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Styrets beretning 2018 

Arktisk Filharmoni AS 
 
 

Om virksomheten  
 
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester skiftet formelt navn til Arktisk Filharmoni 01.01.2019. 
Arktisk Filharmoni er et offentlig eiet aksjeselskap som ble stiftet 18.06.2009. 
Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver av selskapet.   
 
Selskapets formål er å bygge opp og drive et symfoniorkester i Nord-Norge, samt produsere 
og formidle ballett, opera og musikkteater i landsdelen. Selskapets virksomhet skal være av 
høy kunstnerisk kvalitet og bidra til samarbeid med andre musikkmiljø slik at hele Nord-Norge 
får et allsidig tilbud innen et mangfold av musikksjangere, kammermusikk, 
symfoniproduksjoner, opera og ballett. Selskapet skal utvikle ideer, tilbud og kompetanse for 
å styrke fagmiljøer i hele landsdelen, samt på andre måter arbeide for å fremme og utvikle 
interessen for musikk og musikkteater i Nord-Norge. I tillegg foreligger det en uttalt målsetting 
om at Arktisk Filharmoni skal bidra til å profilere nordnorsk samfunns- og næringsliv. Arktisk 
Filharmoni kjennetegnes av sin høye kunstneriske kvalitet, nordlige identitet og egenart og 
vår tilhørighet i Sápmi. 
 
Organisasjonen mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Bodø kommune, Tromsø 
kommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune. 
 
 

Styret og ledelse  
 
Styret består av sju faste medlemmer. Styrets leder er Tove Karoline Knutsen og nestleder er 
Peter Eide Walseth. Tor Lægreid er administrerende direktør i selskapet. 
 
 

Navn faste medlemmer 

Tove Karoline Knutsen (leder) 

Peter Eide Walseth (nestleder) 

Charlotte Lindquister (permisjon aug. 2018 – juni 2019) 

Gry Alsos 

Arne Juell 

Heidi Sivertsen (ansatte rep. Bodø) 

Jorun Perander (ansatte rep. Tromsø) 

  

Varamedlemmer 
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Marie Stokke (for Heidi Sivertsen) 

Heidi S Bilsbak (for Jorun Perander) 

Christian Hyld 

Hanne Jakhelln 

Eva Viknes Skotjord 
 
Styret ble valgt på Generalforsamling 18.6.18. I perioden frem til Generalforsamlingen i 2018 
var Tor-Arne Viksjø styreleder og Tove Karoline Knutsen nestleder. Kirsti Saxi var avtroppende 
styremedlem, og ble erstattet av Gry Alsos. Styret for øvrig er uforandret fra 2017. 
 
 

Publikum og aktivitet  
 
2018 var et aktivt år for Arktisk Filharmoni med 194 konserter/forestillinger i landsdelen.  Av 
disse konsertene ble 193 konserter fremført i Nord-Norge og på Svalbard, mens en konsert 
ble gjennomført i Amsterdam, Nederland.  
 
Antallet konserter i 2018 gikk noe ned sammenlignet med tall fra 2017. Dette grunnet det 
omfattende samarbeidet vi hadde i 2017 med Hålogaland Teater der Sound of Music alene sto 
for 46 av forestillingene det året. Arktisk Filharmoni sine interne publikumsmålsetninger for 
2018 ble nådd i forhold til det som var orkesterets planlagte konsertaktivitet for året. Av de 
194 konsertene var 46 av disse rettet mot barn og unge, noe som er i tråd med orkesterets 
strategi og målsetning om å ha et bredt tilbud til denne publikumsgruppen.   
 
 

 
Tabell: Utvikling publikum og konserter 

 
 
Mens 2017 var preget av større samarbeidsprosjekter som Sound of Music, en omfattende 
utenlandsturné og flere opptredener på store utendørsarrangementer, ble 2018 et år med økt 
fokus på konserter i landsdelen (mindre volumer) og satsning på digital teknologi for å nå nye 
publikumsgrupper.  
 
Arktisk Filharmoni opplever generelt en stabil økning i publikumstallene på våre egne 
arrangementer i Bodø og Tromsø, og overgikk publikums- og billettinntektsmålene på flere 
prosjekter, blant annet operaturneen med Tosca. 
 
