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gjennom 2012 sto den norske opera & ballett (dno&b) i den store 
forandringens tegn. vi skiftet kunstnerisk ledelse for både balletten 
og operaen, og vi iverksatte et økonomiserings- og omstillingsprogram 
for å møte våre nye pensjonsforpliktelser. dette skapte både spent 
forventning og stor uvisshet, og i årsrapporten kalte jeg situasjonen en 
unntakstilstand.
 når 2013 nå er tilbakelagt, er det med glede jeg kan konstatere at 
vi har gjenvunnet vårt fotfeste. det har vært et krevende år, men vi har 
lykkes med det vi satte oss fore, og vi har levert det vi lovet. 

viktigst er vår kunstneriske suksess. etter å ha forvaltet sine forgjen-
geres repertoar frem til sommeren, kunne ballettsjef ingrid lorentzen 
og operasjef per boye hansen fra høsten 2013 endelig by på sitt eget 
program. for begges vedkommende bar det tydelig bud om en ny giv for 
dno&b, slik det skal være med nye signaturbærere. men at risikoviljen 
og kvalitetsfokuset i den grad skulle møtes med en tilsvarende publi-
kumsoppslutning var ikke gitt. dette har skapt både tiltro og pågangs-
mot gjennom hele virksomheten, og vårsesongen 2014 har befestet 
denne utviklingen. 
 men den virkelige uvissheten knyttet seg til vårt økonomiserings-
prosjekt. 
 allerede foregående år hadde vi gjort en gjennomgang av våre 
kostnader, og strammet betraktelig inn. denne gangen var det ikke 
lenger tilstrekkelig med kostnadskutt.  for første gang i dno&bs 
historie måtte vi nedbemanne. det ble naturlig nok en stor belastning 
for hele huset. når vi likevel kom gjennom denne prosessen uten store 
konflikter og med et tilfredsstillende resultat, skyldes det både et godt 
samarbeidsklima og høy profesjonalitet hos alle parter – tillitsvalgte, 
vernetjeneste, personalavdeling og berørte ledere.  
 avtalen med vår eier, kulturdepartementet, er at dno&b skal ha 
en stab på 610 årsverk ved inngangen til 2015, og med årets samlede 
omstillingstiltak er dét et mål vi kommer til å nå.

vi åpnet her i bjørvika i 2008. i operaens nye tidsregning er vi dermed i 
vårt sjuende år. i et hvert livsløp er det jo da krisen skal inntreffe, heter 
det seg, og vi fikk vår. 
 samtidig kom ikke krisen der vi mest av alt fryktet: stikk i strid med 
erfaringen fra nybygde operahus i andre land, har ikke nyhetens in-
teresse avtatt her. tvertimot. våre forestillinger tiltrekker seg et stadig 
større – og bredere – publikum, og vårt omdømme som landets ledende 
og mest mangfoldige kulturinstitusjon gir oss en enestående plass i 
norsk samfunnsliv.
 med dette utgangspunktet beveger dno&b seg nå inn i en ny tid.
 når disse linjer skrives er nils are karstad lysø nettopp utnevnt 
som min etterfølger, og jeg er stolt av å kunne overlate ham en virksom-
het i god stand – med viktige utfordringer, men med tilsvarende gode 
forutsetninger og store ambisjoner hos alle som jobber her. jeg kjenner 
meg trygg på at han vil få en like givende tid som mine åtte år har vært.

tom remlov, 
administrerende direktør  

i n n  i  e n  n y  t i d styrets beretning 

den norske opera & ballett as har som formål å 
være hele norges operahus. vi skal presentere opera, 
ballett og konserter av høy kunstnerisk kvalitet, innen- 
for et stort register av uttrykk, og være tilgjengelig 
for et bredest mulig publikum. vi skal, som eneste 
nasjonale og riksdekkende institusjon innen våre 
kunstarter, bidra til å videreutvikle den skapende og 
produserende opera- og ballettvirksomheten i landet. 
dessuten er det et uttalt mål å være en toneangiven-
de institusjon i den internasjonale opera- og  ballett-
verdenen.

det har aldri vært så mye å se og høre i operaen som 
i 2013. publikum kunne velge i 206 forestillinger og 
konserter på hovedscenen. det totale antallet opera- 
og ballettforestillinger på hovedscenen var 176, derav 
89 operaforestillinger og 78 ballettforestillinger.
i tillegg kom ni forestillinger av Orfeus og Evrydike, 
som var et samarbeidsprosjekt mellom nasjonal-
balletten og nasjonaloperaen, det første på mange 
år. på scene 2 ble det vist 39 operaforestillinger og 47 
ballettforestillinger. alt i alt ble det tilbudt 501 fore-
stillinger og konserter i operaen og på turné.

samlet besøkstall var 299 647, mot 309 765 året før. 
den lille nedgangen skyldes at det i 2013 ikke ble 
arrangert store konserter på operataket, som flere 
enn 14 000 kjøpte billett til i 2012. året så imidlertid 
en oppgang i det samlede besøket på kjerne- 
virksomheten opera og ballett, slik den overordnete 
planen for året forutsatte. med hensyn til beleggs-

prosent holder den seg på et jevnt nivå og var på 88 % 
på hovedscenen. i 2013 deltok også over 67 000 
besøkende på ulike formidlingsaktiviteter som 
introduksjoner, skolebesøk og omvisninger. totalt 
gikk ca 1,7 mill. besøkende over operabroen i 2013, 
som tilsvarer fjorårstallet.

styret sier seg særs tilfreds med disse tallene, som 
også må sees som en bekreftelse på gode kunstneriske
resultater, der både nasjonaloperaen, nasjonalballet- 
ten og operaorkestret gjør seg fortjent til publikums 
tillit og der dno&bs legitimitet som landets ledende 
kulturinstitusjon opprettholdes. 

økonomisk viser virksomheten et overskudd for 
2013 tilsvarende 16 mill. kroner. det innebærer en
økning av egenkapitalen til 18 mill. kroner. 
likviditetsmessig er dno&b noe svekket i forhold 
til utgangen av 2012. styret forutsetter at likviditet 
innhentes ved økonomisk innstramming – iht. krav 
fra eier – samt gjennom øremerkede likviditetstil-
skudd for årene 2013–2015, som er nødvendig for å  
ha dekning for likviditeten knyttet til pensjons-
belastningen.
 
styret bekrefter at årsregnskapet er satt opp under 
forutsetning om fortsatt drift og at regnskapet gir et 
rettvisende bilde av selskapets resultat for regnskaps-
året 2013 og finansielle stilling pr. 31.12.2013. det 
har ikke inntrådt forhold av betydning for vurdering 
av regnskapet etter balansedagen.
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1. sentr A le tem A er for st y r et  
gjennom å r et 

det ble gjort endringer i styrets sammensetning i general- 
forsamlingen 2013. av eiers representanter ble to med-
lemmer erstattet, i tillegg til at de ansatte ved dno&b 
valgte sine to nye representanter.  

det nye styrets første store oppgave skulle bli å rekruttere 
en ny administrerende direktør, siden tom remlov valgte 
å avslutte sitt arbeid ved dno&b etter endt åremål 1. aug-
ust 2014. styret vil benytte denne anledning til å takke 
remlov for hans engasjement for dno&b fra han ble an-
satt i 2006. den formidable suksessen som etablering-
en og utviklingen i det nye operahuset har vært, må i stor 
grad ses som en konsekvens av remlovs kyndige ledelse. 
remlovs etterfølger, nils are karstad lysø, ble utpekt i 
mars 2014.

den økonomiske utviklingen er et vedvarende tema for 
styret og det har vært viktig å ha en tett dialog med kultur- 
departementet om utfordringene og den oppfølgingen 
virksomheten har vært avkrevd.

styret har også fulgt utviklingen i bjørvika med interesse 
og forhåpning til hvordan situasjonen vil bli i en noe mer 
etablert bydel. i 2013 og de nærmeste årene vil imidlertid 
utbygging prege området, og dno&bs rammebetingelse 
både i denne byggeperioden og i en permanent driftsfase 
med nye naboer må ivaretas særskilt. styret vil ha dette 
på dagsorden i årene som kommer og bidra i samarbeid 
med statsbygg og utviklerne i området.

2. ØKonomisK e forutsetninger
 
selskapet gikk inn i 2013 med en egenkapital på 2 mill. 
kroner. ved utgangen er egenkapitalen økt til 18 mill.  
kroner. likviditetsmessig ble reserven av kontanter og 
kontantekvivalenter redusert med i underkant av 4 mill. 
kroner.

regnskapsresultatet for 2013 ble positivt med 16 mill. 
kroner (2% av totalomsetning). inntekter generert av 
virksomheten viser en reduksjon ift. 2012 på 10%.  
årsaken til denne reduksjonen er blant annet at vi som-

meren 2012 hadde en rekke store utendørskonserter, noe 
vi ikke hadde i 2013. inntektsbortfallet motsvares av re-
duserte kostnader. dno&b ble videre pålagt en økono-
misk innstramming på 20 mill. kroner innen utgangen av 
2014 av kulturdepartementet. dette arbeidet ble startet 
opp i 2013 og bidro til å redusere samlede lønnskostnader 
i forhold til 2012. 

barnekoret  ved dno&b er regnskapsført som eget aksje-
selskap for å tilfredsstille krav til rapportering i forbin-
delse med bidraget fra color lines spillemidler, iht.  
lotteritilsynets regelverk. selskapet har hatt høy aktivi-
tet i 2013 og viser en fin utvikling. det økonomiske resul-
tatet er på nivå med tidligere år.

den likviditetsmessige utviklingen er marginalt negativ i 
forhold til utgangen av 2012 til tross for tilførsel av ekstra-
ordinær likviditet fra eier på 25 mill. kroner. årsaken til 
økt finansieringsbyrde lå i årets spesielt høye premie for 
pensjonsordningen i statens pensjonskasse.

3. pensjon

styret har siden 2010 hatt utviklingen i pensjonskostnader
til fortløpende vurdering sett i lys av den nye pensjonsre-
formen og økte forpliktelser. i 2013 var pensjonskostnaden
3 mill. lavere og pensjonspremien 66 mill. høyere enn i 2012.
i 2013 var pensjonspremien spesielt høy som følge av det 
ekstraordinære lønnsoppgjøret i 2011 og systemetterslep 
hos statens pensjonskasse. dno&b har etter 2013 et ikke 
resultatført estimatavvik på 472 mill. kroner (jfr. note 1 om
pensjonsforpliktelser).

departementet påla dno&b i tilskuddsbrevet for 2013 å 
gå inn i samtaler med tillitsvalgte om mulige alternative 
løsninger til dagens pensjonsordning med særaldersgren-
ser for ballettdansere og sangere i statens pensjonskasse. 
denne dialogen har vært ført det siste halve året og tibake- 
melding til departementet forutsettes formidlet første 
halvår 2014.

en ny faktor i dette arbeidet var at dnb, som er dno&bs 
andre pensjonsleverandør, meddelte sommeren 2013 at 
de avvikler sitt tilbud med offentlig tjenestepensjon. det 
innebærer at det vil være nødvendig for dno&b å inngå 

ny avtale om tjenestepensjon for alle selskapets tilsatte. i 
denne anledning er det naturlig at det inngås en dialog med 
fagforeningene om hvordan en fremtidig ordning skal 
være. dette vil være et omfattende arbeid i 2014.

4. r isiKo

selskapet går ut av 2013 med en noe styrket egenkapital 
hvis en holder pensjon utenfor. det er derimot fortsatt 
betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig pensjonsbelast-
ning for selskapet. i forståelse med eier ser styret det der-
for som nødvendig å videreføre den påbegynte omstillings-
og økonomiseringsprosessen for å kunne være tilstrekke-
lig rustet til å ivareta løpende forpliktelser. styret ser det 
også som påkrevet å videreføre den tette dialogen med 
eier for å sikre transparens og tydelig formidling av virk-
somhetens finansieringsbehov.

når det gjelder den kunstneriske aktiviteten, var det 
under planleggingen av sesongen 2013/14 et betydelig fokus 
på risikoen for avtagende oppslutning om vårt tilbud, slik 
andre nye operahus har opplevd når nyhetens interesse 
forsvinner. denne uvissheten har så langt vist seg ube-
grunnet, men utviklingen følges nøye av både kunstne-
riske sjefer og øvrig ledelse. den nye kunstneriske ledel-
sen som startet opp inneværende sesong, har med sitt 
ambisiøse og offensive fokus på kvalitet, gitt styret 
grunnlag for å vurdere risikoen som liten  for reell ned-
gang i publikumstilstrømningen. 

et tredje risikomoment er reduksjon i offentlige tilskudd. 
dno&b baserer seg i sin planlegging på en videreføring 
med indeksregulering av eksisterende rammetilskudd, 
samtidig som vi erkjenner at vi vil trenge en viss styrking 
av våre kunstneriske ensembler (først og fremst orkester 
og ballettkompani) for å øke utnyttelsen av operahusets 
kapasitet og dermed selskapets samlede produktivitet. 
dette vil trolig også ha betydning for å opprettholde den 
høye legitimiteten som dno&b har oppnådd i det norske 
samfunn etter innflyttingen i bjørvika.

et fjerde risikomoment er vår portefølje av private  
bidragsytere. vi har foreløpig lykkes i å opprettholde ni-
vået som ble etablert gjennom de første par årene i nytt 
operahus, men denne delen av vår finansiering – som er 

betydelig i norsk målestokk – er svært følsom for 
endringer i samfunnslivet for øvrig og vi opplever en svak 
nedgang i kommersielle inntekter generelt. 

5. A r beidsmiljØet

dno&b hadde ved årets utgang 662 ansatte – inkludert 
åremål, engasjementer og praktikanter/lærlinger – tilsvar- 
ende 625,54 årsverk. det ble gjennomført en samlet nedbe-
manningsprosess våren 2013 i samsvar med behovet for 
økonomisk innstramming.

de ansatte arbeider innenfor ca. 40 ulike yrkesgrupper og 
er følgelig eksponert for ulik risiko avhengig av arbeidets 
innhold. de mest sentrale risikoelementene er støy, kjemi-
kalier og samhandlingen i sceneområdet. dno&b har i 
samarbeid med ekstern bedriftshelsetjeneste arbeidet med 
oppfølging av arbeidstilsynets kartlegging av støy og scene-
røyk. det er blant annet gjennomført helsekontroller på 
alle som har vært eksponert for mye lyd i sitt arbeid.  
videre er det gjennomført en risikokartlegging av all   
kjemikalie-bruk i huset.

styret ser seg tilfreds med at dno&b følger spesifikke hms-
parametre, som f.eks. ”uønskede hendelser”, og at ledelsen 
informerer styret om disse resultatene gjennom året.

sykefraværet i 2013 gikk noe opp ift. 2012 og ble totalt for
året på 6,7 %. for 2012 var nivået 5,5 % og for 2011 var nivået
 5,9. dno&b er en ia-bedrift og har etablert en ia-gruppe 
der det jobbes i tett samarbeid med nav og tillitsvalgte/
verneombud med videreutvikling og aktiviteter knyttet 
opp mot de tre delmålene i ia- avtalen.*

alle skader som medfører legebehandling eller fravær,
skal meldes inn til nav. av registrerte skader ble 17 ska-
der meldt inn til nav.

materielle skader har en svak nedgang i forhold til 2012. an-
tall tilfeller av materiell skade var da 57 og antall tilløp var 21.

6. liK estilling 
 
dno&bs årsverk fordelte seg på henholdsvis 285 menn 
og 340 kvinner. når det gjelder ledere på ulike nivå i  

styrets beretning styrets beretning 

*Se diagram over innmeldte personskader s. 8
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organisasjonen er fordelingen 33 kvinner/44 menn, og 
det er ikke minst viktig å merke seg at det i dno&bs leder-
gruppe sitter tre kvinner og tre menn, i tillegg til admi-
nistrerende direktør. styret anser ut fra dette kjønnsfor-
delingen som langt på vei tilfredsstillende, men under-
streker at arbeidet med å stimulere til et godt arbeidsmiljø 
preget av mangfold og balanse mellom kjønnene fortsetter. 
ved ledige stillinger oppfordres derfor kvalifiserte kandi-
dater til å søke uavhengig av kjønn og etnisk bakgrunn.
dno&b har rundt 40 nasjoner representert i sitt person- 
ale. dette følger av kunstartenes internasjonale
karakter. men også innen virksomhetens øvrige fag med-
fører kompetansekrav ofte rekruttering fra andre kulturer 
enn vår egen. det forblir likevel fortsatt viktig å prioritere 
kandidater med ulik etnisk/kulturell bakgrunn ved ny-
ansettelser, og dette har også vært gjort i 2013.

dno&bs repertoar vil pr. definisjon gjenspeile et kulturelt
mangfold, gjennom verkenes opphav og mangfoldet av 
utøvere som er involvert, og gjennom historiene som for-
telles. men i tillegg har samarbeid med mangfoldskultu-
relle miljøer fått fokus i det nye operahuset. som en av få 
kulturinstitusjoner i landet har dno&b også en egen 

styrets beretning 

produsent og kontaktperson for flerkulturelle prosjekter.
også i et videre inkluderingsperspektiv er den programme-
ringsprofil dno&b har utviklet i bjørvika særlig betyd-
ningsfull. med et strategisk hovedmål om å gjenspeile 
demografien i det moderne norge, gis det rom for oppførel-
ser og tiltak innen andre ytringsformer enn kjernevirksom-
heten. dette har senket terskelen for et større publikum, 
og gitt dno&b et omdømme som en åpen, mangfoldig og 
inkluderende institusjon. dette vil ledelsen forfølge og 
videreutvikle, og de to nye kunstneriske ledere har ut-
trykt et overbevisende engasjement i så måte.

 
7. grØnn oper A

dno&bs aktivitet for å minimere virksomhetens påvirk-
ning av det ytre miljø går først og fremst ut på å redusere 
energibruk gjennom styring og bruk av mindre energi-
krevende teknologi. dno&b har vært aktive i miljøsam-
arbeidet innenfor opera europa, men arbeider nå med å 
finne en relevant norsk standard det vil være hensikts-
messig å tilpasse seg, f.eks. sertifisering gjennom stiftel-
sen miljøfyrtårn.

når det gjelder personskader, er det meldt inn  
følgende i 2013:

styret i den norsKe oper A & bAllet 

Birgitte Vase
Representant for ansatte,

øvrige

Ketil Hugaas
Observatør, representant for 

ansatte, kunstnerisk

Monica Siv Salthella
Styremedlem

Stein Erik Moe
Styremedlem

Ingar Pettersen
Styremedlem

Runa Flaa 
Observatør, representant  

for ansatte, øvrige

Ellen Horn
Styrets leder

Michael Christiansen  
Styrets nestleder

Quynh-Chi Ton-Nu
Vara styremedlem

Rasmus Heggdal
Representant for ansatte, 

kunstnerisk

 JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES   TOT
 

     personskade 2 3 2 3 2 3 0 4 3 1 8 1   32

     tilløp til personskade 1 5 2 0 0 3 0 1 7 3 4 3   29

     pers.skade publikummer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   1

     pers.skade inkl. personell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

     materiell skade 4 7 2 1 4 5 0 1 8 6 9 4   51

     tilløp materiell skade 2 0 0 0 5 1 0 0 1 1 1 1   12 
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 2008 2009 2010 2011 2012    2013

driftsinntekter 478 686 999 532 643 529 589 536 810 636 875 334 665 820 323 698 690 154

offentlige tilskudd 347 054 500 389 868 000 440 832 442 488 621 000 510 277 227 558 047 958

egne inntekter 124 447 391 142 775 529 148 704 368 148 254 334 155 543 096 140 642 196

driftskostnader 483 271 515 508 387 093 581 599 544 628 187 677 696 641 698 681 502 993

lønnsutgifter inkl. pensjon 339 435 496 371 008 668 409 499 433 435 972 812 512 802 236 505 483 984

øvrige driftsutgifter 143 836 019 137 378 425 172 100 111 192 214 865 183 839 462 176 019 009

årsresultat -15 129 056 25 372 958 6 904 524 8 523 121 -31 664 489 16 025 122

selvdekningsgrad 26 28 26 24 22 21

antall årsverk 564 607 625 634 640 626

opera-/ballettforestillinger på hovedscenen 102 139 129 149 163 176

forestillinger og konserter totalt 257 367 388 383 467 474

BESøKENDE (EKS. TURNé) 187 235 275 534 271 652 288 904 296 939 289 113

forestillinger, Konserter, turneer 
og formidlingsAKtiviteter

OPERA AntA ll 
forestill.

