
PROGRAM
VENTER - PEER GYNT  
IFØLGE SOLVEIG
Lørdag den 25. maj 2019 kl. 19,30

Calixto Bieito, iscenesættelse, idé og  
koncept
Karl Ove Knausgård, libretto
Sarah Derendinger, videodesign
Tivoli Copenhagen Phil
DKDM Kammerkor
Eivind Gullberg Jensen, dirigent
Mari Eriksmoen, sopran
Leif Jone Ølberg, baryton 

Produceret af Festspillene i Bergen i
samarbejde med SommerKlassisk, Teatro  
Arriaga de Bilbao, Göteborgs symfoniker, 
Sinfóníuhljómsveit íslands og Vilnius Festival. 
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EDVARD GRIEG (1843–1907):
Pinsesalmen, op. 23, nr. 25
Ouverture fra Peer Gynt, op. 23, nr. 1
Fra Fire Salmer, op. 74
 2. Guds søn har gjort mig fri
 4. I Himmelen hvor Gud, vor Herre bor
Ave Maris Stella
I Dovregubbens hal, op. 23, nr. 8
Natscene, op. 23, nr. 24
Solveig synger i hytten, op. 23, nr. 23
Solveigs sang, op. 23, nr. 19
Våren, op. 33, nr. 2
En fuglevise, op. 25, nr. 6 (orkestrering: José Serebier)
Peer Gynts hjemfart, stormfuld aften på havet, op. 23, nr. 21
Åses død, op. 23, nr. 12
Bruderovet, Ingrids klage, op. 23, nr. 4
Skibsforliset, op. 23, nr. 22
Morgenstemning (uddrag), op. 23, nr. 13
Pinsesalmen,  op. 23, nr. 25
Solveigs vuggevise, op. 23, nr. 26

Koncerten støttes af Beckett Fonden.

Foto: Stephen Gill / fra serien og bogen: The Pillar / 
2015 - 2019
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KARL OVE KNAUSGÅRD
Karl Ove Knausgård er født i Oslo og vokset 
op på Tromøya i Arendal og i Kristiansand, 
hvor han gik i gymnasiet. Han har studeret 
kunsthistorie og litteraturhistorie ved 
Universitetet i Bergen og arbejdet som 
boganmelder i forskellige aviser og 
tidsskrifter. Knausgård har tidligere vært 
medredaktør i tidsskriftet Vagant. 

Knausgård debuterede som forfatter i 1998 
med Ude af verden. Hans seksbinds 
romanværk Min kamp har fået en fanta-
stisk modtagelse fra kritikere og publikum 
og er oversat til mange sprog. Knausgård 
har vundet talrige priser for sit forfatter-
skab.

CALIXTO BIEITO
Calixto Bieito er en catalansk instruktør, 
der er kendt for sine radikale og nyskaben-
de opsætninger af klassiske værker. Han 
debuterede i begyndelsen af 90’erne og har 
siden bl.a. været kunstnerisk leder af Teatro 
Romea i Barcelona og Teatro Arriaga i 
Bilbao. Derudover har han grundlagt en 
teaterfestival i Barcelona (BIT) og været 
kunstnerisk leder af Festival Internacional 
de las Artes de Castilla y León (FÀCYL).

Den helt store opmærksomhed fik han i 
2004, da han instruerede en opsætning af 
Mozarts Bortførelsen fra Seraillet på 
Komische Oper i Berlin, hvor han havde 
valgt at forlægge scenen til et moderne 
bordel.

EIVIND GULLBERG 
JENSEN
Eivind Gullberg Jensen er en ung, norsk 
dirigent, der optræder foran de helt store 
europæiske orkestre med lige stor succes 
som koncertdirigent og operadirigent. Han 
har f.eks. dirigeret Berliner Filharmoniker-
ne, Tonhalle-orkestret i Zürich og Concert-
gebouw-orkestret i Amsterdam, lige som 
han har arbejdet med store solister som 
f.eks. Sol Gabetta, Hilary Hahn, Frank 
Peter Zimmermann og Vadim Repin.

I sæson 2018/19 har også de amerikanske 
orkestret åbnet dørene for Gullberg Jensen 
med debut hos symfoniorkestrene i 
Vancouver, Oregon og North Carolina. 

MARI ERIKSMOEN
Mari Eriksmoen er en norsk sopran, der 
har uddannet sig fra operaakademierne i 
Oslo, Paris og København. Som nyuddan-
net fik hun straks drømmerollen som Zerbi-
netta i Theater an der Wiens opsætning af 
Adriadne på Naxos. Siden da har hun haft 
flere roller dér og har bl.a. sunget Olympia i 
Offenbachs Hoffmanns eventyr, Eurydike i 
Monteverdis Orfeus og Rosina i Barberen i 
Sevilla.

Derudover har hun optrådt på Den norske 
opera i Oslo, La scala i Milano, på Glynde-
bourne Festivalen og ved The Proms. 
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