Digital satsing med videoopptak og streaming av alle konserter ga en betydelig vekst i Arktisk 
Filharmoni sine visninger på YouTube, fra drøye 162 000 i 2017 til over 338 000 i 2018. Økning 
i seertiden på samme kanal mer enn doblet seg i samme periode, fra 333 975 til 798 539 
minutter. Seerne og faste abonnenter på kanalen representerer et internasjonalt publikum, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totalt antall publikum 33 618 26 598 31 521 40 925 59 531 71 223 43 570

Totalt antall konserter 148 157 148 151 175 248 194
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der bl.a. USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Frankrike, Japan, Russland, Sør-Korea, Canada og 
Mexico - i tillegg til Norge - er noen av de totalt 89 landene som interesserer seg for kanalen, 
og som rangerer høyest på seertid. 
 

 
Diagram: Utvikling Youtube 

 
 

 
Arktisk Filharmoni var i 2018 den orkesterinstitusjonen i landet med flest følgere på YouTube.  
Veksten i følgere på Instagram og Facebook fortsatte også i 2018 gjennom målbevisst arbeid, 
og vi opplever at disse kanalene bidrar til at orkesteret når ut til stadig flere og nye 
publikummere. Sosiale medier er mer omtalt under punktet om kommunikasjon.  
 

 

Opera og scenekunst 
 
Året begynte med orkesterets tradisjonsrike Operagalla, og denne gangen var det igjen Henrik 
Schäfer som dirigerte. Han hadde, sammen med Arktisk Filharmonis operasjef, satt sammen 
en konsert ut ifra konseptet Tre ganger mezzo. Tre mezzozopraner på scenen, Hege 
Høisæther, Andrea Pellegrini og Melis Jaatinen, fremførte operaarier fra kjente komponisters 
kanskje enda mer kjente operaer. Twisten ligger i at publikum får høre musikk fra operaer de 
kjenner og er glade i, men akkurat mezzo-partiene som synges har en tendens til å bli 
bortglemt. Det var derfor gledelig å oppleve at publikum omfavnet konserten, og 
tilbakemeldingene etter konsertene var udelt positive. Også pressen ga uttrykk for at dette 
var et vellykket konsept, og at det kunstneriske var godt ivaretatt. Arktisk Filharmoni besøkte 
på denne turneen Stormen Konserthus i Bodø, Tromsø Kulturhus, Nordlyskatedralen i Alta, 
Mosjøen Kulturhus og Kulturfabrikken Sortland.  
 
Under den første avviklingen av Arctic Chamber Music Festival på Svalbard, bidro 
operaavdelingen med flere innslag på festivalen; Winemakers dinner – en kulinarisk Aften i 
samarbeid med Hurtigruten og Hotel Funken og Operapub i Funkens hotellbar ble meget godt 
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mottatt, og operasjefen bidro også kunstnerisk på disse to arrangementene. Bidro gjorde også 
Berit Solset (sopran), Åsne Sandegren (mezzo) og Kristine Borge (sopran). De to sistnevnte 
studenter ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, og Kristine er også med i 
Arktisk Filharmonis første kull med mentorkandidater. Operasjefen hadde også en 
solokonsert, med Franz Schuberts Winterreise på programmet. Konserten ble holdt på 
Kulturhuset på Svalbard, i tillegg til fremførelser i Kulturhuset i Tromsø og i Stormen 
Konserthus i Bodø. 
 
Ved orkesterets andre gjennomføring av avslutnings- og fyrverkerikonserten 
Sommernachspiel under Nordland Musikkfestuke, var en tradisjon etablert. En tradisjon er 
også at det er dårlig vær under konserten. I år ble det så dårlig vær, at konserten måtte trekke 
innendørs. Og selv om Stormen Konserthus ikke er en dårlig erstatning, ble antall 
publikumsplasser lavere enn den ville blitt på en utendørs arena. Programmet var sammensatt 
med musikk av lett karakter, for å få publikum i den gode stemning og få tankene bort fra 
uværet som rådet der ute. Solister var Eldbjørg Hemsing, Christian Juslin og Nina Gravrok. De 
to sistnevnte er sangere som hadde bærende roller i høstens operaoppsetting, og det ble også 
sunget arier derifra, som et ledd i oppmerksomhetsgjøringen av denne. Stor suksess, og 
applausen ble kun overgått av lyden av eksploderende ballonger, som ble sluppet over 
publikum i løpet av ekstranummeret. Dirigent var Peter Szilvay. 
 