AntA ll  
solgte bill.

publiKums-
belegg

billett- 
innteKter

HOVEDScENEN

flaggermusen 13 16 989 98 % 8 247 104

don pasquale 8 7 514 70 % 2 813 619

cavalleria rusticana/pagliacci 12 15 885 99 % 7 201 168

robin hood 13 10 938 84 % 2 032 094

den øde øya 4 2 759 54 % 843 905

salome 8 9 969 96 % 4 333 209

figaros bryllup 10 13 358 100 % 5 386 886

le grand macabre 9 9 624 82 % 3 632 213

orfeus og evrydike* 9 11 861 99 % 4 433 746

madama butterfly 5 6 750 101 % 3 085 713

hoffmanns eventyr 7 8 408 90 % 3 590 666

SUM OPERA – HOVEDScENEN 98 114 055 91 % 45 600 323

ScENE 2  

the rape of lucretia 6 1 101 55 % 237 635

tryllefløyten opera nordfjord 3 992 99 % 321 560

khairos 6 1 454 73 % 318 553

membran – beethovens testamente 2 757 87 % 118 624

dissimilis 30 år – lykkelandet limbo 3 1068 82 % 70 019

il trittico 2 672 100 % 47 458

judasevangeliet 3 517 40 % 75 214

ad undas - solaris korrigert 3 746 74 % 91 827

lillebror og knerten 11 3 232 87 % 541 877

SUM OPERA – ScENE 2 39 10 539 76 % 1 822 768

PRøVESALEN

operalaboratoriet: pagliacci inntar prøvesalen 3 600 100 %

johnny & mariann – skoleforestilling 1 200 100 %

johnny & mariann 2 130 33 % 9 420

SUM OPERA – PRøVESAL 1 6 930 78 % 9 420

FORMIDLINGSSENTERET 

minihood 4 227 100 %

minimadama 4 199 100 %

pimpinone 2 140 100 %

SUM OPERA – FORMIDLINGSSENTERET 10 566 100 % 25 950

FOAJEEN

korall koral – en babyopera 38 1 512 99 % 77 480

SUM OPERA – FOAJEEN 38 1 512 99 % 77 480

SUM OPERA 191  127 602 89 % 47 535 941

ScENE 2     

BALLETT

HOVEDScENEN

spring fever 10 8 752 67 % 2 406 253

kylián: different shores 11 10 719 71 % 3 872 472

tornerose 10 12 787 96 % 4 793 809

havana rakatan 6 6 047 76 % 1 868 398

i fokines verden 12 12 965 83 % 4 128 605

nØKKeltAll 

* Orfeus og Evrydike var en samproduksjon mellom nasjonalballetten og nasjonaloperaen. 
i denne rapporten er forestillingsantall, antall publikummere og billettinntekter sortert under sjanger opera

OPeRA Og bAllettfORestillingeR 
På hOvedscenen

besøkende

fORestillingeR Og kOnseRteR

176
289 113
474
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OPERA AntA ll 
forestill.

AntA ll  
solgte bill.

publiKums-
belegg

billett- 
innteKter

operaorkestret: franske valører 1 898 67 % 145 583

SUM KONSERTER – HOVEDScENEN 11  11 127 81 % 2 059 891

ScENE 2

angelika kirchschlager og helmut deutsch 1 164 38 % 21 812

norsk barokkorkester: universalgeniet johan d. berlin 1 147 34 % 28 588

barratt due – gratiskonserter 3 776 60 %

operaorkestrets lørdagskonsert 1 353 81 % 26 695

operaorkestrets søndagskonsert 1 218 50 % 17 515

Quinn kelsey og tamara sanikidze 1 186 56 % 23 595

barnekoret synger astrid lindgren 3 926 92 % 80 507

avskjedskonsert ragnhild heiland sørensen 1 341 79 % 38 706

audun iversen 1 185 43 % 22 851

semifinale – dronning sonja internasjonale musikkonkurranse 1 238 55 %

mesterklasser – dronning sonja internasjonale musikkonkurranse 1 157 36 %

mesterklasser – dronning sonja internasjonale musikkonkurranse 1 188 43 %

studio for new music ensemble 1 102 24 % 5 408

operaorkestrets lørdagskonsert: first of all i listen to music 1 227 52 % 16 210

norsk barokkorkester: harmoni- og taffelmusikk fra keiserens 

Wien
1 160 37 % 22 995

norsk barokkorkester: tilbake til naturen 1 172 40 % 15 186

operaorkestrets lørdagskonsert: japanske kronblader 1 259 60 % 18 420

solistenes julekonsert 5 2 111 97 % 428 662

SUM KONSERTER – ScENE 2 26  6 910 63 % 767 150

FOAJEEN

vox europae 1 50 25 %

barokksolistene: den engelske operapub 1 229 115 % 37 620

SUM KONSERTER – FOAJEEN 2 279 70 % 37 620

1. BALKONG

barratt due – gratiskonserter 7 370 24 %

påskekonserter 1. balkong 2 460 105 %

balkongkonserter sommer i operaen 16 2 278 79 % 67 890

norges musikkhøgskole: masterstudenter 5 218 29 % 3 420

SUM KONSERTER – 1. BALKONG 30 3 326 59 % 71 310

FORMIDLINGSSENTERET

barratt due – gratiskonserter 4 115 58 %

john fiore lecture show: salome 1 110 100 %

john fiore lecture show: i fokines verden 1 60 100 %

publikumskoret høst 2013 1 49 82 % 48 020

SUM KONSERTER – FORMIDLINGSSENTERET 7 334 48 020

SUM KONSERT 76 21 976 71 % 2 983 991

motorpsycho med ståle storløkken 2 2 689 95 %  1 245 120 

ANDRE SJANGRE

HOVEDScENEN

kaizers orchestra: violeta violeta 6 8 593 101 %  4 495 135 

ole paus og trondheimsolistene 1 1 281 95 %  606 342 

sivert høyem 1 1 404 99 %  668 600 

nattens umusikalske dronning 1 1 203 90 %  536 680 

morten abel 2 2 405 85 %  1 148 230 

laurie anderson – dirtday! 1 892 65 %  438 200 

jazz i operaen: nora 2 2 510 92 %  1 019 405 

OPERA AntA ll 
forestill.

AntA ll  
solgte bill.

publiKums-
belegg

billett- 
innteKter

orfeus og evrydike*

barokk mesteraften 9 10 418 85 % 3 775 329

nøtteknekkeren 20 26 267 98 % 9 365 839

SUM BALLETT – HOVEDScENEN 78 87 955 85 % 30 210 705

ScENE 2  

carte blanche: Yasgur’s farm 4 1 645 95 % 338 469

avenida corrientes 4 597 45 % 97 416

lørdans: over hodet under huden 1 70 17 %

over hodet under huden 10 2 049 47 % 184 968

lørdans: kylián 1 150 37 %

ballettskolens elevforestilling 4 1 537 89 % 186 315

koreografihuset 1 438 108 %

patina 4 1 553 89 % 394 683

the society 4 1 044 60 % 194 061

coda-festivalen: czterdziesci 2 640 74 % 102 752

coda-festivalen: hedda 2 378 56 % 45 588

coelacanth 6 892 45 % 58 031

the painter 4 816 47 % 109 516

SUM BALLETT – ScENE 2 47 11 809 62 % 1 711 798

PRøVESALEN

coda-festivalen: fun, laughs, good time 1 188 94 % 28 090

coda-festivalen: codafringe 5 398 40 % 28 320

coda-festivalen: i smooth crimson 1 101 51 % 13 020

SUM BALLETT – PRøVESALEN 7 687 49 % 69 430

FOAJEEN

lørdans: spring fever 1 300

lørdans: i fokines verden 1 370

lørdans: orfeus og evrydike 1 350

lørdans: barokk mesteraften 1 360

SUM BALLETT – FOAJEEN 4 1 380 0

FORMIDLINGSSENTERET

minirose 4 223 112 %

mininøtter 8 400 100 %

SUM BALLETT – FORMIDLINGSSENTERET 12 623 104 % 25 118

BALLETT PÅ OScARSHALL

på sommerslottet - gratisforestilling 1 85 106 %

på sommerslottet 5 464 97 % 210 090

SUM – BALLETT PÅ OScARSHALL 6 549 210 090

SUM BALLETT 154 103 003 82 % 32 227 141

avskjedskonsert itziar m. galdos 1 399 98 %  52 857 

KONSERTER

HOVEDScENEN

barratt due 1 908 68 % 113 230

santa cecilia og sir antonio pappano 1 1 169 86 % 400 045

leif ove andsnes og det norske kammerorkester 1 1 360 102 % 451 616

operaorkestret: karabits og prokofjev 1 622 46 % 115 931

påskekonserter i operaen – gratiskonserter 3 2 667 91 %

satyricon med operakoret 1 1 405 100 %  625 900 

finalekonsert – dronning sonja internasjonale musikkonkurranse 1 1 013 76 % 175 341

kinesisk konsertgalla 1 1 085 81 % 32 244

BALLETT
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OPERA AntA ll 
forestill.

AntA ll  
solgte bill.

publiKums-
belegg

billett- 
innteKter

heimafrå – odd nordstoga og ingebjørg bratland 2 2 429 89 %  1 121 540 

ian anderson plays the best of jethro tull 1 1 459 100 %  914 200 

herborg kråkevik julekonsert 1 1 232 90 %  553 040 

jan eggum i operaen 1 1 340 93 %  662 100 

SUM ANDRE SJANGRE – HOVEDScENEN 19 24 748 94 % 12 163 474

ScENE 2

storkaren 2 404 47 % 104 650

SUM ANDRE SJANGRE – ScENE 2 2  404 47 % 104 650

SUM ANDRE SJANGRE  21  25 152 92 % 12 268 124

MANGFOLD

ScENE 2

dropout musical 5 1436 66 % 182 020

dropout musical – gratisforestillinger 7 3038 100 %

motown revisited 4 1525 88 % 118 565

gisp – musikk og akrobatikk fra kina – skoleforestillinger 11 3 980 83 %

gisp – musikk og akrobatikk fra kina 2 804 93 % 76 279

SUM MANGFOLD – ScENE 2 29 10 783 86 % 376 864

PRøVESALEN

east side story 2 397 99 % 43 665

east side story – gratisforestilling 1 200 100 %

SUM MANGFOLD – PRøVESALEN 3  597 43 665

SUM MANGFOLD  32  11 380 86 % 420 529

TOTALSUM SALG 2013  474  289 113 85 % 95 435 726

turné

  

ARR. PERS.

571 39032

introduksjoner til forstillinger og konserter 179 19336

den kulturelle skolesekken 86 2291

kurs / verksteder 106 3419

oppsøkende 117 4555

arrangementer 5 3100

møter / konferanser 2 105

skole – generalprøve / forestilling 14 2117

kåserier og kunstnermøter 22 2603

sponsorarrangementer / vip-kåserier 40 1506

omvisninger – grupper / personer 1946 29719

TOTALT FORMIDLINGSAVDELINGEN 2517 67328

formidlingsAKtiviteter

 

 

SJANGER
ANT 

FOREST.

 
ANT. 

PUBLIKUM

gerontius’ drøm musikk 1 477

nyttårsturné konsert 4 1 004

askepott – en barneopera  utvekslingsprosjekt tynset opera 4 976

svanenes aften ballett 3 744

nasjonalballetten til trondheim ballett 1 784

dansens dag i halden ballett 1 360

nasjonalballetten til stavanger ballett 2 650

la traviata (vår) opera 3 1 966

la traviata (høst) opera 4 1 985

pimpinone opera 2 300

nasjonalballetten til mikhailovsky-teatret i st. petersburg ballett 2 1 288

TOTALT TURNé: 27 10 534

KONSERT / ANDRE SJANGRE
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resultAt

dno&b As

bAl Anse

                 

2013 2012 NOTER DRIFTSINNTEKTER NOTER 2013 2012
  

86 130 948 95 877 564 4 billettsalg 4 86 792 633 97 147 951

51 457 122 56 026 567 2 andre inntekter 2 53 849 564 58 395 146

558 047 958 510 277 227 3 offentlige tilskudd 3 558 047 958 510 277 227

695 636 028 662 181 357 SUM DRIFTSINNTEKTER 698 690 154 665 820 323

driftsKostnAder

411 592 479 413 728 146 6, 12 lønn, honorarer og andre personalkostnader 6 414 526 662 417 092 300

90 940 874 95 696 395 1 pensjonskostnader 1 90 957 322 95 709 936

18 640 498 18 897 464 prod. materiell- og utstyrskostnader 18 691 479 19 333 347

1 733 901 1 757 669 andre varer og tjenester 1 733 901 1 757 669

12 048 382 10 940 438 salgs- og info. materiell 12 104 083 11 088 731

62 372 241 63 875 338 14 leie og vedl. av lokaler 14 62 372 241 63 875 338

22 386 995 22 311 533 kjøp, leie og vedl. av utstyr 22 389 870 22 312 327

50 348 976 57 109 083 12 org.- og adm.driftskostnader 50 488 452 57 429 288

8 152 629 7 956 047 13 avskrivninger 13 8 152 629 7 956 047

86 354 86 765 tap på fordringer 86 354 86 715

678 303 329 692 358 878  sum driftsKostnAder 681 502 993 696 641 698

17 332 699 -30 177 521  driftsresultAt 17 187 161 -30 821 375

 finAnsinnteKter/-KostnAder

2 058 494 1 969 961  finansinntekter 2 107 151 1 998 745

3 268 423 2 841 663  finanskostnader 3 269 190 2 841 858

-1 209 929 -871 702  resultAt Av finAnsielle poster -1 162 039 -843 113

16 122 769 -31 049 223  årsresultAt 16 025 122 -31 664 489

9 087 412 -9 087 412 udekket tap

7 035 357 -21 961 811 annen egenkapital

16 122 769 -31 049 223 sum disponeringer

 

31.12.13 31.12.12 NOTER   NOTER 31.12.13 31.12.12
 EIENDELER  

Anleggsmidler

19 133 875 18 432 057 13 inventar, biler, teknisk utstyr, edb-utstyr 13 19 133 875 18 432 057

33 741 107 33 637 842 13 bygningsmessige anlegg 13 33 741 107 33 637 842

10 300 000 10 300 000 5 kontolån fra staten 5 10 300 000 10 300 000

10 000 10 000 aksjer 10 000 10 000

115 000 115 000 18 aksjer i datterselskap 18 0 0

69 680 227 46 408 024 1 overfinansiert pensjonsforpliktelser 1 69 680 227 46 408 024

132 980 208 108 902 923 SUM ANLEGGSMIDLER 132 865 208 108 787 923

Omløpsmidler

14 916 593 11 420 983 8 andre kortsiktige fordringer og periodiseringer 8 14 656 956 10 478 577

10 764 484 10 705 997 9 aktiverte produksjonskostnader 9 10 764 484 10 705 997

992 596 1 040 251 varelager butikk 992 596 1 040 251

30 393 616 35 689 705 10 bank- og postinnskudd 10 33 531 591 37 462 825

57 067 289 58 856 936 SUM OMLøPSMIDLER 59 945 626 59 687 650

190 047 498 167 759 858 SUM EIENDELER 192 810 834 168 475 573

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

100 000 100 000 17 aksjekapital 17 100 000 100 000

10 300 000 10 300 000 5 annen innskutt egenkapital 5 10 300 000 10 300 000

0 -9 087 412 udekket tap 0 -8 371 697

7 035 357 0 16 annen egenkapital 16 7 653 425 0

17 435 357 1 312 588  SUM EGENKAPITAL 18 053 425 2 028 303

 LANGSIKTIG GJELD

26 860 000 28 220 000 15 gjeld til kredittinstitusjon 15 26 860 000 28 220 000

1 079 978 1 402 582 1 pensjonsforpliktelser 1 1 079 978 1 402 582

27 939 978 29 622 582  SUM LANGSIKTIG GJELD 27 939 978 29 622 582

 KORTSIKTIG GJELD

14 659 453 14 477 207 skattetrekk m.v. 14 659 453 14 477 207

7 755 859 6 992 977 arbeidsgiveravgift 7 755 859 6 992 977

202 110 285 245 merverdiavgift 202 110 285 245

26 978 564 21 057 218 diverse kreditorer 26 978 564 21 057 218

35 786 241 38 520 743 abonnement/forsalg 35 786 241 38 520 743

59 289 936 55 491 299 11 påløpte kostnader / forskuddsbetalte inntekter 11 61 435 205 55 491 299

144 672 162 136 824 688  SUM KORTSIKTIG GJELD 146 817 431 136 824 688

190 047 498 167 759 858  SUM EGENKAPITAL OG GJELD  192 810 834 168 475 573

dno&b Konsern dno&b As dno&b Konsern
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DNB LEDERAVTALE 2013 *) DNB LEDERAVTALE 2012 *)

FOR UTGANGEN AV ÅRET:

total pensjonsforpliktelse (dbo) 1 168 012 1 428 771

totale pensjonsmidler 

netto pensjonsforpliktelse -1 168 012 -1 428 771

aga av netto pensjonsforpliktelse -164 690 -201 457

netto pensjonsforpliktelse inklusiv aga -1 332 702 -1 630 227

ikke resultatført estimatavvik -252 723 -227 645

balanseførte midler -1 079 979 -1 402 582

FOR ÅRET:

pensjonskostnad 143 450 542 689

utbetalt pensjon inkl aga 466 054 497 686

*) Avtalen gjelder tidligere operasjef

SAMMENSETNING AV NETTO PENSJONSKOSTNAD 31.12.13 31.12.12

årets opptjening 52 801 086 57 423 825

rentekostnad 35 688 603 30 521 512

avkastning -24 106 511 -24 286 077

administrasjonskostnader 1 429 399 1 227 313

arbeidsgiveravgift 9 279 573 9 149 007

resultatført planendring 115 640 115 640

resultatført akturielt tap 18 580 727 23 129 772

ekstraordinær nedsk. av estimatavvik

afp innskuddsbasert ordning 3 941 053 3 271 938

medlemstilskudd -6 772 248 -4 842 994

NETTO PENSJONSKOSTN. INKL. ARB.G.AVG. 90 957 322 95 709 936

den norske opera & ballett har fire ulike pensjonsordninger.  
to av ordningene er forsikrede ordninger i henholdsvis statens pensjonskasse (spk) og dnb livsforsikring (dnb).
avtalefestet pensjon (afp) er en innskuddsbasert ordning og administreres av fellesordningen for avtalefestet pensjon. 
selskapet har dessuten en delvis forsikret pensjonsavtale med tidligere operasjef.

pensjonsforpliktelsene er aktuarmessig beregnet ut i fra følgende parametre:

2013 2012

diskonteringsrente 4,10 % 4,20 %

forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 3,60 %

årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 3,25 %

årlig forventet g-regulering 3,50 % 3,00 %

årlig forventet reg. av pensj. under utbetaling 2,75 % 2,25 %

SPK 2013 SPK 2012 DNB 2013 DNB 2012 TOT  2013 TOT 2012 

FOR UTGANGEN AV ÅRET:

total pensjonsforpliktelse (dbo) 720 647 474 565 750 089 372 764 913 293 292 287 1 093 412 388 859 042 376

totale pensjonsmidler 488 881 906 420 887 086 252 158 944 208 756 644 741 040 850 629 643 730

netto pensjonsforpliktelse -231 765 568 -144 863 003 -120 605 969 -84 535 644 -352 371 538 -229 398 647

aga av netto pensjonsforpliktelse -32 678 945 -20 425 683 -17 005 442 -11 919 526 -49 684 387 -32 345 209

netto pensjonsforpliktelse inklusiv aga -264 444 514 -165 288 687 -137 611 411 -96 455 169 -402 055 924 -261 743 856

 

ikke resultatført estimatavvik (korridor) -310 618 915 -186 641 722 -161 117 236 -121 510 157 -471 736 151 -308 151 880

balanseførte midler (overfinansiert) 46 174 401 21 353 036 23 505 825 25 054 988 69 680 226 46 408 024

 

FOR ÅRET:

pensjonskostnad inkl. medl.innskudd 56 102 645 59 059 381 37 542 422 37 678 922 93 645 067 96 738 303

pensjonspremie inkl. medl.innskudd (innbet.) 80 924 010 43 789 986 35 993 260 6 781 712 116 917 270 50 571 698

noter
regnsKApsprinsipper  
årsregnskapet er satt opp i samsvar med regn- 
skapslovens regler og er utarbeidet etter anbe-
falinger til god regnskapsskikk i norge pr. 
31.12.2013.

konsernregnskapet omfatter det 100% eide 
datterselskapet dno&bs barnekor as om ble 
stiftet i 2010.
 
driftsinnteKter
statlige tilskudd inntektsføres i bevillings- 
året. øremerkede tilskudd inntektsføres det 
året midlene forbrukes. billettinntekter blir 
inntektsført når forestillingen/konserten er 
avholdt. andre salgsinntekter inntektsføres 
når varen/tjenesten leveres. 

driftsKostnAder
forestillingskostnader er periodisert til det år 
produksjonen har première (note 9).

