
VISUELL GUIDE

SÅNN ER DET Å KOMME PÅ KONSERT MED 
ARKTISK FILHARMONI PÅ HÅLOGALAND TEATER

RELÆXT-KONSERT



VELKOMMEN

I denne guiden vil vi presentere oss for deg, 
og gi deg et innblikk i hvordan det oppleves å 
komme på konsert med Arktisk Filharmoni 
på Hålogaland Teater. 

Vi ser fram til å møte deg, og ønsker deg en 
hyggelig og avslappet konsertopplevelse hos oss.

Dersom du har noen spørsmål utover det du 
finner i dette heftet, er det bare å ta kontakt på 
e-post: lise@arktiskfilharmoni.no

Med vennlig hilsen
alle oss i Arktisk Filharmoni



HER FINNER DU TEATRET OG KONSERTSALEN

Hålogaland Teater ligger på Teaterplassen i 
Tromsø, like sør for  Framsenteret og Polaria. 

Dere finner en større parkeringsplass  
mellom teatret og Framsenteret. 



PÅ UTSIDEN AV TEATRET

Når du har parkert bilen eller gått av bussen, 
kommer du til teatrets hovedinngang. 

Det er montert døråpnere ved de store  
glassdørene til høyre.



INNE I FOAJEEN

Foajéen er det store rommet man kommer inn i. 
Her venter man før man skal inn på konsert. 

I foajéen er det sitteplasser, inngang  til scenene 
og toaletter. Det er også en bar i foajéen.



PUBLIKUMSVERTER

Når du kommer blir du tatt imot av 
publikumsvertene Lise og Nils. 

Dersom du lurer på noe, kan du spørre vertene. 
De er der for å hjelpe. 

Når du kommer inn i teatersalen vil du få hjelp 
med å finne plassen din.



BAREN

I foajéen er det en bar der du kan kjøpe 
drikkevarer som kaffe og brus. Det er lov å ta 
drikken med seg inn i salen.



TOALETTER

Toalettene er på motsatt side av baren. 

Det er tre dører til toalettene. 

To dører til unisex-toalettene, som både gutter 
og jenter kan bruke, og en dør til handicap-toalettet. 



RELÆXT - SONE

Relæxt-sonen ligger rett til venstre bak inngangen. 
Her kan du trekke deg tilbake både før, 
underveis og etter konserten. 

Hvis du helst vil ha det helt avskjermet, kan 
vertene vise vei til et eget rom.



INSPISIENT

Inspisienten sier ifra når det er klart for å gå 
inn i teatersalen. Hun forteller også hvor du 
skal gå inn. 

Inspisienten vil be deg om å slå av lyden på 
telefonen under  forestilling.



PRAKTISK INFO

Publikumsvertene hjelper deg å finne din plass 
i salen og du må gjerne gi beskjed om spesielle 
behov.

Det er ingen pause i konserten.

Du kan når som helst forlate salen hvis du ønsker 
det. 

Vertene hjelper deg ved behov.

På de neste sidene ser du egen info om kveldens 
konsert.



DETTE VIL MUSIKERNE SPILLE:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): 
Divertimento D dur (9 min)
 1. Allegro   -  2. Andante  -  3. Presto
Divertimento i i D dur ble skrevet i 1772. Mozart var kun 16 år og 
hadde allerede skrevet flere komposisjoner. Dette stykket består av 
3 satser og er del av de 
komposisjonene som går under navnet Salzburgsymfoniene. 

Ludvig van Beethoven (1770 – 1827): 
Cavatina fra strykekvartett no.13, B dur, op. 130 (8min)
Stykket er dedikert til Prince Nikolai Borisovich Galitzin , 
en russisk aristokrat. Han bestilte og betalte for flere av 
Beethovens strykekvartett-komposisjoner. 
Hele stykket varer mellom 40-50 minutter og består av 6 satser. 
Vi får høre 5. satsen Cavatina.
 
Alexander Porfiryevich Borodin (1833 – 1887): 
Notturno fra strykekvartett no.2, D dur (8min 30)
Det sies at Borodin skrev stykket til sin kone til deres 20 års 
bryllupsdag i 1881.Stykket består opprinnelig av 4 satser. Vi får 
høre den mest kjente Notturno,
som er 3. satsen.
 
Anton Webern (1883-1945): Langsamer sats for string quartet (9min)
Langsamer Sats ble skrevet 1905. Inspirasjonen fikk han på en 
fjelltur utenfor Wien med Wilhelmine Mörtl som senere ble hans 
kone. Webern døde tragisk da han ble skutt ved en feiltagelse av 
en amerikansk soldat i forbindelse med portforbudet i Wien 
etter krigen. 



HER ER MUSIKERNE DU VIL SE PÅ 
SCENEN PÅ DENNE KONSERTEN:

Ørnulf Lillebjerka, celloKaren Aukner, bratsj

 Dana Johnson, fiolinYuko Kawami, fiolin



 Varighet på konserten er ca. 40 minutter,  
 med både snakk og spilling.

 Vi har gjort noen tekniske tilpasninger:
• Under relæxte konserter vil lyset i salen   
 være dempet, men aldri slått av.

• Vi har eliminert scenerøyk og strobebelysning.

• Vi har justert lydnivået i de høyeste toppene.

 Viktigst av alt:
• Under relæxte konserter er det helt lov til  
 å både snakke høyt, le, gråte, tikse, og rope.

• Det er i tillegg lov til å gå inn og ut av 
 salen så mye du måtte ønske.

• Det vil være to verter inne i salen for å   
 assistere dere og være behjelpelig med   
 det dere måtte trenge.  

HER ER INFO OM KVELDENS KONSERT:



All denne informasjonen vil forestillings-
ansvarlig formidle til publikum før konserten 
begynner. 

Da vil også publikum få en kort introduksjon av 
musikere og vertene før vi begynner.

Vil du vite mer:

www.arktiskfilharmoni.no



TAKK FOR BESØKET

Vi setter pris på din tilbakemelding! 
Skriv gjerne noen ord om opplevelsen til 

lise@arktiskfilharmoni.no 
hvis dere har tid og anledning.

Vi håper å se dere snart igjen!

Hilsen
alle oss i Arktisk Filharmoni

Arktisk Filharmoni er støttet av: Kulturdepartementet, Nordland fylkeskommune, 
Troms og Finnmark fylkeskommune, Bodø kommune og Tromsø kommune