Arktisk Filharmoni har som målsetning å kunne produsere og fremføre minst én fullscenisk 
opera i året i landsdelen. Årets storsatsning, Tosca, ble resultatet av et unikt samarbeid 
mellom tre kunstnerisk likestilte parter, Arktisk Filharmoni, Kilden Opera og Opera Rogaland. 
I samarbeidet ble fordelingen av utgifter til felles gode satt etter en nøkkel med utgangspunkt 
i antall forestillinger. De stedværende utgifter bar hvert enkelt produksjonssted – alt i alt en 
god måte å produsere mer opera på for pengene. Tosca mottok gode anmeldelser i alle byene 
den ble fremført i; Kristiansand, Bodø, Harstad, Tromsø og Sandnes. Tittelrollen ble sunget av 
Nina Gravrok, fra Narvik. Dessverre ble Nina syk under vår del av samarbeidet, og sang to av 
fem forestillinger. Til alt hell var sopranen Angela Rotondo, til daglig ved Kungliga Operan i 
Stockholm, tilgjengelig, og reiste til Bodø, Harstad og Tromsø for å avlaste Nina. Sammen 
reddet de forestillingen, og publikum fikk en nær på fullverdig opplevelse.  
På scenen stod også barn og ungdom fra Bodø Domkirkes Sangskole (Bodø) og Ishavsguttene 
(Harstad og Tromsø). Dette ble et godt samarbeid som ga gledelige resultater, noe som peker 
fremover mot kommende produksjoner der barne- og ungdomskormiljøet i byene vil delta i 
produksjoner. Arktisk Filharmoni ønsker å bringe oppmerksomhet til Gro Bergrabb og Harald 
Bakkeby Moe sin uvurderlige innsats i denne produksjonen, som sto for innstuderingen med 
barnekorene. Regissør for operaen var Ingrid Forthun og dirigent var Peter Szilvay. 
 
Verdensoperaen og Operaforeninga i Tromsø er Arktisk Filharmonis gode venner. 
Operaforeningas festival, Arctic Opera Festival, koblet vår Tosca-forestilling til sin rekke av 
konserter og aktiviteter under årets festival, og dermed fikk begge parter dermed ekstra 
oppmerksomhet omkring sine arrangementer. Verdensoperaen hadde i starten av året en 
visning av Tosca fra Metropolitan Opera, og operasjef i Arktisk Filharmoni var tilstede og holdt 
en innledning om vår egen produksjon av denne. Godt besøkt, og en utmerket arena å treffe 
vårt publikum på.  
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Orkestervirksomheten 
 
Arktisk Filharmoni veksler mellom ulike ensembleformater på fast basis. Arktisk Filharmoni 
har en fleksibel struktur, noe som betyr at orkesteret i løpet av et år varierer fra 
kammergrupper via sinfonietta og kammerorkester til fullt symfoniorkester og 
operaproduksjoner. I tillegg opptrer musikerne i mindre sammensetninger, en duo, en 
kvintett, eller i samarbeid med andre musikkformer og andre musikere. De fast ansatte 
musikere i Bodø utgjør en sinfonietta, mens de faste musikere i Tromsø utgjør et 
kammerorkester.   
 

Symfoni  
 
Symfoniorkesteret åpnet Nordlysfestivalen 2018 med samisk musikk i orkesterformat. 
Åpningskonserten var en videreutvikling av prosjektet The orchestral joik project komponert 
av Frode Fjellheim. Konserten ble også en markering av Universitetet i Tromsø – Norges 
Arktiske Universitet sitt 50-års jubileum, og samarbeidet med universitetet bidro til å 
muliggjøre en gjentakelse av konserten dagen etter. Produksjonen var et samarbeid med 
Hærens Musikkorps Nord-Norge. De to konsertene ble spilt for et fullsatt Tromsø Kulturhus 
under ledelse av Anders Eljas og med et stjernelag av nordnorske og samiske vokalister; Mari 
Boine, Berit Solset, Anneli Drecker og Marja Mortensson. I tillegg et eminent band bestående 
av Ronni Le Tekrø, Snorre Bjerck og Anders Bitustøyl. 
 