KlAssifisering og vurdering  
Av bAlAnseposter
øvrige eiendeler er klassifisert som anleggs-
midler, og øvrig gjeld er klassifisert som lang-
siktig. omløpsmidler er vurdert til laveste av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. anleggsmid-
ler er oppført til anskaffelseskost fratrukket 
avskrivninger basert på antatt økonomisk 
levetid. anskaffelser til varig eie og bruk akti-
veres som anleggsmidler.  øvrige anskaffelser 
kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet.

pensjoner
beregning av virkelig verdi av pensjonsfor-
pliktelser er basert på flere økonomiske og 
demografiske forutsetninger. 
enhver endring i de anvendte forutsetninger 
påvirker den beregnede forpliktelsen. det 
henvises til noten om pensjonsforpliktelser for 
en nærmere beskrivelse av hvilke forutsetnin-

ger som er lagt til grunn. selskapet mottok i 
2001 et egenkapitaltilskudd fra kulturdeparte-
mentet på kr 10.300.000,- til delvis dekning av 
påløpte pensjonsforpliktelser. 

tilskuddet er klassifisert som annen innskutt
egenkapital i samsvar med ordlyden i tildelings- 
brevet.

sKAtt
ingen av selskapene i konsernet er skatte- 
pliktige.

KontAntstrØmoppstilling 
kontantstrømmen er utarbeidet etter den 
direkte metoden.  
forøvrig fremgår anvendte regnskapsprinsip-
per av notene nedenfor.

note 1 / pensjonsforpliKtelser

pensjonsordningene i spk og dnb er over- 
finansiert som en følge av at deler av pensjons-
opptjeningen ikke er resultatført (ikke resultat- 
ført estimatavvik/korridor) i henhold til god 
regnskapskikk i norge. pensjonsordninger 
som er overfinansiert er vist som eiendel i 
balansen. overfinansierte pensjonsforpliktel-
ser er balanseført da de forventede nåverdiene 

av de totale pensjonsforpliktelsene overstiger 
verdiene av pensjonsmidlene.   

dette innebærer at overfinansieringen forut- 
settes redusert/brukt opp over tid. ikke resul-
tatført estimatavvik belastes over tid i henhold 
til god regnskapsskikk.
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noter

2013 2012 2013 2012

sponsorinntekter  21 786 886 22 040 553  21 786 886  22 040 553 

serveringsvirksomhet  5 703 987 5 887 811  5 703 987  5 887 811 

butikk  3 261 840 3 209 000  3 261 840  3 209 000 

omvisninger  2 739 681 2 854 368  2 739 681  2 854 368 

banketter/arrangement  3 548 544 5 011 799  3 593 544  5 011 799 

andre kommersielle inntekter  1 740 358 1 029 588  1 740 358  1 029 588 

SUM KOMMERSIELLE INNTEKTER  38 781 295 40 033 118  38 826 295  40 033 118 

programsalg  1 258 381 1 493 700  1 258 381  1 493 700 

leieinntekter  1 884 700 779 500  1 884 700  779 500 

salgsinntekter  136 626 170 662  136 626  170 662 

elevpenger ballettskole/barnekor  1 488 948 1 307 119  1 680 948  1 456 119 

bidrag fra organisasjoner  3 420 763 3 831 285  3 420 763  3 831 285 

bidrag fra turnésamarbeidspartnere  696 086 3 670 352  696 086  3 670 352 

bidrag fra øvrige samarbeidspartnere  2 466 676 2 403 711  2 466 676  2 403 711 

andre inntekter  1 323 647 2 337 120  3 479 089  4 556 699 

øVRIGE INNTEKTER 12 675 826 15 993 448 15 023 268 18 362 027

SUM ANDRE INNTEKTER 51 457 122 56 026 567 53 849 564 58 395 146

2013 2012

Statlige tilskudd fra Kulturdepartementet

kapittel 324 post 70 557 457 433 508 958 567

Andre statlige tilskudd

støtte til prosjekt "formidling robin hood" fra kud 390 525 500 000

støtte til prosjekt "turné til mikhailovsky" fra ud 200 000 700 000

andre statlige tilskudd 118 660

SUM DRIFTSTILSKUDD 558 047 958 510 277 227

 
       

  OSLO TURNé TOTALT TOTALT

billettsalg 86 130 948 86 130 948 86 792 632

andre inntekter 51 061 035 396 086 51 457 121 53 849 563

driftstilskudd 557 847 958 200 000 558 047 958 558 047 958

SUM 695 039 941 596 086 695 636 028 698 690 154

selskapet mottok i 2001 et tilskudd til egenkapitalen på kr 10.300.000,- fra kulturdepartementet.   
beløpet er plassert som rentebærende kontolån til staten og forrentes for tiden med 2,1 % p.a.    
tilskuddet kan disponeres av selskapets styre, dog slik at dette er bundne midler og ikke kan   
benyttes til å dekke ordinære driftsutgifter eller lignende.
  

2013 2012 2013 2012

lønninger 377 179 778 378 772 242 377 179 778 378 772 242

folketrygdavgift 26 837 531 31 577 968 26 837 531 31 577 968

andre ytelser 7 575 169 3 377 936 10 509 353 6 742 090

SUM 411 592 479 413 728 146 414 526 662 417 092 300
 
 
 

det har i regnskapsåret vært sysselsatt 626 årsverk ved den norske opera & ballett.    
det samlede antall personer engasjert av den norske opera & ballett i 2013 utgjorde 2277.    
det 100% eide datterselskapet dno&bs barnekor as har ikke ansatte og blir fakturert tilhørende lønnskostnader av dno&b as.  
     

 
 

i andre kortsiktige fordringer og periodiseringer inngår fordring på datterselskap med kr 2.527.807,-.     
 
 
 
 
påløpte kostnader knyttet til oppsetninger med premiere etter 1/1-2014 er aktivert med kr 10.705.997,-.  
aktiveringen er begrenset til direkte variable kostnader og er ikke oppført høyere enn budsjetterte egeninntekter.   
  

note 2 / Andre innteKter

note 5 / Kontolån frA stAten

note 6 / lØnnsKostnAder

note 7 / AnsAtte

note 8 / fordring på KonsernselsKAp

note 9 / AKtivering Av produKsjonsKostnAder

billettsAlg    2012  2013

note 3 / driftstilsKudd

note 4 / innteKter spesifisert på virKsomhetsområder og geogrAfisK mArKed

dno&b As

dno&b As

dno&b As

dno&b Konsern

dno&b Konsern

dno&b Konsern

hovedscene  89 120 597  90 034 393

scene 2 7 057 338 4 783 230 

prøvesal / ork.prøvesal 287 335 122 515

1. balkong / foajé 52 110 186 410

formidlingssenteret 41 530 99 088

operataket 2 591 204 -

andre scener i oslo - 210 090

SUM 99 150 114 95 435 726

billettsalg utlignet  -7 307 875 -12 101 254

billettgebyr 5 305 712 3 458 161

SUM BILLETTSALG 97 147 951 86 792 633  

reduksjon i billettinntekter 
skyldes redusert aktivitet på 
scene 2 i 2013 i tillegg til at det 
ikke ble avhold konserter på 
taket sommeren 2013.  

denne inntektsredusjonen har 
motsvarende reduksjoner på 
kostnadssiden.
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bundne skattetrekksmidler utgjorde pr. 31/12-2013 kr 14.804.604,-. 
 
 
 
 

 

 

2013 2012 2013 2012

forskuddsbetalte inntekter 509 348 878 927 509 348 878 927

påløpte lønnskostnader og feriepenger 48 494 298 44 792 333 48 494 298 44 792 333

andre påløpte kostnader 10 286 290 9 820 039 12 431 559 9 820 039

SUM 59 289 936 55 491 299 61 435 205 55 491 299

 
 
 
utbetalte styrehonorarer har beløpt seg til kr 475.784,-. honorar til styreleder utgjør kr 180.000,-.    
lønn til administrerende direktør utgjorde kr 1.471.145,-. og annen godtgjørelse kr 2.520,-.    
administrerende direktør er medlem av selskapets kollektive pensjonsordningen. kostnader til pensjon 2013 utgjorde kr 186.584,-. 
det er avtalt 2 års etterlønn under nærmere gitte betingelser.  
revisjonshonorar har beløpt seg til kr 263.438,- inkl. mva. for konsernet og kr 255.125,- inkl. mva gjelder for morselskapet. honorar 
for andre tjenester til revisor har utgjort kr 165.750,- inkl. mva. for konsernet, hvorav kr 165.750,- inkl. mva gjelder for morselskapet. 
      

Avskr. %

Kostpris 
pr. 1/1-

2013

Antatt 
anskaffel-

se 2013
Avgang 

2013

Akk. 
avskrivn. pr. 

1/1-2013
Årets av-

skrivninger

Tilb.
føringer

avskrivn.

Akk. av-
skrivn. pr. 

31/12-2013

Bokført 
verdi pr. 

31/12-2013

inventar, biler, tekn.
utstyr, edb-utstyr 10%-33%

38 137 312 6 621 414 0 19 705 255 5 919 595,92 0,00 25 624 851 19 133 875

bygn.messige anlegg 4%-10% 41 850 647 2 336 298 0 8 212 805 2 233 033,21 0,00 10 445 838 33 741 107

SUM TOTALT   79 987 959 7 722 376 0 27 918 061 8 152 629,13 0,00 36 070 690 52 874 982

* aktiverte driftsmidler avskrives lineært.
**  kostpris driftsmidler overtatt fra statsbygg ved innflytting i nytt operahus:   kr 135,9 millioner 
 nedskrevet med offentlig tilskudd: (kr 135,9 millioner)

 
 
 
den norske opera & ballett har inngått en avtale om leie av lager i karihaugveien 22. leieforholdet løper til 31/12-2032. 
selskapet har inngått kontrakt med statsbygg om leie av operahuset i bjørvika. leiekontrakten har en løpetid på 60 år fra 1/1-2008.
for leie av kommersielle arealer i operahuset betales kapitalkostnad i forhold til investert beløp. resten av operahuset leies 
vederlagsfritt. selskapet har videre inngått en avtale med statsbygg med samme løpetid på 60 år om forvaltning, drift og vedlikehold 
av operahuset.
 

note 10 / sKAttetreKKsmidler

note 11/ forsKuddsbetAlte innteKter / pålØpte KostnAder

note 12/ honorArer

note 13/ AvsKrivninger

note 14/ leieAvtAler

noter

dno&b As

dno&b As

dno&b Konsern

dno&b Konsern

 
 

 
til formålstjenlig ombygging av lagerlokalene i karihaugveien 22 har den norske opera & ballett investert kr 32,4 millioner.
beløpet er finansiert ved låneopptak i danske bank. lånet har en løpetid på 25 år fra og med november 2008. det er ikke stilt noen 
form for sikkerhet. 
 
 

 
 
  

AKSJE-
KAPI-

TAL

ANNEN 
INNSKUTT 
EGENKAP.

ANNEN 
EGEN-

KAP. SUM
AKSJE-

KAPITAL

ANNEN 
INNSKUTT 
EGENKAP.

ANNEN 
EGEN- 

KAP. SUM

egenkapital pr. 31.12.2012 100 000 10 300 000 -9 087 412 1 312 588 100 000 10 300 000 -8 371 697 2 028 303

resultat 2013   16 122 769 16 122 769   16 025 122 16 025 122

EGENKAP. PR. 31.12.2013 100 000 10 300 000 7 035 357 17 435 357 100 000 10 300 000 7 653 425 18 053 425
 
 
 
 
 

aksjekapitalen utgjør kr 100.000,- fordelt på 200 aksjer à kr 500,- eiet av den norske stat.    
alle aksjene er i samme aksjeklasse.    

 

 

EGENANDEL/
STEMMEANDEL

BOKFøRT 
VERDI RESULTAT 2013 EGENKAPITAL PR 

31.12.2013

dno&b barnekor a/s 100 % 100 000 -97 647 728 508

note 15/ lAngsiKtig gjeld

note 16/ egenKApitAl

note 17 / AKsjeKApitAl / AKsjonærer

note 18 / AKsjer i dAtterselsKAp
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING

KONTANTSTRøMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER 2013 2012 2013 2012

innbetalinger fra salg av billetter  83 396 447  93 158 732  84 058 131  94 429 119 

innbetaling andre inntekter  47 961 511  67 471 165  49 671 185  69 178 334 

innbetalinger ved offentlige tilskudd  558 047 958  510 277 227  558 047 958  510 277 227 

utbetalinger for materialkostnader og andre driftskostnader  -157 849 710  -199 898 878  -155 953 474  -200 804 004 

utbetalinger til ansatte, pensjon, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv.  -526 128 160  -463 212 934  -529 078 791  -466 590 628 

periodisering av produksjonskostnader (material-, lønnskostnader )  -58 487  2 974 458  -58 487  2 974 458 

innbetalinger av renter  2 058 494  1 969 961  2 107 151  1 998 745 

utbetalinger av renter og andre finanskostnader  -3 268 423  -2 841 663  -3 269 190  -2 841 858 

NETTO KONTANTSTRøM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER  4 159 630  9 898 067  5 524 485  8 621 392 

KONTANTSTRøMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

utbetaling til aksjekjøp i datterselskap  -    -    -    -   

utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler  -8 957 712  -7 722 374  -8 957 712  -7 722 374 

NETTO KONTANTSTRøM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER  -8 957 712  -7 722 374  -8 957 712  -7 722 374 

KONTANTSTRøMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

nedbetaling av gjeld  -1 360 000  -1 360 000  -1 360 000  -1 360 000 

endring i offentlig gjeld  861 993  801 426  861 993  801 426 

NETTO KONTANTSTRøM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER  -498 007  -558 574  -498 007  -558 574 

netto endring i kontanter og kontantekvivalenter  -5 296 089  1 617 119  -3 931 234  340 444 

beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse  35 689 705  34 072 586  37 462 825  37 122 381 

BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED 
PERIODENS SLUTT  30 393 616  35 689 705  33 531 591  37 462 825 

dno&b As dno&b Konsern

Le grand macabre
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operarepertoaret for første halvår av 2013 var planlagt av tidligere operasjef. året 
begynte med forestillinger av Flaggermusen, en oppsetning som hadde hatt premiere på 
slutten av 2012. Flaggermusen ble en lang og krevende serie, med tredoblet besetning i 
de fleste store rollene og med vekslende dirigenter. likevel var dette populære forestil-
linger med stort sett helt fulle hus. reprisen på Don Pasquale nådde derimot ikke helt til 
forventningene når det gjelder publikumstilstrømning. heidi bruun nedregaard hadde 
ansvaret for gjenoppsetningen og sørget for en gjennomarbeidet scenisk innstudering.
 
i januar var samtidig flere solister på nyttårsturné i nord-norge. vi hadde også reprise på 
benjamin brittens The Rape of Lucretia på scene 2. forestillingen skulle egentlig ha gjestet
sandnes kulturhus, men på grunn av sykdom ble turneen dessverre avlyst. thaddeus 
strassberger var tilbake for den sceniske innstuderingen, mens magnus loddgard gjorde 
en vellykket dirigentdebut for nasjonaloperaen.
 
neste premiere var Cavalleria rusticana/Pagliacci. dette var en samproduksjon med det 
kongelige teater i københavn, der oppsetningen hadde hatt premiere i sesongen 2011/12. 
tidligere operasjef i københavn, kasper holten, hadde regien for Cavalleria rusticana, 
mens tidligere operasjef paul curran hadde regien for Pagliacci. assisterende regissør i 
københavn, eva-maria melbye, var ansvarlig for gjeninnstuderingen av begge forestil-
lingene i oslo. musikalsk holdt forestillingene høyt nivå, og flere av ensemblets solister 
fikk presentert seg i krevende roller. daniele callegari hadde ansvaret for den musikalske 
innstuderingen med orkestret og alternerte med john helmer fiore som dirigent for 
forestillingene.
 
det var knyttet stor spenning til oppsetningen av familieforestillingen Robin Hood. 
produksjonen var kjøpt inn fra komische oper i berlin, der den hadde hatt premiere i 
2008. verket er skrevet i et moderne, atonalt tonespråk og ble oversatt til norsk fra den 
tyske originalversjonen. etter en litt treg start, ble dette populære forestillinger, selv om 
vi totalt sett ble liggende noe under forventet publikumsbesøk. regiassistent fra berlin, 
tomo sugao, var en inspirerende regissør under innstuderingen og peter szilvay gjorde 
en fin innsats som musikalsk ansvarlig. flere av operakorets medlemmer hadde sentrale 
partier i forestillingen, hvilket de mestret med både scenisk tilstedeværelse og gode 
vokale prestasjoner. koret er en musikalsk bærebjelke i huset vårt. de spiller en sentral 
rolle i mange av oppsetningene og har den siste tiden hatt en solid utvikling. 
 
vi har også et svært godt barnekor, bestående av 75 gutter og jenter i alderen 5–17 år.  
barnekoret gjorde en stor innsats i Cavalleria rusticana/Pagliacci, Robin Hood og Khai-
ros, men også i konserten Gerontius’ drøm, ved solistenes julekonsert og i nasjonalballet-
tens produksjoner I Fokines verden og Nøtteknekkeren. i tillegg kommer en rekke andre 
oppdrag, samt egne produksjoner tilrettelagt for unge utøvere, som henvender seg til et 
ungt publikum. på våren presenterte de Barnekoret synger Astrid Lindgren og på høsten 
Lillebror og Knerten. begge produksjonene var et samarbeid med nordstrand ungdoms-
symfoniorkester. barnekoret tilbyr et sterkt og mangfoldig pedagogisk tilbud og har en 
viktig formidlende betydning, som blant annet er gjort mulig gjennom bidrag fra color 
lines lotterimidler.
 
siste hovedscene-premiere i sesongen 2012/13 var Salome i regi av stefan herheim. 
oppsetningen var en samproduksjon med påskefestspillene i salzburg. teknisk var dette 
en komplisert oppsetning, som krevde mye forberedende tid på scenen. produksjonen 
ble svært godt mottatt blant publikum så vel som anmeldere, og alle forestillingene var så 
godt som utsolgt. stefan herheim hadde selv ansvaret for innstuderingen. herheim er en 
inspirerende regissør som verdsettes av mange på huset. hans kontinuerlige arbeid over 
flere år har vært viktig for nasjonaloperaens utvikling.
 
på scene 2 var det knyttet store forventninger til uroppførelsen av Khairos av knut vaage 
og torgeir rebolledo pedersen. handlingen tar utgangspunkt i det norske oljeeventy-
ret, med en uttalt kritisk holdning til det høye utvinningstempoet. diskusjonen rundt 

OPe R A s j e f e ns  be R et n i ng

oljeboring i lofoten ga forestillingen spesiell aktualitet. Khairos viste seg å være et særdeles 
krevende verk å innstudere, både scenisk og musikalsk. det positive resultatet skyldtes i 
stor grad sterk innsats av regissør kjersti horn og dirigenten pierre-andré valade. her var 
det grunn til å glede seg over sterke prestasjoner fra kor, orkester og sangsolister, på tross 
av at premieren og noen av forestillingene dessverre ble preget av at noen av sangerne var 
indisponert. oppsetningen fikk stor pressedekning og var et viktig bidrag til arbeidet for å få 
frem flere norske verk.
 
dette arbeidet ble intensivert på høsten, da vi på scene 2 urfremførte to nye verk av norske 
komponister: tore vagn lid og glenn erik hauglands Judasevangeliet i samarbeid med 
ultima, og Ad undas – Solaris korrigert, som var øyvind mælands eksamensoppgave ved 
norges musikkhøgskole. sistnevnte var basert på øyvind rimbereids kritikerroste store 
dikt med samme navn, og var et samarbeidsprosjekt mellom nasjonaloperaen og flere 
utdannelsesinstitusjoner. 
 
en av mine uttalte ambisjoner er at vi bør fornye operarepertoaret og søke kontakt med 
vår egen tids musikalske uttrykk – også når det gjelder store satsninger på hovedscenen. 
derfor valgte jeg å åpne min første sesong som operasjef med Le grand macabre. dette er 
en sentral, moderne opera av györgy ligeti og har aldri tidligere vært vist i norge. forestil-
lingen fikk flere glimrende anmeldelser og ble godt besøkt. etter premieren registrerte vi 
en økende publikumsinteresse, blant annet gjennom stor oppmerksomhet i sosiale medier. 
med Le grand macabre fikk vårt eget solistensemble vist seg frem på en utmerket måte og 
musikksjef john helmer fiore skal ha stor fortjeneste for det høye musikalske nivået i 
forestillingene. 
 
