
Visuell guide 
Sånn er det å komme på konsert med 
Arktisk Filharmoni i Stormen Konserthus.



Velkommen

I denne guiden vil vi presentere oss for deg, og gi deg 
et innblikk i hva du kan forvente når du kommer på 
konsert med Arktisk Filharmoni i Stormen Konserthus. 

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: charlotte@arktiskfilharmoni.no

Med vennlig hilsen
alle oss i Arktisk Filharmoni



Her finner du Stormen Konserthus

Stormen Konserthus ligger i Storgata i Bodø 
sentrum like ved Stormen bibliotek og hotellet 
Radisson Blu.

Dere finner et større parkeringsanlegg i 
Kvartal 99 på nedenfor Fylkeshuset.



På utsiden av konserthuset

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

Dørene åpnes automatisk og du entrer foajeen i 
første etasje i konserthuset. 



Inne i foajeen 1.etasje

Her finner du billettskranken. Her er også 
sitteplasser, garderobe og toalett.

Lille Sal ligger i underetasjen og det er heis og 
trapp ned. 



Publikumsverter

 
Når du kommer blir du tatt imot av 
publikumsvertene Charlotte fra Arktisk 
Filharmoni og Jill Åse fra Stormen Konserthus.

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



Baren

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



Toaletter

Toalettene er på motsatt side av baren, inn i den 
fargerike gangen. 
Først en dør til handicap-toaletter og lengre inn i 
gangen finner du dame - og herretoalettet. 



Relæxt - sone

Relæxt-sonen ligger rett ved inngangen til Lille 
Sal. 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.



Scenemester

Scenemester Terje sier ifra når det er klart 
for å gå inn i salen. Han 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.



Velkommen til Eventyret om Beethoven

Isa Katharina Gericke, forteller og Helene Byhring, dukkespiller

Husker du dukken Rosenstjert og Minken Fosheims serie «Eventyret 
om…»? Nå får du «Eventyret om Beethoven» relæxt – med Rosenstjert 
og Isa Katharina Gericke sammen med musikere fra Arktisk Filharmoni.

Isa Katharina Gericke steppet inn da forestillingen «Eventyret om 
Telemann», i Minken Fosheims sykdomsfravær, skulle vises under Oslo 
Internasjonale Kirkefestival i 2018, og som mange husker gikk Fosheim bort 
senere samme år.

Nå kommer Gericke til oss for å gjøre en relæxt «Eventyret om Beethoven», 
basert på Minken Fosheims bok med samme navn. Med seg har hun dukke-
spiller Helene Byhring, som har mer enn 20 års erfaring med barn og teater 
og underviser ved Minken Fosheims Barneteater. Helene har vært dukke-
spiller ved Riksteatret, og er her nå – som hun var det med Minken Fosheim 
– med marionettedukken Rosenstjert.

Her blir det både morsomme og nyttige historier og massevis av nydelig 
musikk. I 2020 var det 250 år siden Ludwig van Beethoven ble født.

I Beethoven-året startet vi i Arktisk Filharmoni et fint samarbeid med Isa 
Katharina Gericke og Helene Byhring, og sammen utviklet vi forestillingen 
«Eventyret om Beethoven».



Slik ser musikerne på denne konsert ut

Katja Wieck, fiolin

Gabriel Gluch, cello

Bjørk G. Eide, piano



 Varighet på konserten er ca. 55 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 bruker ikke 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 deg og være behjelpelig med   
 det du 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 

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

Vi håper å se dere snart igjen!

Hilsen
alle oss i Arktisk Filharmoni og  

Stormen Konserthus

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


