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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 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 konsertsalen

 
Stormen Konserthus ligger Storgata 1B i Bodø 
sentrum like ved Stormen bibliotek og hotellet 
Radisson Blu.
Dere finner en større parkeringsplass i 
Kvartal 99 ved fylkeshuset.



På utsiden av konserthuset

Her går du inn:  
Konserthusets hovedinngang ligger i Storgata og ser 
slik ut.
Dørene åpnes automatisk og du entrer foajeen i 
første etasje i konserthuset.



Inne i foajeen

 
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 hos 
Anna. Det er lov å ta drikken og snamed seg inn i 
salen.



Toaletter

Toalettene er på motsatt side av baren, inn i den 
fargerike gangen. 
Først en dør til handicaptoaletter og lengre inn i gangen 
finner du dame og herretoalettene. 



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.



Det hemmelige rommet

Foto: Jenny Blad

Pianist: Bjørk Eide

Stormen Konserthus Lille Sa Foto: Jenny Blad l

– Avslappet liggekonsert

KVELDENS PROGRAM



 
Det hemmelige rommet ble skapt for å være et 
stemningsfullt rom for publikum å hvile seg i. Med 
elektroniske lydlandskap, drømmende pianoim-
provisasjoner og inderlig tilstedeværelse har Bjørk 
Eide skapt en atmosfærisk verden hvor publikum 
kan komme og gå som de ønsker, der det er rom 
for å ligge eller sitte.
 
Bjørk komponerer musikken selv, og det består av ferdi-
ginnspilte, elektroniske lydlandskap i møte med akustisk 
improvisasjon. Det er atmosfærisk, behagelig og flytende 
og inviterer lytteren til å senke tempoet og være til stede.

Man opplever musikk på to ulike måter basert på om man 
ligger eller sitter, og derfor vil det også være mulighet til 
å legge seg ned.

Idéen til dette konsertrommet er inspirert av Marina 
Abramovichs performance The Artist is Present. I dette 
verket satt Abramovich stille i 8 timer hver dag i 3 måne-
der og inviterte publikummere til å komme og se henne i 
øynene så lenge de ville, før de ga plass til neste i køen.

Dette ble gjort på Museum of Modern Art i New York i 
2010 og ga enorm respons. I kraft av genuin tilstedevæ-
relse og ærlige møter mellom artist og publikum oppstår 
magi. Det er dette Bjørk ønsker å kanalisere gjennom mu-
sikken og hennes hemmelige rom.

Foto: Jenny Blad



 
Om utøveren:
 
Bjørk-Guinevere Kinsella Eide er utdannet pianist og 
dirigent ved Norges musikkhøgskole, Hanns Eisler 
hfm i Berlin og musikkonservatoriet i Tromsø. Hun 
avla sin mastereksamen juni 2022 som ledende solist 
med Arktisk Filharmoni.

Hun frilanser for tiden som pianist, i tillegg til å stu-
dere Live Electronics på Norges musikkhøgskole ved 
Koka Nikaoladze. I 2022/23 er hun tatt opp i mentor-
programmet Cloud:Exit i regi av Talent Norge og In-
somniafestivalen som resulterer i konsert under årets 
festival, samt et samarbeid med Tromsø Stumfilmfes-
tival i april 2023.

Bjørk er en allsidig musiker og har spilt under festiva-
ler som Oslo Kulturnatt, Melafestivalen og Nordland 
musikkfestuke. Hun har mottatt en rekke stipend for 
sitt musikerskap, bl.a fra SNN-stiftelsen, Bodø Kom-
mune kulturstipend og Tom Wilhelmsens stiftelse. 
Mars 2022 lanserte hun sitt eget soloprosjekt A Hid-
den Place, med svært god mottakelse.



Praktisk info

Publikumsvertene hjelper deg å finne din plass i 
salen og du må gjerne gi beskjed om spesielle behov. 
 
Teleslynge gis ut i billettskranken ved inngangen

Det er ingen pause i konserten.

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

Vertene hjelper deg ved behov.



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