før premieren på Le grand macabre presenterte vi en reprise på Figaros bryllup. igjen var 
thaddeus strassberger en inspirerende instruktør, og igjen bekledde vårt eget solistensem-
ble de aller fleste rollene. selv om prøvetiden var særdeles knapp og scenemaskineriet bød 
på store utfordringer, kom vi i havn og presenterte en serie på ti utsolgte hus. 
 
neste premiere var glucks Orfeus og Evrydike, i regi av jo strømgren. dette var et sam-
arbeidsprosjekt mellom nasjonaloperaen og nasjonalballetten – det første på mange år. 
samarbeidet ble høyt verdsatt både internt og eksternt, og bidro til å tydeliggjøre husets 
profil som en ballett- og operainstitusjon. kontratenoren lawrence Zazzo var fremragende 
i det store tittelpartiet, og vår tidligere faste gjestedirigent rinaldo alessandrini gjorde et 
kjærkomment ”comeback”.
 
reprisen på Madama Butterfly fikk et stort løft ved hjelp av den fremragende dirigenten 
pier giorgio morandi og den dyktige sangerskuespilleren svetlana ignatovich i tittelrol-
len. heidi bruun nedregaard var ansvarlig for gjenoppsetningen. også her var prøvetiden 
knapp. repriser med begrenset prøvetid mellom nyproduksjonene er en bevisst satsning. 
samtidig som det fører til et bredere repertoarutvalg, har denne strategien utvilsomt stilt 
høyere krav til alle medvirkende. på bakgrunn av tidligere erfaringer var det knyttet noe 
spenning til salget av reprise-forestillingene, men både Figaros bryllup og Madama Butter-
fly endte med et publikumsbelegg på 100%.
 
siste premiere på hovedscenen i 2013 var Hoffmanns eventyr i regi av calixto bieito. etter 
en krevende prøveperiode med flere ombesetninger, ble dette en sterk oppsetning som vok-
ste i kunstnerisk kvalitet fra forestilling til forestilling, og med sangprestasjoner på øverste 
nivå. i likhet med Le grand macabre, var publikumsreaksjonene delte. oppsetningenes es-
tetiske uttrykk engasjerte: den forarget noen og fascinerte andre. med disse oppsetningene 
har vi registrert en økt interesse i miljøer som ellers ikke har vært opptatt av opera som 
kunstform. dermed har vi lyktes i å åpne huset for nye publikumsgrupper og gjort opera 
relevant for flere – hvilket har vært et overordnet mål for meg som ny operasjef.

per boye hansen
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret

fl agger musen Nyoppsetning 
1. dESEMBER  2012 (SIStE FOREStIllIng  
14. FEBRuaR 2013) / HOVEdSCEnEn

musikk: johann strauss d.y.
libretto: karl haffner og richard genée
musikalsk ledelse: alexander joel, tobias ringborg,  
terje boye hansen, rune bergmann 
regi: laurence dale
scenografi og kostymer: gary mccann
lysdesigner: dominique borrini
koreografi: mark smith 
solister: solveig kringlebotn, ragnhild heiland sørensen, 
birgitte christensen, jonas degerfeldt, nils harald sødal, 
daniel johansson, thor inge falch, mari eriksmoen, 
eir inderhaug, lina johnson, espen langvik, mads 
Wighus, jørgen backer, ketil hugaas, carsten stabell, 
hege høisæter, lydia moellenhoff, svein erik sagbråten, 
hallvar djupvik, frida johansson, maren myrvold 
operakoret og operaorkestret

pagli acci innta r 
prøv esa len Uroppførelse

OPERalaBORatORIEt 15. MaRS / PRøVESalEn

musikk: olav anton thommessen, risto holopainen, 
marius neset
musikalsk ledelse: magnus loddgard
regi: ronald rørvik
solister: ragnhild heiland sørensen, ingeborg gillebo, 
hege høisæter, elisabeth teige, frida johansson,  
svein erik sagbråten, sverre johan aal, trond gudevold
oslo sinfonietta

don pa sQua le
17. januaR / HOVEdSCEnEn

musikk: gaetano donizetti
libretto: giovanni ruffini og gaetano donizetti
musikalsk ledelse: patrick fournillier
regi: françois de carpentries
ansvarlig for gjenoppsetningen: heidi bruun nedregaard
dramaturgi: karine van hercke
scenografi: emmanuel clolus
kostymer: jorge jara
lysdesign: gretar sveinbjørnsson
solister: ketil hugaas, eli kristin hanssveen, 
tuomas katajala, johannes Weisser,  
frank runar gansmo, martin hasselgren
operakoret og operaorkestret  

kor a ll kor a l  
– en ba bYoper a
8. aPRIl / FOa jEEn

musikk: maja ratkje
idé, produksjon og regi: hanne dieserud  
og christina lindgren
scenografi: christina lindgren
utøvere: silje aker johnsen, hanna gjermundrød,  
camilla vislie, hanne dieserud

the r a pe of lucr eti a 
10. januaR / SCEnE 2  
musikk: benjamin britten
libretto: ronald duncan
musikalsk ledelse: magnus loddgard
regi og scenografi: thaddeus strassberger
kostymer: mattie ullrich
lysdesign: jacob christensen
solister: brenden gunnell, marita sølberg, katija dragojevic, 
ingebjørg kosmo, amelie aldenheim, espen langvik,  
Yngve søberg, magne fremmerlid
operaorkestret

robin hood Nyoppsetning 
22. MaRS / HOVEdSCEnEn  
musikk: frank schwemmer
libretto: michael frowin
musikalsk ledelse: peter szilvay
regi: andreas homoki
ansvarlig for gjenoppsetningen: tomo sugao
dramaturgi: Werner hintze
scenografi: frank philipp schlössmann
kostymer: gideon davey
lysdesign: franck evin
solister: nils harald sødal, david fielder, hallvar djupvik, 
mathias gillebo, ingebjørg kosmo, carsten stabell,  
marek lipok, jens-erik aasbø, Yngve søberg, amelie 
aldenheim, mette bjærang, thor inge falch, mads Wighus, 
jørgen backer, øystein skre
barnekoret, operakoret og operaorkestret
en produksjon fra komische oper berlin

cava ller i a rustica na / 
pagli acci Nyoppsetning 
2. MaRS / HOVEdSCEnEn 

cavalleria rusticana: musikk: pietro mascagni
libretto: giovanni targioni-tozzetti og guido menasci, 
etter giovanni verga 
Pagliacci: musikk og libretto: ruggero leoncavallo

musikalsk ledelse: daniele callegari, john helmer fiore
regi: kasper holten, paul curran
ansvarlig for gjenoppsetningen: eva-maria melbye
scenografi: mia stensgaard
kostymer: anja vang kragh
lysdesign: bruno poet
solister: tuija knihtilä, henrik engelsviken,  
roy cornelius smith, marita sølberg, ole jørgen 
kristiansen, tone kruse, Yngve søberg, ingeborg gillebo, 
tone kummervold, marius roth christensen,  
helge rønning, espen langvik, krzysztof luczynski, 
natanael uifalean
operakoret, barnekoret og operaorkestret
samproduksjon med det kongelige teater, københavn  

den øde øYa  
– l’isol a disa bitata 
28. aPRIl / HOVEdSCEnEn 

musikk: joseph haydn
libretto: pietro metastasio
musikalsk ledelse: robert howarth
regi: hilde andersen
scenografi og kostymer: john kristian alsaker
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
solister: ingeborg gillebo, kevin greenlaw, simon bode, 
amelie aldenheim
det norske kammerorkester
produsert i samarbeid med det norske kammerorkester

Illustrasjonsbilde fra Pagliacci  
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret

MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret

kh a iros Uroppførelse 
10. MaI / SCEnE 2

musikk: knut vaage
libretto: torgeir rebolledo pedersen
musikalsk ledelse: pierre-andré valade
regi: kjersti horn
scenografi og kostymer: erika magnusson
lysdesign og videoprojeksjoner: sutoda
lyddesign: thorolf thuestad v/bek
solister: håvard stensvold, tone kummervold,  
elisabeth teige, nils harald sødal, ketil hugaas, 
svein erik sagbråten, jørgen backer, mette bjærang, 
thale bergsaune, frida johansson, mathias gillebo, 
jacob stray-pedersen, andreas johan augustinius 
operakoret og operaorkestret  

or feus og ev rY dike 
Nyoppsetning

17. OKtOBER / HOVEdSCEnEn

musikk: christoph Willibald gluck
libretto: ranieri de’ calzabigi
regi og koreografi: jo strømgren
musikalsk ledelse: rinaldo alessandrini
scenografi: jo strømgren
kostymer: bregje van balen
lysdesign: stephen rolfe
solister: lawrence Zazzo, eli kristin hanssveen,  
nina gravrok, kari ulfsnes kleiven, amelie aldenheim 
nasjonalballetten, operakoret og operaorkestret
samproduksjon med nasjonalballetten  

figa ros brY llup
1. SEPtEMBER / HOVEdSCEnEn

musikk: Wolfgang amadeus mozart
libretto: lorenzo da ponte
musikalsk ledelse: jonathan darlington
regi: thaddeus strassberger
scenografi og kostymer: kevin knight
lysdesign: bruno poet
solister: Yngve søberg, silvia moi, marita sølberg,  
espen langvik, ingeborg gillebo, katija dragojevic, 
ingebjørg kosmo, carsten stabell, svein erik sagbråten, 
arild helleland, øystein skre, kari ulfsnes kleiven, 
ingeborg barstad, mette bjærang
operakoret og operaorkestret  

lillebror og knerten
8. nOVEMBER / SCEnE 2

musikk: bendik sells, jonas eide, jonas skaarud,  
eirik bergflødt narjord, veronica ski-berg, martin nygård 
haug, trine kristiansen, joakim jalhed og  
bendik kjeldsberg
libretto: torgeir rebolledo pedersen
musikalsk ledelse: david maiwald
regi: gunnar bergstrøm
koreografi: nina bråthen
scenografi: silje sandodden kise
kostymer: grete rustad
lysdesign: jannicke rekvin
dukkemaker: niklas lindblom
solister: espen langvik, elisabeth teige, mathias gillebo
barnekoret ved edle stray-pedersen og prosjektorkester 
fra nordstrand ungdomssymfoniorkester ved john 
Westbye

sa lome Nyoppsetning 
25. MaI / HOVEdSCEnEn  
musikk: richard strauss
libretto: richard strauss, basert på oscar Wilde
dramaturgi: alexander meier-dörzenbach
musikalsk ledelse: john helmer fiore
regi: stefan herheim
scenografi: heike scheele
kostymer: gesine völlm
video: fettfilm
lysdesign: joachim klein
solister: thor inge falch, hege høisæter, elizabeth blancke-
biggs, thomas hall, daniel johansson, sabrina kögel,  
helge rønning, hallvar djupvik, håkon kornstad,  
kjetil støa, øystein skre, jens-erik aasbø, 
nicholas cotellessa, carsten stabell, jakob Zethner
operaorkestret
samproduksjon med osterfestspiele salzburg
 

m a da m a butter flY 
25. OKtOBER / HOVEdSCEnEn  
musikk: giacomo puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
musikalsk ledelse: pier giorgio morandi
regi: stephen langridge
ansvarlig for gjenoppsetningen: heidi bruun nedregaard
scenografi og kostymer: alison chitty
lysdesign: chris davey
solister: svetlana ignatovich, henrik engelsviken,  
diego torre, ole jørgen kristiansen, tone kummervold, 
svein erik sagbråten, gabriel birjovanu,  
magne fremmerlid, carsten stabell, roald nygård,  
natanael v. uifalean, mette bjærang, kjersti kongsund, 
debra knudsen, sabine gross
operakoret og operaorkestret  

le gr a nd m aca br e Nyoppsetning 
7. SEPtEMBER / HOVEdSCEnEn 

musikk: györgy ligeti
libretto: györgy ligeti og michael meschke
musikalsk ledelse: john helmer fiore
konsept: alex ollé og valentina carrasco
regi: alex ollé (la fura dels baus) i samarbeid med 
valentina carrasco
scenografi: alfons flores
kostymer: lluc castells
lysdesign: peter van praet
video: franc aleu
solister: thor inge falch, tone kummervold,  
amelie aldenheim, ketil hugaas, frode olsen,  
hege høisæter, eir inderhaug, david hansen, marius roth 
christensen, ole jørgen kristiansen, florin demit,  
per andreas tønder, jakob Zethner
operakoret og operaorkestret  

en samproduksjon mellom théâtre royale de la monnaie, brüssel, 
gran teatre del liceu, barcelona, english national opera, london 
og teatro dell’opera, roma. presentert i samarbeid med ultima-
festivalen

hoffm a nns ev entY r
Nyoppsetning 
4. dESEMBER / HOVEdSCEnEn 

musikk: jacques offenbach
libretto: jules barbier og michel carré etter e. t. a. 
hoffmann
musikalsk ledelse: stefan blunier
regi: calixto bieito
dramaturgi: bettina auer
scenografi: rebecca ringst
kostymer: ingo krügler
lysdesign: michael bauer
solister: evan bowers, timothy richards, alex esposito, 
simon neal, mari eriksmoen, nina gravrok, randi stene, 
ingeborg gillebo, ingebjørg kosmo, svein erik sagbråten, 
carsten stabell, thor inge falch, magne fremmerlid
operakoret og operaorkestret  
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret
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trY llefløY ten,  
oper a nor dfjor d
15. FEBRuaR / SCEnE 2 

musikk: Wolfgang amadeus mozart
libretto: emanuel schikaneder
musikalsk ledelse: michael pavelich
regi: ronald rørvik
koreografi: marit dullaert
scenografi: sunniva bodvin
kostymer: anne gotaas
lysdesign: hans-åke sjöquist
solister: marius roth christensen, lise granden berg, 
carl ackerfeldt, mari-kjersti tennfjord, vibeke 
kristensen, angelica voje, gro bente kjellevold, trond 
gudevold, jan erik fillan, jorunn torsheim
kor og orkester fra opera nordfjord

membr a n – beethov ens 
testa mente
6. junI / SCEnE 2

musikk: ludwig van beethoven, synne skouen,  
jana Winderen (lydkunstner), notam – norsk senter for 
teknologi i musikk og kunst, lars andreas haug,  
ruth Wilhelmine meyer, akku
idé og prosjektleder: rita lindanger
regissør, koreograf og kunstnerisk leder: sølvi edvardsen
kostymer og scenografi: sølvi edvardsen og mona irene 
grimstad
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
sceneutøvere/dansere: ipek mehlum, ronny patrick 
jacobsen, anne-line l. kirste, rita lindanger 
vokal: akku: ruth Wilhelmine meyer, elfi sverdrup
tuba: lars andreas haug
operakoret

dissimilis 30 å r  
– lY kkel a ndet limbo 
21. junI / SCEnE 2  
regi: mathias eckhoff og sylvi fredriksen
koreografi: silje kvalheim og sylvi fredriksen
musikalsk ledelse og musikalske arrangementer: 
bård bjørke, christian svensson, charlotte fongen
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
medvirkende: mats alvaro sollid, stian mørk, gry lillian 
nilsen, chris a. henriksen, arisha jamil, audun øyen,  
elin hellesvik, halvor bjune bjerve, ida gullbekk bandeh, 
jens arild Wettre, mathilde sandum-rønningen, 
silje myhre, stein kristoffersen, thor arne korsell

 

il tr ittico 
25. junI / SCEnE 2

musikk: giacomo puccini
libretto: giuseppe adami og giovacchino forzano
musikalsk ledelse: magnus loddgard
regi: sébastien dutrieux
lidalnorth international opera Workshop 

juda seva ngeliet
Uroppførelse

13. SEPtEMBER / SCEnE 2

musikk: glenn erik haugland og tore vagn lid
regi, tekst og konsept: tore vagn lid
scenografi: kyrre bjørkås
lysdesign: kyrre heldal karlsen
transiteatret-bergen og bit20 ensemble

a d unda s – sol a r is 
kor r igert
Uroppførelse

10. OKtOBER / SCEnE 2

musikk: øyvind mæland
libretto: øyvind rimbereid, øyvind mæland og  
lisa baudouin lie
musikalsk ledelse: per sigmund thorp
regi: lisa baudouin lie
scenografi: simona bieksaite
kostymer: tove berglund
lysdesign: magnus mikaelsen
video: tobias leira og chris erlbeck
solister fra operahøgskolen og kunsthøgskolen i oslo  
norges musikkhøgskoles symfoniorkester

johnn Y og m a r i a nn – 
en stemmer ettsoper a
Urpremiere Elverum, 5. september 2013

26. nOVEMBER / PRøVESalEn

musikk: knut anders vestad
libretto: edvard hoem
regi: gudrun glette
solister: lars eggen og maren myrvold
musikere: ellen margrete flesjø (cello) og gunnar 
flagstad (piano)
produsert av musikk i hedmark i samarbeid  
med scenerommet

Fra Ad undas – Solaris korrigert

n Y ttå r stur nÉ
20.–25. januaR, FIRE KOnSERtER  
I FInnMaRK Og nORdland

musikalsk ledelse: nils mortensen 
solister: ragnhild heiland sørensen, angelica voje,  
thor inge falch, carsten stabell 
ensemble noor, scene finnmark
nicholas chalk fra operaorkestret

a skepott  
– en ba r neoper a 
8. MaRS / utVEKSlIngSPROSjEKt (tynSEt)

musikk og libretto: peter maxwell davies
musikalsk ledelse: trond brovold (tynset)
regi: gunnar bergstrøm
koreografi: nina bråthen
scenografi: silje sandodden kise
kostymer: grete rustad
barnekor og orkester fra tynset

l a tr av i ata
Nyoppsetning 
30. MaI / StaVangER KOnSERtHuS 

musikk: giuseppe verdi
libretto: francesco maria piave
musikalsk ledelse: rune bergmann
regi: hilde andersen
scenografi: sunniva bodvin
kostymer: sunniva bodvin og anne gotaas
lysdesign: ingrid tønder
solister: eli kristin hanssveen, marius roth christensen, 
Yngve søberg, angelica voje, siri schmidt lindgaard,  
Wei liu, ole jørgen kristiansen, nils erik steinsbø,  
per andreas tønder, espen solsbak, jørn snorre andersen 
prosjektkor
stavanger symfoniorkester

l a tr av i ata 
26. Og 28. OKtOBER / BOdø KultuRHuS,  
30. Og 31. OKtOBER / tROMSø KultuRHuS 

musikk: giuseppe verdi
libretto: francesco maria piave
musikalsk ledelse: rune bergmann
regi: hilde andersen
scenografi: sunniva bodvin
kostymer: sunniva bodvin og  anne gotaas
lysdesign: ingrid tønder
solister: birgitte christensen, marius roth christensen, 
Yngve søberg, angelica voje, siri schmidt lindgaard,  
Wei liu, aleksander nohr, nils erik steinsbø, 
per andreas tønder, espen solsbak, leif jon ølberg 
prosjektkor
nordnorsk opera og symfoniorkester

pimpinone 
Nyoppsetning 
4.–8. nOVEMBER På SKOlER I StjøRdal
16.nOVEMBER / FORMIdlIngSSEntEREt

musikk: georg phillip telemann
libretto: johann philipp praetorius
regi: ronald rørvik
koreografi: toni herlofson
solister: ketil hugaas, lina johnson
musikalsk leder: bjarne sakshaug
musikere fra operaorkestret 
samarbeid mellom opera trøndelag, den kulturelle 
skolesekken og nasjonaloperaen

La traviata



å oppsummere et år i nasjonalballetten er en interessant øvelse. det vi presenterer og 
måles på som kunstneriske ledere er sesonger. sesongen 13/14 er snart omme, sesongen 
14/15 er lansert, med sine retninger, ambisjoner og mål. slik sett blir året 2013 to halv- 
deler og en bro mellom repertoaret som ble lagt av forrige kunstneriske sjef og min 
åpningssesong som ballettsjef. 

2013 startet med det årlige besøket av vårt nasjonale kompani for samtidsdans, carte 
blanche. de fire forestillingene ble danset for nærmest fulle hus på scene 2. Yasgur’s 
Farm var samletittelen på tre verk skapt av deres egne dansere. forestillingen bar preg av 
å være en utprøvningsarena og levde ikke helt opp til det høye koreografiske nivået vi er 
blitt vant til fra carte blanche. 

neste gjestespill var av alan lucien øyen, nylig utnevnt som vår egen huskoreograf, og 
hans kompani winter guests. Avenida corrientes  er en beretning om den fiktive koreo-
grafen dieter geier (andrew Wale) og hans muse og livsledsager (daniel proietto) – og et 
stykke teater som tematisk gled perfekt inn i vårt hus. 

