. Konserten blir sendt frå kulturhuset Oseana i Os. 

Les mer om konserten her:  
//www.fib.no/program/matteuspasjonen-misango-ensemble/



Påt

Praktisk gjennomføring
Teknisk Påmelding 
Alt dere trenger er internettilgang og 
laptop eller data som kan kobles opp 
mot en større skjerm + m/høyttalere. 
Dere vil få tilsendt en link til konserten 
som dere kan spille av.

Bergen Nå er Bergen kommunes  
ambisiøse satsing på digital formidling av 
kunst og kultur. Ved å koble det digitale 
med gode samarbeid i miljøet er ambi-
sjonen at kunsten skal nå ut til flere.  

Byens innbyggere skal bli bedre kjent, og 
mer fortrolig med hvordan digitalisering 
kan gi oss et rikere kulturtilbud med flere 
positive opplevelser for alle.

Send epost til:  
brasethia@gmail.com og oppgi  
hvilke konserter dere vil strømme, vi 
tar kontakt for nærmere avtale!
 