15. februar inntok nasjonalballetten hovedscenen med sin første produksjon på nyåret. 
Spring Fever var en triple-bill med verk av jo strømgren, medhi Walerski og george 
balanchine. den planlagte premieren på strømgrens Lamentate ble utsatt da koreografen 
måtte operere kneet, og ble erstattet av hans Suite fra 2007. gjenopptagelsen var kunst-
nerisk svært vellykket, og Suite ble i løpet av året framført også i trondheim, stavanger og 
st. petersburg.  balanchines Tsjajkovskijs pianokonsert nr. 2 er en meget krevende ballett 
for et stort ensemble. nasjonalballettens dansere, som samme sesong hadde danset 
Allegro brillante og Symfoni i C av samme koreograf, sto for en sterk gjennomføring, og 
samspillet med håvard gimse som klaversolist var meget vellykket. kvelden ble avsluttet 
med medhi Walerskis Chamber, en co-produksjon med nederlands dans theater, der den 
hadde premiere høsten 2012. 100-årsjubileet for stravinskys Vårofferet var utgangspunk-
tet og ga gjenklang både i koreografien og joby talbots musikk. Spring Fever var et sterkt 
program som viste seg vanskelig å selge, og internt oppsto en følelse at publikums- 
pendelen var i ferd med å snu, etter den voldsomme oppgangen de fem første årene i nytt hus. 

følelsen slapp ikke taket med kylián-programmet Different Shores, og de elleve forestil-
lingene endte med en besøksprosent på 71. men produksjonen ble en kunstnerisk suksess 
og en solid bekreftelse av kompaniets posisjon som kylián-fortolkere, med fantastiske 
prestasjoner av danserne. våren var dessverre preget av skader, særlig de mannlige dan-
serne hadde stort frafall i kylián-balletten Soldiers’ Mass. 

på scene 2 skapte cina espejord et nytt verk, en slags doku-ballett hvor danserne danser 
til sine egne historier. resultatet var overraskende, unikt og godt fortalt. Over hodet under 
huden skapte en nærhet mellom publikum og utøvere som gjør at nettopp denne fore-
stillingen er valgt til å turnere i samarbeid med riksteatret høsten 2014. salget lå lenge 
urovekkende lavt, men etter hvert spredde nyheten seg og det endte godt. 

på våren fikk vi på plass en turné på rekordtid: Svanenes aften bestående av 2. akt fra Svane- 
sjøen, fire korte verk av kompaniets andreas heise, garrett smith, kaloyan boyadjiev og 
kristian støvind, samt Resin av alexander ekman. den ble vist i haugesund, lillehammer 
og skien, og med spesialtilpassede versjoner i stavanger konserthus og olavshallen  
i trondheim. 

den klassiske Tornerose er en av repertoarets mest gjennomsiktige balletter som 
utfordrer og hever det tekniske nivået. den ble solid danset med flere debutanter i 
hovedrollene, i tillegg til ledende dansere som Yolanda correa og Yoel carreño. i Tor-
nerose medvirket også elever fra ballettskolen, slik de gjør i de fleste klassikerne. særlig i 
Nøtteknekkeren er de uunnværlige. på våren hadde de også sin årlige elevoppsetning, der 
bortimot alle de rundt 100 elevene er med, og på høsten danset de i alan lucien øyens 
nyskapte Petrusjka. ballettskolens elever har de siste årene hevdet seg i internasjonale 

b A l l et t s j e f e ns  be R et n i ng

ballettkonkurranser. i 2013 var tre elever med i den prestisjetunge konkurransen prix de 
lausanne og fem elever i den nordisk–baltiske ballettkonkurransen i sverige. samarbeidet 
med ruseløkka skole om en egen ballettlinje er vellykket, og av årets avgangskull gikk seks 
av sju videre til ballettskoler som royal ballet school og kunsthøgskolen her hjemme.

som del av sommerprogrammet hadde Havana Rakatan fra cuba og Patina av arne fager- 
holt premiere på samme dag. orkdalsdamene med alder mellom 66 og 87 og levende ork- 
ester med fyrig salsa bød på flotte opplevelser som de ytterpunktene de var, og sørget for 
fulle hus og stående applaus. i august viste vi På sommerslottet, en vandreforestilling i vakre 
omgivelser på oscarshall, med balletten, operaen og musikere fra orkestret.
 
min åpningsforestilling som ballettsjef ble I Fokines verden, med fem urpremierer på 
hovedscenen, inspirert av koreografen michel  fokine og diaghilevs ballets russes. alan 
lucien øyen åpnet med Petrusjka, deretter fulgte korte balletter signert daniel proietto, 
ingun bjørnsgaard og ina christel johannessen, før liam scarletts Ildfuglen avsluttet  
maratonkvelden. å skulle få på plass fem urpremierer med begrenset scenetid er en prø-
velse, og oppsetningen var krevende for absolutt hele huset, men både enkeltvis og som 
helhet ble det den åpningskvelden jeg kunne drømme om. musikalsk var det også en stor 
seier for orkestret og musikksjef john helmer fiore. I Fokines verden var en prestasjon 
av huset, som ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt. 

bare drøye to uker etter fant premieren på Orfeus og Evrydike sted, nasjonalballetten og 
nasjonaloperaens første samarbeid. å få prøveplanen til å korrespondere for orkester, kor, 
dansere og sangsolister var en utfordring, men jo strømgren gjorde en kritikerrost debut 
som operaregissør – i tillegg til å være koreograf og scenograf. 

jo strømgren kompani og alan lucien øyens winter guests har sitt faste spillested hos oss, 
som en del av huskoreografavtalen. strømgrens kompani bød på både The Society og The 
Painter, i tillegg til at strømgrens Czterdziesci  for polish dance theater inngikk som en 
del av coda-festivalen, som vi huset dette året.  Winter guests’ Coelacanth spilte på scene 2 
samtidig med Orfeus og Evrydike på hovedscenen. jeg vil spesielt framheve denne teater- 
forestillingen som noe av det jeg er aller mest takknemlig for å kunne sette opp. denne 
tre-akteren ble en helt egen versjon av orfeus-myten og fabelaktig meta-teater om å lage en 
forestilling. 

med mange gode kritikker og entusiastisk publikum opplevdes starten på sesongen likevel 
som en relativt tøff periode internt i kompaniet – med parallelle og utfordrende skapende 
prosesser.  i neste program, Barokk mesteraften, var prøveplanen fortsatt under sterkt 
press: fire balletter på én kveld samt film- og danseprosjektet Intimate Distance.  hele  
kompaniet var i sving i denne perioden. intensjonen med Intimate Distance av fotograf erle  
kyllingmark og patrick king var å bruke foajeen på en ny måte og skape en sømløs overgang 
til forestillingen – noe jeg opplevde fungerte. balanchines Concerto barocco ble framført av 
barokksolistene under ledelse av bjarte eike, som også samarbeidet tett med liam scarlett 
om tilblivelsen av Vespertine. samarbeidet med barokksolistene var svært kunst- 
nerisk utviklende. de ulike verkene ble til slutt en helhet under paraplyen Barokk 
mesteraften. 

før den årvisse Nøtteknekkeren reiste nasjonalballetten på sitt første utenlands gjestespill 
på 14 år, til st. petersburg og diaghilev-festivalen. jeg har aldri sett danserne så bra, og på en 
uvant skråscene leverte de kyliáns Wings of Wax og Soldiers’ Mass til et kritisk og begeistret 
publikum. spesielt morsomt var det å oppleve publikums reaksjoner under strømgrens 
Suite: hvordan denne balletten og humoren traff dem. 

året til ende, halvveis i sesongen, ser jeg fram til å fortsatte arbeidet med å dyrke særpreget
vårt og frambringe de nye signaturverkene som kan befeste kompaniet og  bevege vårt 
publikum, i bjørvika, i landet  og utenfor landets grenser. 

ingrid lorentzen 
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret
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Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
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spr ing fev er 
PREMIERE 15. FEBRuaR / HOVEdSCEnEn

1. TSJAJKOVSKIJS PIANOKONSERT NR. 2
koreografi: george balanchine 
musikk: peter tsjajkovskij
musikalsk ledelse: per kristian skalstad
kostymer: gary lisz 
innstudering/iscenesetter: colleen neary
klaversolist: håvard gimse 
operaorkestret

2. SUITE
koreografi: jo strømgren 
musikk: jean-philippe rameau
kostymer: bregje van balen
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
iscenesetter: jo strømgren 
klaversolist: Zelina sannum

3. cHAMBER Norgespremiere
koreografi, scenografi og kostymer: medhi Walerski
musikk: joby talbot
musikalsk ledelse: per kristian skalstad
lysdesign: jordan c. tuinman
iscenesetter: medhi Walerski
innstudering: marthe krummenacher, pierre pontvianne
operaorkestret

dansere fra nasjonalballetten 

over hodet under huden  
uRPREMIERE 22. MaRS / SCEnE 2

koreografi og scenografi: cina espejord
musikk: ragnar bjerkreim  
musikkmiks: alf christian hvidsteen  
kostymer: sunniva østerbø
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
iscenesetter: cina espejord
dansere fra nasjonalballetten

tor nerose
6. junI 2013 / HOVEdSCEnEn

koreografi: marius petipa / cynthia harvey /  
janek schergen
musikk: peter tsjajkovskij
musikalsk ledelse: boris gruzin 
scenografi og kostymer: sandra Woodall
lysdesign: kristin bredal
iscenesetter: cynthia harvey
gjestende prøveledere: petrusjka broholm, 
birgit deharde
aurora: Yolanda correa, natasha jones, miharu maki, 
chihiro nomura
prins florimund: Yoel carreño, philip currell, gakuro 
matsui, dirk Weyershausen
dansere fra nasjonalballetten 
operaorkestret

k Y li Á n differ ent 
shor es 
PREMIERE 12. aPRIl / HOVEdSCEnEn  
1. STEPPING STONES Norgespremiere
koreografi: jiří kylián
musikk: john cage / anton Webern
scenografi og lysdesign: michael simon
kostymer: joke visser
innstudering/iscenesettere: cora bos-kroese, ken ossola

2. GODS AND DOGS Norgespremiere
koreografi og scenografi: jiří kylián
musikk: jiří kylián / dirk haubrich / ludwig van beethoven
kostymer: joke visser
lysdesign: kees tjebbes 
video: dag johan haugerud og cecilie semec  
datastyrte projeksjoner: daniel bisig, tatsuo unemi
innstudering/iscenesetter: urtzi aranburu 

3. SOLDIERS’ MASS Norgespremiere
koreografi, scenografi og kostymer: jiří kylián
musikk: bohuslav martinů
lysdesign (konsept): joop caboort
lysdesign (redesign): kees tjebbes
innstudering/iscenesettere: roslyn anderson,  
Yvan dubreil 

dansere fra nasjonalballetten 

på sommer slottet 
uRPREMIERE 25. junI / OSCaRSHall SlOtt

koreografi og konsept: patrick king                          
musikk: leonard bernstein, johann sebastian bach, 
johan halvorsen, joseph kosma, richard rodgers,  
edvard grieg, giacomo puccini, carl sjöberg, hugo alfvén,  
frans lehar, giuseppe verdi, evert taube
kostymer: bregje van balen og patrick king    
iscenesetter: patrick king     
dansere fra nasjonalballetten
solister fra nasjonaloperaen
musikere fra operaorkestret

ballettskolens 
elevforestilling 2013  
PREMIERE 19. aPRIl / SCEnE 2
 
koreografi: aranka sestak, gro gudim, suzanne t. ims, 
brian toney, tatsiana riiber sparre, kumiko hayakawa, 
richard lessey, sandra Wiesner, kaloyan boyadjiev
musikk: giacomo puccini, aneka, aleksander glasunov, 
luigi boccerini, tradisjonsmusikk, peter tsjajkovskij, 
josef bayer, j. s. bach, philip glass, felix mendelsohn, 
franz liszt, leo delibes, Werner pauli, ludwig minkus 
scenografi og kostymer: den norske opera & ballett
ballettskolens elever

kor eogr a fihuset
VISnIng 18. junI 2013 / SCEnE 2

1. VOLATILE – SKETcH 1
koreografi: karen foss 
musikk: jostein stalheim 
cellist: amalie stalheim 
lysdesign: unni sanne
 
2. MEDITATIVE ROSE
koreografi: andreas heise
musikk: johannes brahms
lysdesign: unni sanne

3. THE DEMAND FOR LOVE
koreografi: hege haagenrud
komponist: rebekka karijord
lysdesign: unni sanne
barn: edith haagenrud-sande

4. KOREOGRAF STIAN DANIELSEN & 
KOMPONIST øYSTEIN FIGENScHOU
koreografi: stian danielsen
komponist: øystein figenschou
lysdesign: unni sanne

5. TEASE
koreografi: garrett smith
musikk: philip glass
lysdesign: unni sanne

6. THE LAST BIRD, 2ND ScENE
koreografi: Yoshifumi inao
musikk: gavin bryars, david lang
lysdesign: unni sanne

7. THIS TIME IT’S DIFFERENT
koreografi: kristian støvind
musikk: bugge Wesseltoft, henrik schwartz
lysdesign: unni sanne

dansere fra nasjonalballetten
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MAdAMA bUtteRfly
Premiere 3. september / hovedscenen
Musikk: giacomo Puccini
libretto: luigi illica og giuseppe giacosa
Musikalsk ledelse: john helmer fiore og Oleg caetani
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scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
kormester: david Maiwald
solister: Olga guryakova, svetla vassileva, ingebjørg kosmo,  
tone kummervold, henrik engelsviken, diego torre, yngve søberg,  
Ole jørgen kristiansen, svein erik sagbråten, brenden gunnell,  
thor inge falch, gabriel birjovanu, carsten stabell,  
Magne fremmerlid, Roald nygård, jørgen backer, elisabeth teige,  
lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret
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kormester: david Maiwald
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i fokines v er den 
uRPREMIERE: 28. SEPtEMBER / HOVEdSCEnEn 

1. PETRUSJKA
koreografi: alan lucien øyen
musikk: igor stravinsky
scenografi: åsmund færavaag
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: geir hovland
iscenesetter: alan lucien øyen
voice-over: andrew Wale
petrusjka: daniel proietto, gakuro matsui 
elever fra ballettskolen

2. cYGNE
koreografi: daniel proietto
musikk: olga Wojciechowska
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: kristin bredal
videodesign: Yaniv cohen
iscenesetter: daniel proietto
dansere: camilla spidsøe, samantha lynch
andreas j. augustinius fra barnekoret

3. DAPHNIS ET cHLOE
koreografi: ingun bjørnsgaard
musikk: maurice ravel
kostymer: ane ledang aasheim
lysdesign: kristin bredal
iscenesetter: ingun bjørnsgaard

4. ScHEHERAZADE
koreografi: ina christel johannessen
musikk: «lalalala gohle laleh» (persisk vuggesang), 
rimskij-korsakov
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: kristin bredal
iscenesetter: ina christel johannessen
dansere: camilla spidsøe, samantha lynch, 
ole Willy falkhaugen, philip currell

5. ILDFUGLEN
koreografi: liam scarlett
musikk: igor stravinsky
scenografi og kostymer: jon bausor
lysdesign: james farncombe
iscenesetter: liam scarlett
ildfuglen: Yolanda correa, melissa hough 
koschei: aarne kristian ruutu, andreas heise
prinsessen: emma lloyd, natasha jones, julie gardette
prince ivan: Yoel carreño, kaloyan boyadjiev,  
paulo arrais

dansere fra nasjonalballetten
musikalsk ledelse: john helmer fiore
operaorkestret

or feus og ev rY dike  
Nyoppsetning

17. OKtOBER / HOVEdSCEnEn  
regi og koreografi: jo strømgren
musikk: christoph Willibald gluck
musikalsk ledelse: rinaldo alessandrini
scenografi: jo strømgren
kostymer: bregje van balen
lysdesign: stephen rolfe
gjestende prøveleder: Yoshifumi inao
solister: lawrence Zazzo, eli kristin hanssveen,  
nina gravrok, kari ulfsnes kleiven, amelie aldenheim
nasjonalballetten, operakoret og operaorkestret
samproduksjon med nasjonaloperaen 

 

barokk mester aften  
PREMIERE 14. nOVEMBER / HOVEdSCEnEn

1. INTIMATE DISTANcE urpremiere
koreografi, konsept og regi: patrick king
musikk: leif jordansson, johann sebastian bach
musikalsk ledelse: bjarte eike
kostymer: patrick king
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
videodesign og foto: erle kyllingmark
iscenesetter: patrick king
gjestende prøveledere: Yoshifumi inao,  
johan king silverhult, sebastien thill
barokksolistene

 2. cONcERTO BAROccO
koreografi: george balanchine © 
the george balanchine trust
musikk: johann sebastian bach
musikalsk ledelse: bjarte eike
innstudering/iscenesetter: judith fugate
barokksolistene

3. STEPTEXT Norgespremiere
koreografi: William forsythe
musikk: johann sebastian bach
scenografi og kostymer: William forsythe 
lysdesign: William forsythe
innstudering/iscenesetter: amy raymond

4. WINGS OF WAX
koreografi: jiři kylián 
musikk: heinrich ignaz franz biber, john cage,  
philip glass, johann sebastian bach
scenografi og lysdesign: michael simon
kostymer: joke visser
lysdesign (redesign): kees tjebbes
iscenesetter: birgitte martin

5. VESPERTINE urpremiere
koreografi og kostymer: liam scarlett
musikk: bjarte eike, john dowland, arcangelo corelli, 
francesco geminiani
musikalsk ledelse: bjarte eike
lysdesign: michael hulls
iscenesetter: liam scarlett
barokksolistene

dansere fra nasjonalballetten

nøtteknekker en
7. dESEMBER / HOVEdSCEnEn

koreografi: dinna bjørn
musikk: peter tsjajkovskij
musikalsk ledelse: terje boye hansen
scenografi: nadine baylis, minna Wallenius
kostymer: nadine baylis
lysdesign: john b. read
iscenesetter: dinna bjørn
gjestende prøveledere: petrusjka broholm, lucy emery, 
gro gudim, kumiko hayakawa, alejandro meza
sukkerfeen: grete sofie borud nybakken, melissa hough, 
clair constant, leyna magbutay, chihiro nomura, 
Yolanda correa 
nøtteknekkerprinsen: osiel gouneo, kaloyan boyadjiev, 
dirk Weyershausen, philip currell, gakuro matsui,  
aarne kristian ruutu 
drosselmeyer: kári freyr bjørnsson,  
ole Willy falkhaugen, scott casban 
clara: cina espejord, lisa nielsen, natasha jones, 
francesca golfetto 
dansere fra nasjonalballetten
operaorkestret

nøtteknekkeren ble direkteoverført til 44 kinoer over hele 
landet søndag 15. desember.

bA llett bA llett
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lars øyno, Randolf Walderhaug
Operakoret og Operaorkestret

ca rte bl a nche
Ya sgur’s fa r m
PREMIERE 23. januaR / SCEnE 2 

1. BLANKE ARK – DEL 1
koreografi: Yaniv cohen
kostymer: indrani balgobin og Yaniv cohen
lyddesign: gunnar innvær
lysdesign: martin flack

2. LA MUDA
koreografi: núria guiu sagarra
komponist: gisle martens meyer
kostymedesign: indrani balgobin
lyddesign: gunnar innvær
lysdesign: martin flack

3. BROTHER
koreografi: ole martin meland
kostymedesign: signe vasshus
lyddesign: gunnar innvær
lysdesign: martin flack

av enida cor r ientes 
PREMIERE 5. FEBRuaR / SCEnE 2  
koreografi og regi: alan lucien øyen
kostymer: adrian dellabora
lysdesign: torkel skjærven
film og redigering: alan lucien øyen
stillfotografi: winter guests og Yaniv cohen
dansere: luciana barrirero, daniel proietto, andrew Wale
 

h ava na r a k ata n 
PREMIERE 26. junI / HOVEdSCEnEn   
koreografi: Yordan mayedo perez
assisterende koreografer: mariluz ramirez, joel 
garmendia, Yoanis pelaez, elva liana santos valdivia
musikalsk ledelse: rolando ferrer
scenograf: camilo rosales
kostymer: castano clavel, eva ferran, rolando rius, 
lorenzo urbistondo
lysdesign: guy hoare

 

patina 
PREMIERE 26. junI / SCEnE 2

koreografi og idé: arne fagerholt
musikk: colleen, minkus, p. boone, h. busch, chopin, 
satie, d. henson-conant, j. j. miyake, gluck
lysdesign: steinar lohne
dansere fra seniordanslaget i orkdal

the societY
PREMIERE 27. auguSt / SCEnE 2

regi, koreografi og tekst: jo strømgren
scenografi: jo strømgren
kostymer: peter løchstøer
lyddesign: lars årdal
lysdesign: stephen rolphe

coda-festi va len 2013

cZTERDZIEScI

nORgESPREMIERE 29. SEPtEMBER / SCEnE 2

koreografi og scenografi: jo strømgren
kostymer: bregje van balen
lysdesign: hans skogen
dansere fra polish dance theatre

HEDDA

nORgESPREMIERE 2. OKtOBER / SCEnE 2

koreografi: ingun bjørnsgaard
scenografi og kostymer: thomas björk
lysdesign: lutz deppe
dansere fra ccn – ballet de lorraine

FUN, LAUGHS, GOOD TIME

nORgESPREMIERE 2. OKtOBER / PRøVESalEn

koreografi: ludvig daae
lyddesign: robin jonsson
scenografi og lysdesign: chrisander brun

I SMOOTH cRIMSON 
nORgESPREMIERE 6. OKtOBER / PRøVESalEn

regi og konsept: julyen hamilton
koreografi: allen’s line
lysdesign: julyen hamilton
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Operakoret og Operaorkestret

gjestesPill

Carte Blanche Yasgur’s farm

coda fr inge 
PREMIERE 4. OKtOBER / PRøVESalEn

TEN: WHITE/GREY STUDIES IN MOVEMENT

koreografi: liv o’donoghue, maria nilsson Waller, 
tom lane

NOSTALGI ER IKKE HVA DET ENGANG VAR

koreografi: ingrid berger myhre

PREMIERE 5. OKtOBER / PRøVESalEn 

DE NÆRE TING

koreografi: live strugstad og maja roel

LYDEN AV BESLUTTSOMHET,  
JEG TÅLER DEN IKKE

koreografi: marie bergby handeland

JEG ER IKKE EN øY

koreografi: sigrid hirsch kopperdal   

coel aca nth 
PREMIERE 28. OKtOBER / SCEnE 2 

koreografi: alan lucien øyen
musikk: jørgen knudsen / bjørnar habbestad
scenografi: åsmund færavaag 
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: torkel skjærven 
lyddesign: gunnar innvær   
video: martin flack / alan lucien øyen
orkesterleder: bjørnar habbestad

the pa inter 
PREMIERE 6. dESEMBER / SCEnE 2

konsept: ulrike Quade, marc becker, jo strømgren
regi: jo strømgren
regiassistent: sara serrano
musikk: madeleine berg, henryk gorecki, shigeru 
umebayashi, gerard schwarz
scenografi: jo strømgren
kostymer: jacqueline steijlen
lysdesign: jo strømgren
manus: marc becker
dukkemakere: ulrike Quade og maria landgraf
lyddesign: lars årdal
utøvere: ulrike Quade, cat smits

gjestesPill

Coelacanth
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Regi: stephen langridge
scenografi og kostymer: Alison chitty
lysdesign: chris davey
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Operakoret og Operaorkestret

sva nenes a ften
HaugESund  13. aPRIl  
l IllEHaMMER  16. aPRIl  
SKIEn   19. aPRIl
 
1. SVANESJøEN 2. AKT
koreografi: anna-marie holmes etter lev ivanov  
og konstantin sergejev
musikk: peter tsjajkovskij
scenografi og kostymer: paul andrews
lysdesign: john b. read
dansere fra nasjonalballetten

2. LOKALT INNSLAG

HaugESund
koreografi: nuri ribera

lIllEHaMMER
koreografi: louise bothner-by

SKIEn
DEAR DALIN’
koreografi: marit hadland

JEALOUS 
koreografi: andre holm haugen og silje selmer  
 
3. FRÜHLINGSSEHNSUcHT
koreografi: andreas heise
musikk: franz schubert
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

4. cONSUMED
koreograf: kaloyan boyadjiev
musikk: speedy j
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

5. OPPMERKSOMHET OG ANSTRENGELSER
koreograf: kristian støvind
musikk: peter tsjajkovskij
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

6. ODELIcATE & ODIVAO
koreografi: garrett smith
musikk: johann sebastian bach 
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

7. RESIN
koreografi: alexander ekman
musikk: mikael karlsson
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

na sjona lba lletten 
til trondheim
23. aPRIl / OlaVSHallEn

1. SVANER MED PATINA
koreografi: arne fagerholt
musikk: peter tsjajkovskij
dansere fra let’s dance ballettstudio

2. SVANESJøEN 2. AKT
koreografi: anna-marie holmes etter lev ivanov 
og konstantin sergejev
musikk: peter tsjajkovskij
scenografi og kostymer: paul andrews
lysdesign: john b. read
dansere fra nasjonalballetten

3. UTDRAG FRA PATINA
koreografi: arne fagerholt
musikk: ludwig minkus
dansere fra seniordanslaget i orkdal

4. SUITE
koreografi: jo strømgren 
musikk: jean-philippe rameau
kostymer: bregje van balen
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
klaversolist: Zelina sannum
dansere fra nasjonalballetten

5. RESIN
koreografi: alexander ekman
musikk: mikael karlsson
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
dansere fra nasjonalballetten

na sjona lba lletten 
til stava nger 
5. Og 6. MaI / StaVangER KOnSERtHuS

1. RESIN
koreografi: alexander ekman
musikk: mikael karlsson
kostymer: stine sjøgren
lysdesign: paul vidar ramon sævarang

2. SUITE
koreografi: jo strømgren 
musikk: jean-philippe rameau
kostymer: bregje van balen
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
klaversolist: Zelina sannum

3. SOLDIERS’ MASS
koreografi: jiří kylián
musikk: bohuslav martinů
scenografi og kostymer: jiří kylián
lysdesign (konsept): joop caboort
lysdesign (redesign): kees tjebbes

dansere fra nasjonalballetten

na sjona lba lletten  
til mikh a ilovskY, 
st. peter sburg 
27. Og 28. nOVEMBER

1. WINGS OF WAX
koreografi: jiři kylián 
musikk: heinrich ignaz franz biber / john cage / 
philip glass / johann sebastian bach
scenografi: michael simon
kostymer: joke visser
lysdesign: michael simon
lysdesign (re-design): kees tjebbes

2. SUITE
koreografi: jo strømgren 
musikk: jean-philippe rameau
kostymer: bregje van balen
lysdesign: paul vidar ramon sævarang
klaversolist: Zelina sannum

3. SOLDIERS’ MASS
koreografi: jiří kylián
musikk: bohuslav martinů
scenografi og kostymer: jiří kylián
lysdesign (konsept): joop caboort
lysdesign (redesign): kees tjebbes

dansere fra nasjonalballetten

da nsens dager, h a lden
26. aPRIl

UTDRAG FRA TORNEROSE
koreografi: marius petipa / cynthia harvey / janek 
schergen
musikk: peter tsjajkovskij
kostyme: sandra Woodall
dansere fra nasjonalballetten

nA sjOnA lbA lletten På tUR nÉnA sjOnA lbA lletten På tUR nÉ
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Resin Soldiers’ Mass



 

operaorkestret har hatt et år med spennende musikalske utfordringer og solid utvikling. 
orkestret har opptrådt i tre forkledninger, som operaorkester, ballettorkester og konsert- 
orkester. de har spilt musikk som spenner fra gluck til richard strauss til ligeti, alt på et 
meget overbevisende nivå. 

jeg er spesielt stolt av deres arbeid med de to store prosjektene som åpnet 13-14-sesongen, 
operaen Le grand macabre og ballettkvelden I Fokines verden, som jeg selv dirigerte. 
begge disse programmene var enormt utfordrende — og hadde premiere kort tid etter 
hverandre. ligetis opera er et moderne mesterverk og krever virtuose ferdigheter fra alle 
involverte. orkestret skred til verket med stor entusiasme og fremførte denne nesten lat-
terlige kompliserte musikken med selvtillit og bravur. ballettprogrammet bød på to store 
stravinsky-balletter (Petrusjka og Ildfuglen), samt kortere balletter med musikk av ravel 
og rimskij-korsakov og balletten Cygne med nyskapt musikk av olga Wojciechowska.
de to stravinsky-ballettene er intense og utfordrende selv for symfoniorkestre, og jeg var 
veldig fornøyd med hvordan vårt orkester behersket den rytmiske og klanglige komplek-
siteten i dem begge. ekstra hyggelig var det at en kritiker fra Financial Times skrev vi 
spilte så godt at det var på høyde med det som spilles i de beste konsertsalene.  
bravo for oss!

et godt orkester kjennetegnes av fleksibilitet. dette orkesteret kan spille verismo-operaer 
som mascagnis Cavalleria rusticana og leoncavallos Pagliacci med stor forståelse av den 
italienske stilen fra det 19. århundre, så vel som glucks Orfeus og Evrydike i autentisk  
18. århundre-stil. jeg må også nevne at de spilte strauss’ fargerike og massive Salome, 
et av de store og vanskelige partiturer fra det 20. århundre, på en utmerket måte. 

det er også viktig å ha musikerne på scenen. de har imponert i sine symfoniske konserter, 
i alt fra russisk musikk med kirill karabits til mindre kjent fransk musikk med fabien 
gabel, for ikke å nevne den storslåtte konserten med elgars oratorium, Gerontius’ drøm, 
som jeg selv ledet. her kom noen av våre egne fantastiske sangere til sin rett, men det var 
også et samarbeid mellom operakoret vårt og koret i domkirken, hvor vi fremførte dette 
gripende verket. når jeg først snakker om kor, må jeg understreke hvor viktig nettopp koret 
er for et operahus. operakoret er utmerket og gjør et sterkt inntrykk når de er på scenen.

i kammerformatet får musikerne vist seg mer frem som enkeltmusikere, og lørdagskon-
sertene på scene 2 er alltid oppfinnsomme og interessante. en rekke besøkende orkestre 
og ensembler supplerer konsertprogrammet, og høydepunktet for meg var muligheten 
til å ha min gamle venn og kollega, sir antonio pappano, tilbake i oslo etter så mange år. 
hans konsert med santa cecilia-orkestret var fantastisk og jeg nøt hvert minutt av den. 
det er også alltid en glede å ha leif ove andsnes hos oss, denne gangen med det norske 
kammerorkester, samt å ha barokksolistene på besøk, som denne gangen gjorde om 
foajeen til engelsk operapub!

alt i alt, et godt år for musikk i bjørvika.

john helmer fiore

M Usi k k s j e f e ns  be R et n i ng

 

oper aor kestr ets 
lør dagskonsert
23. FEBRuaR / SCEnE 2

medvirkende: øyvind bjorå, camilla kjøll,  
catharina chen, john helmer fiore

oper aor kestr et –
k a r a bits og prokofjev
8. MaRS / HOVEdSCEnEn

dirigent: kirill karabits
solist: nareh arghamanyan, klaver
operaorkestret

søndagskonsert  
i oper a en
17. MaRS / SCEnE 2

medvirkende: musikere fra operaorkestret

på skekonserter
det ble arrangert fem gratis påskekonserter, to på  
1. balkong og tre på hovedscenen i perioden 28. mars  
til 1. april

gerontius’ drøm
9. MaI / OSlO dOMKIRKE

dirigent: john helmer fiore
medvirkende: brenden gunnell, ingebjørg kosmo, 
ole jørgen kristiansen 
operakoret, oslo domkor, trefoldighet jentekor,  
oslo domkirkes guttekor, barnekoret og operaorkestret 

ba r nekor et sY nger 
a str id lindgr en
1. Og 2. junI / SCEnE 2

musikalsk ledelse: david maiwald
barnekoret
nordstrand ungdomssymfoniorkester
konsertmestre: niri ragnvald johnsen,  
lotte hellstrøm hestad
leder barnekoret: edle stray-pedersen

avskjedskonsert 
r agnhild heil a nd 
sør ensen
9. junI / SCEnE 2

medvirkende: einar steen-nøkleberg, atle sponberg, 
christian mortensen, andjei maevski, ingebjørg kosmo 
og ragnhild heiland sørensen

sommer konserter
det ble arrangert 16 konserter på 1. balkong i juli

dronning sonja 
inter na sjona le 
musikkonkur r a nse
SEMIFInalE 18. auguSt / SCEnE 2
MEStERKlaSSER 19. Og 20. auguSt / SCEnE 2

FInalEKOnSERt 23. auguSt  / HOVEdSCEnEn
dirigent: john helmer fiore
solister: finaledeltakere
operaorkestret
sendt på nrk tv

Satyricon med Operakoret John Helmer Fiore og Operaorkestret
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oper aor kestr ets 
lør dagskonsert
fir st of a ll i listen  
to music
2. nOVEMBER / SCEnE 2

medvirkende: musikere fra operaorkestret

oper aor kestr et 
fr a nske va lør er
17. nOVEMBER / HOVEdSCEnEn

dirigent: fabien gabel
solist: sveinung bjelland, klaver
operakorets damestemmer
operaorkestret

oper aor kestr ets 
lør dagskonsert
ja pa nske kronbl a der
23. nOVEMBER / SCEnE 2

medvirkende: musikere fra operaorkestret

solistenes julekonsert
16. dESEMBER / SCEnE 2

musikalsk ledelse: bjarne sakshaug
regi: ronald rørvik
koreografi: toni herlofsen
lysdesign: jacob  christensen
musikalske arrangementer: ketil hugaas
solister: jens-erik aasbø, mette bjærang, henrik 
engelsviken, thor inge falch, kari ulfsnes kleiven, 
tone kummervold, carsten stabell, elisabeth teige,  
per vollestad
barnekoret og operakoret

r esitA ler

a ngelik a kir schl ager  
og helmut deutsch
13. januaR / SCEnE 2

Quinn kelseY og 
ta m a r a sa nikidZe
12. MaI / SCEnE 2

audun i v er sen og 
joseph br einl
17.  auguSt / SCEnE 2

gjesteKonserter

nor sk ba rokkor kester
27. januaR / SCEnE 2
24. MaRS / SCEnE 2
3. nOVEMBER / SCEnE 2

ba r r att due
2. FEBRuaR / HOVEdSCEnEn
2. FEBRuaR / gRatISKOnSERtER På SCEnE 2,
1. BalKOng Og I FORMIdlIngSSEntEREt

sa nta cecili a og sir 
a ntonio pa ppa no
9. FEBRuaR / HOVEdSCEnEn
medvirkende: anna larsson, alt

leif ov e a ndsnes  
og det nor ske 
k a mmeror kester
24. FEBRuaR / HOVEdSCEnEn

voX europa e
3. auguSt / FOa jEEn

studio for  
neW music ensemble
15. SEPtEMBER / SCEnE 2

kinesisk konsertga ll a
29. SEPtEMBER / HOVEdSCEnEn

ba rokksolistene
den engelske oper a pub
22. nOVEMBER / FOa jEEn

norges 
musikkhøgskole
FEM KOnSERtER I nOVEMBER Og dESEMBER 
MEd MaStERStudEntEnE / 1. BalKOng

Solistenes julekonsert
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dropout musica l  
27. FEBRuaR /SCEnE 2

gjestespill i samarbeid med a/s høydan

motoW n r ev isited
7. MaRS / SCEnE 2

gjestespill i samarbeid med nordic black theatre

Operahuset er velegnet for et bredere spektrum av kunstneriske tilbud. På våre scener gir vi blant 
annet plass til gjesteproduksjoner med utgangspunkt i andre kunst- og uttrykksformer enn vårt kjer-
nerepertoar, og med et annet kulturelt opphav enn vår vestlige tradisjon.  det er dessuten et mål for 
den norske Opera & ballett å være et operahus for hele landet, og at publikumssammensetningen 
gjenspeiler demografien i det moderne norge. 

den norske Opera & ballett ønsker å være et inviterende hus og bygge nye publikumsgrupper. 
derfor åpner vi for andre forestillinger og konserter såfremt det er ledig tid på scenene. dette utgjør 
også et økonomisk bidrag til virksomheten.  i 2013 trakk blant annet kaizers Orchestra seks fulle hus 
på hovedscenen og Oslo jazzfestival inviterte til åpningskonsert i Operaen.

k a iZer s orchestr a  
– v ioleta v ioleta
PREMIERE 22. januaR / HOVEdSCEnEn
 

ole paus og trondheim-
solistene i oper a en
17. MaRS / HOVEdSCEnEn

gjest: anita skorgan

si v ert høY em
21. aPRIl / HOVEdSCEnEn

gjester: ane brun, kari bremnes, susanna Wallumrød

nattens umusik a lske 
dronning
9. junI / HOVEdSCEnEn

hege schøyen og jan martin johnsen

morten a bel i oper a en
13. junI / HOVEdSCEnEn

ja ZZ i oper a en: nor a
12. auguSt / HOVEdSCEnEn 
tribute to nora brockstedt, med come shine + svante 
thuresson, tuva syversten, jan eggum, emilie 
christensen og hanna paulsberg
oslo jazzfestival

l aur ie a nder son  
– dirtdaY!
11. auguSt / HOVEdSCEnEn

oslo jazzfestival

stor k a r en – eina kter 
ja ZZoper a
14. Og 15. auguSt / SCEnE 2

av the brazz brothers
solist: magne fremmerlid

satY r icon med  
oper a kor et
8. SEPtEMBER / HOVEdSCEnEn

gjest: sivert høyem

heim a fr å  
– odd nor dstoga og  
ingeborg br atl a nd
27. OKtOBER / HOVEdSCEnEn

odd nordstoga og ingeborg bratland

her borg kr å kev ik 
julekonsert
8. dESEMBER / HOVEdSCEnEn

gjest: arne hjeltnes

ja n eggum i oper a en
20. dESEMBER / HOVEdSCEnEn

gjest: kaja huuse

M A ngfOld A ndR e sjA ngR e

e a st side storY
15. junI / PRøVESalEn

gjestespill i samarbeid med oslo kommune, bydel alna

gisp – musikk og a kro-
batikk fr a kina
17. SEPtEMBER / SCEnE 2

gjestespill i samarbeid med rikskonsertene
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Kaizers Orchestra – Violeta VioletaDropOut Musical



OMvisningeR
på en omvisning blir de besøkende kjent med 
institusjonen, operaens arkitektur og ikke minst 
opera og ballett. vi inviterer til og skreddersyr 
omvisninger for både eksisterende og nye publi-
kummere i alle aldre.

12 omvisere har utført 1946 omvisninger med  
29 719 deltakere. dette utgjorde et bruttobidrag 
på 2 618 000 kr.

intROdUksjOnsfORedR Ag
i forkant av de aller fleste forestillingene og kon- 
sertene på hovedscenen tilbyr vi gratis introduk-
sjonsforedrag. 

19 336 publikummere deltok på 179 foredrag.

Mini-seRien fOR de Minste
gjennom mini-serien blir barn fra fire til sju år 
kjent med en aktuell opera- eller ballettforestilling, 
og får leke med sangen, dansen og musikken.  
mini-forestillingen ledes av en formidler og en 
sanger eller en danser. mini-serien 2013 var 
Minihood, Minirose, Minimadama og Mininøtter.

1200 barn og voksne deltok på til sammen 24 
mini-forestillinger.

skOleR Og bARnehAgeR
formidlingsaktivitetene lar elevene bli kjent med 
opera og ballett, enten i operaen eller på skolen. 

Den kulturelle skolesekken er en viktig samar-
beidspartner i arbeidet med skolene. i programmet 
Møt Nasjonalballetten får barn i alderen 6–9 besøk 
av dansere på skolen. et annet eksempel er Møt 
Den Norske Opera & Ballett, der elever i alderen  
10–12 får omvisning i operaen, møter en kunstner 
og får prøve seg litt selv. 

Musikkstund for barnehager er et nytt tilbud der 
4–6-åringer blir kjent med ulike operaeventyr og 
synger, spiller og leker sammen en musikkpedagog i 
operaen. dette tilbudet utvides med Dansestund for 
barnehager.

i Opera på timeplanen fikk femteklassene på 
sagene, mortensrud, bogstad og marienlyst skole 
en operatime med sang og drama hver uke i ti uker. 
våren 2014 ble sangene satt sammen til en opera-
fabel og på hver av skolene ble det satt opp forestill-
inger med elevene og profesjonelle skuespillere, 
sangere og musikere.

i På tå hev får elever i videregående skole med 
talent og interesse for moderne dans mulighet til  
å utvikle seg med dansetrening i operaen. ca. 600 
elever deltar på workshop på skolene og av disse 
velges ca. 20 ut til å trene i operaen to til tre 
ganger i uken, før de på slutten av året har fore-
stilling på scene 2. 

en annen viktig del av den oppsøkende virksom-
heten er forestillingsforberedende besøk.   
3. april kom 1001 femteklassinger til operaen for å 
se Robin Hood – og alle disse hadde hatt besøk på 
skolen i forkant. prosjektet ble mulig grunnet 
tilskudd fra kulturdepartementet. det ble også 
gjennomført forestillingsforberedelse på skolene i 
forkant av Don Pasquale, Orfeus og Evrydike og 
Svanenes aften på turné.

til Vårt verk –Operaorkestrets konsertverk-
sted inviteres hvert år ca. 20 elever i alderen 9–12 
fra kulturskolene i oslo og akershus. i 2013 var 
utgangpunktet operaorkestrets konsert Franske 
valører. musikken til claude debussy og maurice 
ravel inspirerte til nye melodier, rytmer og 
klanger. 17. november fremførte barna verket sitt i 
foajeen med musikere fra operaorkestret og verk- 
stedslederen fra drivhuset.

vi samarbeider med faglærerutdanningen i kunst 
og håndverk ved høgskolen i oslo og akershus om å 
tilby noen av studentene praksisplass i formidlings-
arbeid ved operaen. prosjektet startet opp høsten 
2010 og har vært gjennomført hvert vårsemester 
siden. 

flere enn 20 000 barn og unge har tatt del i alt fra 
omvisninger og kunstnermøter til workshops og 
forestillinger.  

den norske Opera & ballett tilbyr et vidt spekter av aktiviteter med muligheter for læring og 
deltakelse for publikum i alle aldre, og særlig for barn og unge. Målet er å spre engasjement for 
og kunnskap om opera og ballett – og få nye publikummere.

for midlings- og publikumsa kti v iteter OPeR Aens UngdOMs- 
AMbAssAdøReR
operaens ungdomsambassadører er en frivillig 
gruppe som arbeider for at ungdom i alderen 16–30 
føler seg “hjemme” i og bruker operaens tilbud.   
på premieren av Le grand macabre fikk ungdoms-
ambassadørene for første gang ansvar for et eget 
arrangement hvor de skulle selge alle billetter på 3. 
balkong via sitt personlige nettverk, og fungere som 
vertskap for de nye besøkende. billettene ble solgt 
på få dager og arrangementet fungerte meget godt. 
erfaringene vil bli benyttet i arbeidet med et større 
Ung i Operaen-program neste år.

PUblikUMskORet
operaens eget publikumskor startet høsten 2013. 
60 korister samles en kveld i uken for å synge 
sammen – både tradisjonell kormusikk og utdrag 
fra repertoaret. koret hadde sin første offentlige 
fremtreden i forbindelse med årets juletretenning. 

PReMieResAMtAleR
i 2013 inviterte vi for første gang til samtale om 
tankene og ideene bak en ny operaproduksjon, 
nemlig Hoffmanns eventyr. premieresamtalene 
fortsetter i 2014.
 
løRdAns
på lørdans kan du se utdrag fra premiereklare 
balletter og møte dansere, koreografer og ballettsjef 
ingrid lorentzen. i 2013 var lørdansene knyttet til 
Spring Fever, Over hodet under huden, Kylián  
– Different Shores, I Fokines verden, Orfeus og 
Evrydike og Barokk mesteraften.

lUnsj Med kUltUR
nasjonalballetten viser utdrag fra premiereklare 
balletter til studentene på blindern. i 2013 var det 
deler av Spring Fever, Over hodet under huden og  
I Fokines verden som ble danset.

fiORe lectURe shOW
ved klaveret gir musikksjef john helmer fiore en 
musikalsk, verbal og humoristisk innføring i 
kommende opera- eller ballettpremierer. i 2013 
gjennomførte musikksjefen presentasjoner av 
richard strauss’ Salome og musikken til ballett-
forestillingen I Fokines verden.

tR AnsAtlAntisk sAlOMe-
seMinAR 
i forbindelse med premieren på stefan herheims 
produksjon av richard strauss’ Salome inviterte vi 

til en trans-atlantisk, direkteoverført diskusjon om 
operaproduksjon med blant andre regissør atom 
egoyan fra canadian opera company i toronto og 
stefan herheim i operaen. et samarbeid mellom 
den norske opera & ballett, senter for tverrfaglig 
kjønnsforskning, uio og canadian opera company. 
produsert med støtte fra fritt ord og hedvig og 
kristian Winterhjelms legat. 

UtstillingeR
i anledning hundreårsjubileet for kirsten flagstads 
debut på nationaltheatret ble det vist to utstilling-
er. Kirstens stemme ble vist i mars med lydopptak 
og kostymer utlånt fra the metropolitan opera i  
new York, oslo museum/teatermuseets samling og 
kirsten flagstadmuseet. juni til august kunne 
publikum oppleve utstillingen Kirsten Flagstad – 
fra Nationaltheatret til Metropolitan, kuratert av 
inger johanne christiansen fra nasjonalbiblioteket. 
omlag 3000 besøkte ustillingene.

sAMARbeidsPARtneRe
våre samarbeidspartnere deltar på omvisninger og 
kåserier i forbindelse med forestillinger og foredrag 
og kurs blant annet om scenetrening og presenta-
sjonsteknikk.
det ble gjennomført 40 introduksjoner for 1506 
personer, 36 omvisninger og fire ulike kurs.

Påske i OPeR Aen
operaen holdt åpent hus med fem gratis konserter 
på hovedscenen, utstilling, påskequiz, familieom-
visninger og aktivitetsbord for barn. 

sOMMeR På OPeR Aen
operaen er åpen om sommeren. så også i 2013, med 
blant annet danseforestillingene Havana Rakatan 
og Patina, Il Trittico med lidalnorth internatio- 
nal opera Workshop og jazzoperaen Storkaren. 
gjennom sommeren ble det holdt balkong-
konserter og familieomvisninger til 50 kroner. 
utenfor operaen møttes de besøkende av 32 store 
fotografier fra de fem årene som var gått siden 
operaen åpnet i 2008.

åPen dAg
lørdag 31. august var det åpen dag med blant 
annet ballettklasser for voksne og barn, sangcoach-
ing, åpen generalprøve, smakebiter på neste sesong, 
scenografiverksted og mulighet for å dirigere 
operaorkestret. dagen ble gjort mulig gjennom 
sjenerøst bidrag fra hovedsamarbeidspartnerne.
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Verker underveis er et satsningsprogram der komponister, librettister, koreografer og regissører 
kan prøve ut nye ideer. Målet er å styrke utviklingen av musikk for opera, ballett og orkester i 
norge, gjennom å stille våre ressurser til rådighet. det gjelder alt fra bruk av prøvelokaler til 
kunstnerisk rådgivning og verkstedskapasitet.
 
Verker underveis er et samarbeid mellom norsk komponistforening og den norske Opera & 
ballett, gjort mulig ved et økonomisk bidrag fra Anders jahres humanitære stiftelse. verker 
underveis ledes av et faglig utvalg som vurderer tilsendte verker, men som også kan initiere 
prosjekter.

v er ker underv eis

i 2013 hAR vi bistått På  
følgende Måte:
Leietakere prøvelokaler:
• oslo barne- og ungdomskorforbund
• det norske solistkor
• cæciliaforeningen
• norsk barokkorkester
• oscarsborgoperaen
• stavanger symfoniorkester
• kari hoaas productions
• east 15
• nordic black theatre
• det norske kammerorkester
• opera østfold
• ung i kor
• magnhild skomedal torvanger
• skala operakor
• nordstrand kirkekor
• kampen janitsjarorkester
• hasle brass
• huw reynolds
• øyvind toftegaard
• oslo sinfonietta
• opera nordfjord
• malvik musikkorps
• oslo voices
• romerike folkehøgskole
• oslo fagottkor
• christiania mannskor
• kammerkoret nova
• marika enstad
• bømlo teater
• postcanto

Leietakere noter:
bærum symfoniorkester
hedmarken symfoniorkester
kristiansand symfoniorkester

Leietakere teknisk utstyr:
contanze as
integrerings- og mangfoldsdirektoratet
monster 
avab-cac
lars notto birkeland
serranos bodega

Leietakere kostymer:
• telenor asa
• monster
• solveig kringlebotn
• ringsakeroperaen
• opera nordfjord
• ås musikkarena
• operaen i kristiansund
• posten norge
• noso

Ressurs- og kompetansesenter:
scenerommet i samarbeid med opera norge 
arrangerte seminar for koret til opera østfold om 
teatersport og improvisasjon 16. og 17. mars. 
seminarledere var helen vikstvedt og tony totino.
scenerommet gikk inn i en samproduksjon med 
musikk i hedmark og hjalp til med å få produsert 
operaen Johnny og Mariann – en stemmerettsopera 
som hadde urpremiere i elverum 5. september.  
den ble spilt på prøvesalen i operaen 26, 27 og 28. 
november (se side 34.)

PRøveROMMet 

prøverommet er en landsdekkende arena for 
kompetanseheving i kostymefaget, som koordineres 
av dno&b via scenerommet.

styringsgruppen: elin haraldsø (den nationale 
scene), kari helene gryte (rogaland teater), 
anette hellenes (det norske teatret), lisbeth 
lunke berg (den norske opera & ballett), elbjørg 
h. hanssen (hålogaland teater), marit soknes 
øiamo (trøndelag teater), gisle stenersen (leder/
den norske opera & ballett)

Aktiviteter:
to nettbaserte kurs i mote- og drakthistorie med 
samlinger i operaen og tilsammen 23 deltakere fra 
norge og sverige. kurset er tilrettelagt for både 
lærlinger og ansatte i kostymefaget. kursleder var 
jorunn sæter.

 

scenerommet er vårt ressurs- og kompetansesenter for opera-, ballett- og konsertproduksjon i 
norge. Målet er å styrke mulighetene for produksjon av musikk- og danseteater og konserter, 
ved å bistå med kompetanse og utstyr til produksjonsmiljøene i norge.

scenerommet og prøv erommet

styRingsgRUPPe: 

tom remlov (dno&b) og åse hedstrøm  
(komponistforeningen)
 
FAGLIG UTVALG: 
jonas forssell (komponistforeningen), glenn erik 
haugland (komponistforeningen), jørn pedersen 
(dno&b) til 1. oktober 2013, henrik celius 
(dno&b) fra 1. oktober 2013, per boye hansen 
(dno&b), koordinator gisle stenersen (dno&b) til 
1. august 2013, koordinator fra 1. november er lars 
igesund (komponistforeningen)
 
 
WORkshOPs:
 
BALLERINA, 20. MARS:
komponist: synne skouen 
librettist: oda radoor
regi: hilde andersen
sangere: espen langvik, elisabeth teige,  
frida johansson, tone kruse
 
MEZZOSOPRANOS, 13.–15. MAI 
komponist: knut anders vestad 
librettist: jørn kurt bergo
regi: anders t. andersen
sangere: magne fremmerlid, ingebjørg kosmo, 
amelie aldenheim, svein erik sagbråten,  
mathias gillebo
 
 

kOntR AkteR i 2013:
 
morten gaathaug: Den politiske kannestøper
 
bjarne kvinnsland: Katnosa, i samarbeid med 
forfatter beate grimsrud og dramaturg haldis 
hoaas.
 
synne skouen: Ballerina, i samarbeid med librettist 
oda radoor. 
 
bjørn kruse: Terminal, i samarbeid med librettist 
lars saabye christensen
 
ragnar rasmussen: Kongens reise, i samarbeid  
med librettist ragnar olsen. 
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sAMARbeidsPARtneRe i 2013
HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

dnb
obos 
nsb
pwc
det norske veritas
volvo car norway

SAMARBEIDSPARTNERE:

danske bank
entercard/re:member
mills
plantasjen
radisson blu plaza hotel
statkraft
umoe

PROSJEKTPARTNERE:

conoco phillips
louis vuitton

TA PLASS:

aga spinnoff
dampskibsaktieselskapet theologos
hathon holding
jebsen invest
narum gruppen
Zuper

PARTNERE MED SÆRSKILT AVTALE:

color line
anders jahres humanitære stiftelse
for 2013 utgjorde inntektene fra samarbeids- 
partnerprogrammet 24 mill. kroner.

ARR AngeMenteR
forestillingene og den unike arkitekturen gjør 
operaen til en spennende ramme for ulike arrange-
menter.  

ARR AngeMentene  
i OPeR Aen eR:
• i regi av våre samarbeidspartnere.

• nasjonale og internasjonale kongresser for å 
utvikle oslo og norge som destinasjon og turistmål.

• i regi av offentlige myndigheter eller samfunns-
institusjoner- og organisasjoner.

det ble gjennomført 20 større arrangementer og 
290 mindre arrangementer og møter. totalt antall 
deltakere var ca. 20.000.  
inntekten var ca. 3.1 mill. kr.

OPeR AbUtikken
eies og drives av den norske opera & ballett og 
har som mål å gi publikum en enda bedre 
totalopplevelse. operabutikkens omsetning var  
på 3,9 mill. kr.
 

den kommersielle virksomheten bidrar til å bygge publikumsrelasjoner og utvikle den norske 
Opera & balletts omdømme. virksomheten generer samtidig et vesentlig bidrag til vår samlede  
finansiering. vi har et omfattende og mangfoldig samarbeid med virksomheter og organisasjoner i 
norsk samfunnsliv. størst rolle spiller våre hovedsamarbeidspartnere som yter et betydelig årlig 
beløp og som aktivt benytter Operaens fasiliteter – til møter og arrangementer, og ikke minst for 
den norske Opera & balletts forestillinger. blant deres ansatte og forretningsforbindelser finner  
vi noen av våre mest aktive og engasjerte publikummere.

sa m a r beidspa rtner e  

og a nnen kommer siell v ir ksomhet
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kaloyan boyadjiev ballettpedagog
gro gudim ballettpedagog
kumiko hayakawa ballettpedagog
richard lessey ballettpedagog 
christo manikov ballettpedagog
taina morãles nunez ballettpedagog
helle ree-pedersen ballettpedagog
larissa savenkova ballettpedagog (perm)
aranka sestak ballettpedagog 
tatsiana riber sparre ballettpedagog (eng.)
Zoltan szolnoki ballettpedagog
brian toney ballettpedagog
sandra beaurain Wiesner ballettpedagog
espen jansen akrobatikk 
ciprian popescu akrobatikk
claudia iftime ballettrepetitør 
orlin kantardjiev ballettrepetitør
roger thierry matte ballettrepetitør
olga nødtvedt ballettrepetitør
milan petrovic ballettrepetitør
Zelina sannum ballettrepetitør
ranveig sødal raastad fysioterapeut

nasjonalballetten  
kristian alm  
paulo arrais
victoria francisca amundsen (perm) 
kári freyr bjørnsson 
kaloyan boyadjiev 
thea gudim breder 
Yoel carreño 
scott casban 
craig lee cathcart 
clair constant 
hedda staver cooke 
Yolanda correa 
lindsay craig 
philip currell 
martin dauchez
douwe dekkers 
cina espejord 
ole Willy falkhaugen
julie gardette
jaered glavin (vikar)  
francesca golfetto
osiel gouneo (vikar) 
oda heier  (aspirant) 
andreas heise 
silas henriksen (perm)
gry hermansen
melissa hough (eng) 
per andreas bach hovdal 
Yoshifumi inao (eng) 
natasha jones 
ida kallanvaara (aspirant) 
celine kraal 
meea laitinen 
jørund langeggen 
emma lloyd 
lucas lima

samantha lynch 
leyna magbutay 
miharu maki 
gakuro matsui 
niklas mattsson 
klara mårtensson (aspirant) 
lisa nielsen 
maiko nishino (perm) 
chihiro nomura 
grete sofie borud nybakken (vikar)
marco pagetti
daniel proietto (vikar) 
roberth refling 
caroline roca 
francois rousseau (vikar)
kristian ruutu 
cristiane sá 
alexandra santana 
claudia schreiber (perm)
eugenie skilnand
sofie skjønneberg 
trude skogen 
garrett smith
camilla spidsøe 
kristian støvind 
kathryn Walsh thomas 
christine thomassen (perm) 
danny tidwell (perm)
mark Wax (eng) 
dirk Weyershausen 
Yukiko Yanagi (aspirant)
stine østvold

nasjonaloperaen    
per boye hansen operasjef 
marit Wathne jacobsen leder artistengasjement
camilla svendsen assistent kunstnerisk ledelse
pål christian moe kunstnerisk rådgiver
 
administrasjon    
fredrik glans administrator 
anita dahlström ressursplanlegger
solveig riiser ressursplanlegger 
tove bagroen turnékonsulent
beate schoder moreno korregissør (vikar)
steinar svendsen korinspisient  

produksjon/regi    
per berthold larsen sjefprodusent 
henrik celius produsent 
maria costa produsent 
jan helge trøen produsent 
hilde andersen regissør 
heidi bruun nedregaard regissør  
victoria bomann-larsen regissør
 
sangsolister 

sopran     
amelie  aldenheim
nina gravrok  

stYret

ellen horn styreleder
michael christiansen nestleder
stein erik moe styremedlem
ingar pettersen styremedlem
monica siv salthella styremedlem
Quynh-chi ton-nu vara styremedlem
rasmus hagerup heggdal styremedlem,  
representant for ansatte, kunstnerisk
birgitte vase styremedlem,  
representant for ansatte, øvrige
ketil hugaas observatør,  
representant for ansatte, kunstnerisk 
elsa runa flaa observatør, representant  
for ansatte, øvrige
elsa susanna dalsgaard vara styremedlem, 
representant for ansatte, kunstnerisk
lasse evje vara styremedlem, representant  
for ansatte, øvrige
alexander elias Quirk vara styremedlem,   
for ansatte, øvrige

ledelse

tom remlov administrerende direktør
per boye hansen operasjef
ingrid  lorentzen ballettsjef
john helmer fiore musikksjef
marta færevaag hjelle stabsdirektør
cathrine pia lund markeds- og  
kommunikasjonsdirektør
karl hanseth teknisk direktør

stab til adm. direktør
kari-anne amundsen assistent til 
adm. direktør 
sigmund jaang seniorrådgiver
paul podolski seniorrådgiver
tor fagerland produsent,  
flerkulturelle prosjekter 

planavdelingen
øyvind lunestad plansjef 
torill nesøen assisterende plansjef 

inspisienter  
lars kolstad leder inspisientgruppen
johan henrik neergaard inspisient
marte bergsland inspisient (perm)
janet edin inspisient 
karen løken inspisient
mari ramberg movold inspisient (vikar)
mari karoline skyberg inspisient 
jan andre strand inspisient (vikar)

nasjonalballetten

ingrid lorentzen ballettsjef  
richard suttie assisterende ballettsjef
jahn magnus johansen assisterende ballettsjef
helle sørbye larsen sjefprodusent

christopher kettner ballettmester
sissel Westnes ballettmester

produsenter
gabrielle leahy tillson produsent,  
turné/ formidling
anette edmunds produsent

administrasjon
siri karine bjerknes ressursplanlegger korttid
lauren hauser ressursplanlegger langtid
linn korssjøen administrasjonskonsulent
carina scherman ass. for ballettsjefen

nasjonalballettens  
helsetjenester
gordon craig osteopat
lisbeth hasslan bischoff fysioterapeut
rune steen akupunktør/massasjeterapeut

ballettrepetitører 
milan petrovic ballettrepetitør
andrey podborskiy ballettrepetitør
charles rinaudo ballettrepetitør
Zelina sannum ballettrepetitør
Yoko toda ballettrepetitør
 
koreografihuset 
lars kolstad prosjektleder

ballettskolen 
knut breder leder av Ballettskolen
irene kantardjiev ballettskolesekretær
jörg Wiesner produsent, ballett 

som norges største musikk- og scenekunstinstitusjon er den norske Opera & ballett også en stor arbeidsplass. 
Ansatte i drøyt 50 ulike yrkesgrupper og fra rundt 40 nasjoner utgjør 626 årsverk. her arbeider orkestermusi-
kere, sangere og regissører side om side med snekkere, skomakere, regnskapsførere og sceneteknikere. de forde-
ler seg mellom nasjonalballetten, nasjonaloperaen, Operaorkestret, Operakoret, barnekoret, ballettskolen, 
verksteder, sceneseksjonen og administrasjonen. 

ledelsen i dnO&b: stabsdirektør Marta færevaag hjelle, operasjef Per boye hansen, markeds- og  kommunikasjonsdirektør cathrine Pia lund , administrerende direktør  
tom Remlov, ballettsjef ingrid lorentzen, musikksjef john helmer fiore og  teknisk direktør karl hanseth.

eli kristin hanssveen
silvia moi   
marita  sølberg
  
mezzosopran    
ingeborg gillebo  
hege høisæter  
ingebjørg kosmo  
tone kummervold 

tenor      
marius roth christensen 
henrik engelsviken  
thor inge falch   
svein erik sagbråten  
nils harald sødal 

barYton    
ole jørgen kristiansen  
espen langvik  
Yngve søberg   

bass    
magne fremmerlid  
ketil hugaas    
carsten h. stabell  
   
solistpraktikanter    
mette bjærang 
kari ulfsnes kleiven 
elisabeth teige 
jens-erik aasbø  

operakoret   
david maiwald kormester

sopran    
ingeborg barstad  
thale bergsaune  
nanna maria cortes  
sabine gross  
kristin rustad høiseth  
clara jacobsen  
helene jarlsrud  
debra friedman knudsen  
kjersti kongssund
kjersti løvdal (vikar)  
oksana myronchuk  
erzsébet rajta  
evelyn monica rosèn  
tatjana stanisavljevic
cecilie ødegårdstuen (perm)  

alt    
anne-marie elena andesen  
anne baensch  
elsa susanna dalsgaard  
Zuzanna foremska  
charlotta fresk  
ivana milasinovic  

orgAnisAsjonen orgAnisAsjonen
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sigrid ohlsson  
lena maria petterson  
gerd berit utgård  
katarina Wikstrøm  
valeska Zürn  
inger lise øirås  
tone kristin aasen  
   
tenor    
gabriel birjovanu  
trond bjerkholt  
nicholas cotellessa  
eusebiu cristea  
marek lipok  
krzysztof aureliusz luczynski  
matthew mark marriott  
huw William reynolds  
jon bjørnar f.  sandve  
knut schøning  
rolf sostmann  
ulf gunnar øien
thomas flodin
luca tamini (vikar)  

bass     
rolf conrad (perm)  
florin demit  
bo elley  
petter lilleby fegran  
frank runar gansmo  
stevica krajinovic  
szymon kubiak
simbotenau florin mihai   
markku salonen  
gregg santa
pietro simone  
øystein skre  
natanael vasile uifalean  
   
barnekoret    
gunnar bergstrøm produsent og regissør 
edle stray-pedersen barnekorets leder 
   
musikalsk innstudering   
boris schäfer studieleder (perm) 
tore dingstad studieleder (vikar) 
leiv amundsen repetitør 
kalle kuusava repetitør 
markus kvits repetitør 
bjarne sakshaug repetitør 
julia strelchenko repetitør 
andrea secchi repetitør
john lidal repetitør 
   
tekst/suffli    
katrine hansteen leder tekst og suffli 
ellen helene kvien sufflør
siv iren misund sufflør (vikar) 
charlotte angoline sager sufflør 

   
musikk   
john helmer fiore musikksjef
jørn pedersen orkestersjef
terje boye hansen kapellmester
gunnar larsen resurssplanlegger orkester
lotte rasmussen gordon orkesterregissør (perm)
astrid kirschner orkesterregisør (eng)
heidi martinsen orkesterregisør (vikar)
knut lassen podieinspisient
bjørn jansson podieinspisient
terje lerstad notearkivar
thor johan pedersen notearkivar
nils atle bjercke strøm notearkivar
einar Winther notearkivar
anne-margrethe skari leder, musikkbibliotek

1. fiolin   
øyvind bjorå 1. konsertmester
camilla kjøll 1. konsertmester
catharina chen 1. konsertmester
dominic griffiths 2. konsertmester 
odd hannisdal 
gunnar ihlen 
anne-lise vabø 
fred-henrik aase 
pia nadine jacobsen 
elisabeth belfrage nesse 
elin fainberg 
ilka stocker 
maciej frajczyk 
karoline hille 
marianne hustad 
bjørn petersen 
  
2. fiolin   
kjell tomter 
astrid kirschner (perm) 
thomas backofen 
sunniva tomter 
geir Wold 
Yukiko mikami 
rasmus heggdal 
ragnfrid bogen 
anna skogman 
sunniva f. oftedahl (perm)
nils thore røsth 
benedikt Wiedmann 
hannah Wilder 
anni odenhall
margrethe pettersen (vikar)  

bratsj   
mark tukh 
johan otto johanesen 
øivind plassen 
maria syre mjølhus (perm)
Witold serafin 
marek bugajski 

truls carlsborg bernhardsen 
hanne søbye 
Wolfgang johannes sykora 
ai kanda 
lars Örjan bryngelsson
simone jaggi (vikar)
ragnhils hammer (vikar)
bendik foss (vikar)

Cello   
jan koop 
åsne volle 
gustavo tavares (perm) 
vojtech novák 
anne marie heyerdahl sigvardsen 
marit bekken 
juhani kaasinen 
mari marte Waaler Wærvågen 
hanna kilpinen 
heini laankoski 
pär g. Ölmedal (vikar)

kontrabass   
christian mortensen 
torbjörn göransson 
patrick Wilder  
frank nesse 
danijel petrovic´ 
vera lindroos 
nicholas chalk 
 
harpe   
kjersti beate vindal 

fløYte   
vivian ellefsen 
frauke oesmann  
heléne magnusson 
karin heistø kittelsen 
 
piCColo   
karin heistø kittelsen 
heléne magnusson 

obo   
lars petter berg 
gro gjerdevik 
erik tage gustavsson 
svein håvard nafstad 
  
engelsk horn   
svein håvard nafstad 
gro gjerdevik  
 
klarinett   
andjei maevski 
sonia sielaff 
kim stigen fureli 
petter langfelt carlsen 

  
bassklarinett   
petter langfelt carlsen 
kim stigen fureli 
  
fagott   
kari foss 
carl-sönje montag 
jaran stenvik
anne marie nordbø 
  
kontrafagott   
jaran stenvik 
anne marie nordbø 

horn   
Vakant 
rune brodahl 
Wenche bårdstu 
rønnaug madslien 
kristin skår sørensen 
bernhard hoffmann
sabine pranevicius (vikar)

trompet   
Vakant  
john fredheim 
vivi chronholm 
heidi johannessen 
  
trombone   
rune gundersen 
torgrim grong 
jarl boye hansen 
  
basstrombone   
ola rønnow 
  
tuba   
torbjörn kvist 
  
pauker   
anders rønningen 
pål bugge 
  
slagverk  
jonas blomqvist 
Vakant  
laila sjørbotten 
rune martinsen   

teknisk
karl hanseth teknisk direktør 

teknisk ledergruppe
karl hanseth teknisk direktør 
ola håkan thomas persson driftsteknisk sjef 
håkan eriksson fagsjef scene
paulo da luz teknisk produsent 

sebastian ekeberg teknisk produsent
christina macé stensrud verkstedssjef 
andre bibow kostymesjef 
nicolai nishino-ekeberg leder lyd/bilde  
gruppen
helge Wettre leder lager/logistikk 
sofie nilsen forbedrer 
bente amundsen leder scene- og rekvisitt

teknisk planlegging
bente amundsen  leder scene- og rekvisitt 
kjell andersen teknisk ressursplanlegger 
erland a. gjerdrum conders teknisk  
koordinator 

teknisk drift
ola persson driftsteknisk sjef 
pål helvik johansen systemingeniør 
rolf-arne gulliksen vedlikeholdstekniker 
trygve ørjansen driftsingeniør
egil bekkeli driftsingeniør
  
sCene og rekvisitt
håkan eriksson fagsjef scene
torbjørn christensen scenemester 
are linnerud scenemester 
magne moen scenemester
klaus arve vaadal scenemester 
svein olav østerbø scenemester, Scene 2
jan olav dahlen ansv. monteringshall 
knut sigurd engedal skiftleder scenen 
ole-morten eriksen scenetekniker 
ståle tråsdahl skiftleder scenen (perm)
thomas dahlen ansvarlig for teknisk  
dokumentasjon
hilde alexandersen scenetekniker
roy andersen scenetekniker
ross david graham barlow scenetekniker 
(perm)
martine sandlie blomstrand scenetekniker
judy eivindsen scenetekniker
mats eriksen scenetekniker
pål-jørgen godager scenetekniker (perm)
erika hauge scenetekniker
paul david horsley scenetekniker
thomas a. florin iversen scenetekniker
per kristian johannessen scenetekniker
alexander holm larsen scenetekniker
victoria gjertrud madsø scenetekniker
øystein mora scenetekniker
justin newall scenetekniker
øyvind olsen monteringssnekker
inger henriette paulsen scenetekniker
halvor pedersen scenetekniker
jørgen rausandaksel scenetekniker
rolf steinar ruud scenetekniker
jørn erik schauerud scenetekniker
jens jesper schill scenetekniker
henrik hildebrand schöller scenetekniker

andreas myrvold scenetekniker  (vikar)
magnus ottesen scenetekniker
kim sommer scenetekniker
ole kristian stavnsborg scenetekniker
jan-andré strand scenetekniker (perm)
petter magnus sønsteby scenetekniker
kent alexander thorsen scenetekniker (vikar)
olav uthaug scenetekniker 
lars august østerlie scenetekniker

operatører
marie enger agv-operatør
christine hals eikeland operatør
lasse evje operatør
richard jordan operatør (perm)
kim-robin bruenech kjærstad operatør
even lie operatør
anton olav merckoll operatør
alexander elias Quirk operatør
eivind staal operatør

rekvisitt
åge sørumshaugen leder
pia christina jonsson rekvisitør
anne kari brekke rekvisitør
ina kathrine røvang rekvisitør
audun rossvoll rekvisitør
carl kaas rekvisitør

lYs-, lYd- og videoseksjon
nicolai nishino-ekeberg leder lys, lyd og video 
paul vidar ramon sævarang  fagansvarlig lys
mads bjerkan-grotmol lysmester
jacob christensen lysmester
torbjørn stenersrød lysmester
gretar sveinbjørnsson lysmester
dorthe Wiig andersen skiftleder lys (perm)
jannicke rekvin skiftleder lys
karin kristiansson skiftleder lys (vikar)
tommy ingebretsen animatør 3D
jannicke borg lysbordoperatør
karine elstad lysbordoperatør
harald lie lysbordoperatør
ulf scheerbarth lysbordoperatør
per christian varran lysbordoperatør
cecilie løvlie Westvold lysbordoperatør
amund breivik lystekniker
audun bull-hanssen lystekniker
atila habibzadeh lystekniker (vikar)
robin leonard hagen lystekniker
ole fredrik trosdahl iversen lystekniker
helge johansen lystekniker
kjell erik johansen lystekniker
rené midttun lystekniker
kristoffer ringerike lystekniker (vikar)
unni helene sanne systemtekniker video
eline marie solgård andresen tjeldnes  
lystekniker (perm)
gerhard k. hertzberg fagsjef lyd
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daniel lund lydtekniker
pål søvik lydtekniker
arenas Zanabria andres lyd/videotekniker
anders harald frey dahl systemtekniker video
eric gustav holmberg videotekniker (perm)

lager og logistikk
helge Wettre leder lager/logistikk
stig falkhaugen varemottaksansvarlig 
jon ivar kirkholt logistikkarbeider 
steinar berg larsen logistikkarbeider
øyvind sandersen lageransvarlig 

verksted
christina macé stensrud verkstedssjef 
marvin helge larsen leder snekkerv.sted  
( perm)
kjell holgersen leder snekkerv.sted (vikar)
justinus van vliet leder malersal
hege blom leder tapetserv.sted
berit Wiken leder smia / mek.v.sted (perm)
oddvar nilsen konstruktør
geir ingar jansen konstruktør
niklas lindblom rekvisittmaker
mons emil holst christensen dekorasjonsmaler
hilde dehli dekorasjonsmaler
turid jangaard ousland dekorasjonsmaler
stefania raimondi dekorasjonsmaler
tor olav høidahl snekker 
sofia Zenkova tapetserer
ronny borlaug snekker
stephan udbjørg metallarbeider
glenn skoglund metallarbeider
marcus mars metallarbeider
linda midtsund snekker
anne helene radoor snekker
 
kostYme
andré bibow leder kostymesjef
runa flaa adm. ass kostyme

sYstue  
stine sjøgren leder, systue
anniken gulbrandsen koordinator systuen
sara michetti koordinator systuen (vikar)
cathrine runhovde koordinator systuen (perm)
gøril pettersen Zachrisen koordinator systue
lise guttormsen eckbo leder herresystue
gunnar fon leder damesystue
lillian baur tilskjærer
turid knudsmoen tilskjærer
halvard leirvik tilskjærer (perm)
hilde k. bjørklund olsen tilskjærer
solveig aas kostymesyer
anne sofie feden aass kostymesyer (perm)
ruth Y. guerrero barrera kostymesyer
lisbeth lunke berg kostymesyer
rakel melvær berge kostymesyer
elen beate børresen kostymesyer

kari elisabeth dahl kostymesyer
nina halstensen dahl kostymesyer
tina danielsen kostymesyer 
karin helen grøntvedt kostymesyer (vikar)
kristin k. haraldsen kostymesyer 
emma kristine hauge kostymesyer
judit hohl kostymesyer (vikar)
anna-lena härtus kostymesyer 
marianne jensen kostymesyer
eli  ploompuu kask kostymesyer
eva merete bergh klakeg kostymesyer 
magne kristiansen kostymesyer 
rikke anett larsen lamo kostymesyer
siv ellinor landrø kostymesyer
nina larsen kostymesyer
britt elisabeth lønaas kostymesyer
maj lisbeth marman kostymesyer
guro michaelsen kostymesyer
maria therese munter kostymesyer
elisabeth hustad nonstad kostymesyer
Yung ja hilde peters nyløkken kostymesyer
mariann lund olsen kostymesyer
janne opsahl kostymesyer
babina à porta kostymesyer
unn elise refsnes kostymesyer (vikar)
anette rosendahl kostymemaker
marianne salvesen kostymesyer
pedro tavares sequeira kostymesyer
ann-merethe skaug kostymesyer
astrid elisabeth stang kostymesyer
anett steinseth kostymesyer
inger bjørkavåg sæhaug kostymesyer
silje ulekleiv kostymesyer
maria valsdottir kostymesyer
sunniva østerbø kostymesyer
louise Wilhelmine lund kostymesyer (perm)
tonje von der lippe kostymesyer
caroline evju lærling
else ciljan jakobsen lærling
 
fargeri   
kari alette bækkevold leder, fargeri 
kathrine dokken tekstilfarger 
inger kari rosten tekstilfarger 
vilde obel vigerust tekstilfarger (vikar)
   
modist   
ellen haugane leder, modist 
kjersti eckhoff modist (vikar)
gerd holth modist 
gunn rosnes modist 
   
maskør/parYkkmaker   
per ragnar karlsen leder, maskør/parykk 
tom aarø nestleder, maskør/parykk 
ina boger maskør/parykkmaker
andrea daniela fischbacker maskør/ 
parykkmaker 
katharina gemeinhardt maskør/parykkmaker 

mette høibak-pettersen maskør/parykkmaker 
maxi barbara käte kowalke maskør/ 
parykkmaker(perm) 
jaroslaw lange maskør/parykkmaker 
therese lia maskør/parykkmaker 
tiiu luht maskør/parykkmaker 
therese roald maskør/parykkmaker 
heidi elisabeth rød maskør/parykkmaker 
anne stålegård maskør/parykkmaker 
anna sveen maskør/parykkmaker 
anne lise lillan Winther maskør/ 
parykkmaker 
maria Zahl maskør/parykkmaker 
beth mari hassel aaser sminkør/frisør 
sara borgen lærling 
malin moe jones lærling
julia Wilde maskør/parykkmaker (vikar) 

kostYmeserviCe   
ulla larsson bråten leder, kostymeservice
berit adima hammerø lagleder
hege alvilde johansen lagleder 
anne aarrestad påkleder
tiril aarvig påkleder
karoline carlsen påkleder
sedenius svein helle dahl påkleder
anne therese furustøl påkleder
tove kristin gjøsund påkleder
edda lingaas påkleder
rune naglestad påkleder
eva cecilie narverud påkleder 
irene olsen påkleder
jorun sandtrøen påkleder
hanne silkebækken påkleder 
fisnike fetisi kostymerenholder
hatidze fetisi kostymerenholder
pamela f. ducran valland kostymerenholder 

kostYmelager  
hege Warendorph broen leder kostymelager
alexandra fire da luz kostymearkivar
sara paulina cerda arce medarbeider kostyme 
anne margaret nilsen medarbeider kostyme  
(vikar)
toini åberg medarbeider kostyme 

skoverksted  
eva solberg leder sko
iren godtfredsen skomedarbeider
marianne moen skomedarbeider 

marked og kommunikasjon
cathrine pia lund markeds- og  
kommunikasjonsdirektør 

marked
kenneth fredstie markedssjef 
jannicke mohr markedskonsulent 
live b. molvær grafisk designer (eng.)

ingeborg norshus programredaktør 
ingun redalen White grafisk designer
kari eikli redaktør konserter
hege bergrem markedskonsulent
ragnhild jordheim ass. webredaktør (vikar)

digitale medier
magne bjella leder, nye medier

informasjon og media  
lene jacobsen informasjonssjef 
maria børja informasjonskonsulent 
erik berg fotograf 
hedda høgåsen-hallesby informasjons- 
konsulent

sponsor og arrangement  
mona rafn sponsor- og arrangementssjef 
marit brekke arrangementskoordinator
terje jacobsen sponsorkoordinator 
torstein kollevåg sponsorkoordinator
torgrim linchausen teknisk koordinator 
charlotte arnø storebakken sponsor-
koordinator 
birgitte vase sponsorkoordinator 
gisle stenersen koordinator scenerommet

salg 
tonje lie salgssjef 
tine frederiksen solum salgskonsulent (perm)
eli m. fjørtoft urke salgskonsulent (vikar)
marianne b. eide salgskonsulent

kundesenter (billettluke  
og resepsjon) 
torunn fjær-haugvik leder for kundesenteret 
(perm)
magnus tombre bøhn kundekonsulent (vikar)
esmeralda de Zilva kundekonsulent (vikar)
gøril eie kundekonsulent
merete ekelund kundekonsulent (perm)
gerd gudding kundekonsulent
odd geir gundersen kundekonsulent
erland røberg hansen kundekonsulent
nina karud kundekonsulent (vikar)
paul kirby kundekonsulent
jorunn kristensen kundekonsulent
tuva narbuvold kundekonsulent (vikar)
grete sjaastad kundekonsulent
hilde storm leder kundesenter (vikar)
beate taranrød kundekonsulent
eli f. urke kundekonsulent (perm)

publikumsserviCe  
stella rømcke leder publikumsservice
kjersti økland kvadsheim publikumsvert 
anne may gaathaug publikumsvert 
Zezé kolstad publikumsvert (perm)
kanboiyib konlan publikumsvert

mette lorentzen publikumsvert
eva lunde publikumsvert (vikar)
bjørg løvvik publikumsvert (perm)
liv rognerud publikumsvert
kristin maria vagle publikumsvert
hanne mette rendall Wooldridge  
publikumsvert
nini dahl kjeldner publikumsvert
nina karud publikumsvert (vikar)

formidling  
maria af klinteberg herresthal formidlingssjef 
eva benedicte gran leder omvisning
frida steenhoff hov formidlingskonsulent 
(perm)
marianne oulie Wiik formidlingskonsulent
gudrun glette prosjektleder 
kari eikli formidlingskonsulent
ragnhild motzfeldt formidlingskonsulent 
(vikar)

operabutikken  
henriette berg storaas konseptsjef 
operabutikken
kanboiyib konlan butikkmedarbeider
therese leander butikkmedarbeider (perm)
solveig müller butikkmedarbeider
ketil jensehaugen butikkmedarbeider 
silje morsmann butikkmerdarbeider (vikar)

økonomi- og administrasjon
marta færevaag hjelle stabsdirektør 
inger jacobsen bjerke sekretær 
may brit grønli hms rådgiver

økonomi / regnskap
elin borander økonomisjef 
olav funderud regnskaps- og finansleder 
benjamin dootson dørum controller 
iinis merete laakso økonomikonsulent 
kirsten hovbøl økonomikonsulent 
hege g. haugen økonomikonsulent 

personal/lønn  
trude rostad personal- og lønnssjef 
heid hope lønningsleder 
janicke lee tombre personalkonsulent 
toril gote personalkonsulent 
trine bryhn lønningskonsulent (perm)
kristin iversen personal- og lønnskonsulent 
torill mikalsen lønningskonsulent (vikar) 
  
drift- og sikkerhet
thore næss drifts- og sikkerhetssjef 
kjell andersson vedlikeholdsmedarbeider

renhold  
gro orvik leder renhold 
nina onsvåg nestleder renhold 

orquidia berge renholdsbetjent
aicha el abbazi renholdsbetjent
kanesalingam elanthiraiyan renholdsbetjent 
(vikar)
fisnike fetisi renholdsbetjent
aster haile gheberab renholdsbetjent
Yadira torres hernandez renholdsbetjent
ramani mohanathas renholdsbetjent
dzedije redza renholdsbetjent
Zemrije saciri renholdsbetjent
irijet saiti renholdsbetjent
reidun saus renholdsbetjent
feta skenderi renholdsbetjent
lolita stub renholdsbetjent
sriragavan suwaminathan renholdsbetjent
makka abdi ahmed servicearbeider renhold
fartun aadaan hasan servicearbeider renhold

arkiv
ingeborg svenseid arkivleder 

innkjøp
jørn eirik pettersen innkjøpssjef 
kjærsti theodorsen prosjektleder

ikt
anniken jermstad ikt-sjef 
knut brotnow it-leder 
andreas trovik ikt-konsulent
camilla langseth ikt-konsulent (perm)
trond grefsrud ikt-konsulent 
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