Fiolinist Eldbjørg Hemsing gjestet i mars orkesteret med Hjalmar Borgstrøms fiolinkonsert. 
Fiolinkonserten er en av få norske fiolinkonserter skrevet i den romantiske æraen, som nå 
opplever å ha fått ny oppmerksomhet ved at Hemsing har utgitt konserten på BIS Records 
med Wiener Symphoniker, og inkludert verket i sin repertoarliste med fremførelser i både inn- 
og utland. Utgivelsen hadde plateslipp rett i etterkant av våre konserter. Eivind Gullberg 
Jensen dirigerte prosjektet. Produksjonen ble fulgt av et TV team fra Bayerische Rundfunk da 
Hemsing skulle profileres i et dokumentarprogram, og konserten i Stormen Konserthus ble 
filmet av TV- produksjonsselskapet Clockwork. Produksjonen ble videresolgt til kringkastere 
internasjonalt. Deler av dette ble også vist på Hovedscenen NRK1. 
 
Sommeren bød på et noe uvanlig prosjekt for orkesteret. Filmskaper og gründer Jan Vardøens 
filmselskap Beacon Isle Films lager dokumentarfilm basert på Edgar Allan Poes novelle A 
Descent into the Maelstrom, som omhandler en manns brutale og voldsomme opplevelse med 
den sterke malstrømmen i Moskenesstraumen i Lofoten.  Den amerikanske komponisten 
Philip Glass skrev på 80-tallet et verk, inspirert av Edgar Allan Poes novelle med samme navn. 
Historien og fenomenet Moskenesstraumen er således en historie fra vår region som vi ønsker 
å være delaktig i å fortelle. Med godkjennelse fra Philip Glass ble hans verk A Descent into the 
Maelstrom, som hittil kun har vært fremført av Philip Glass Ensemble, rekomponert til 
symfoniorkester av norske Alexander Waaktaar. Etter tre intense dager med innspilling i 
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Stormen Konserthus, ble det gjennomført en konsert åpen for publikum som også ble filmet. 
Vår kunstneriske leder for sinfoniettaen, Tim Weiss, dirigerte prosjektet, og Berit Norbakken 
Solset var med på vokal. Etter endt innspilling og filmopptak i Stormen Konserthus, reiste 
orkesteret med skipet Gamle Salten til Lofoten. Det ble gjort dokumentarisk filmopptak hele 
veien, - fra prøver og forberedelser i konserthuset, underveis på båtferden over til Lofoten, og 
på den strabasiøse fotturen opp til fjelltoppen Ryten på Moskenesøy. Til tross for uvær med 
kraftig vind og nedbør, ble opptakene på Ryten gjennomført – honnør til våre spreke musikere 
som gjennomførte til tross for enorme værutfordringer. En uke senere fremførte orkesteret 
dette verket i Harstad under Festspillene i Nord-Norge, da med live visuell produksjon laget 
av den Bodøbaserte kunstneren Martin Losvik. Filmen presenteres for det internasjonale 
markedet våren 2019. 

I november var det klart for symfoniorkesterets siste prosjekt med førstedirigent gjennom 9 
år, Christian Lindberg. Et godt og langt samarbeid ble avsluttet på høytidelig vis med konsert i 
en av verdens beste konsertsaler, Concertgebouw, i Amsterdam. Solist var trompetist Pacho 
Flores, og Deutsche Grammophon-innspillingen «Fractales» gjennomført i mai samme år ble 
utgitt og lansert i forbindelse med denne konserten.  Konserten fra Concertgebouw ble 
streamet på nett, og mange der hjemme fulgte med på direkten. Det var også direktesending 
på Radio 4 Nederland. Konserten var en kjempesuksess med full sal (rundt 2000 
publikummere), stående applaus og en meget overbevisende kunstnerisk prestasjon av 
dirigent, solist og orkesteret. Konserten i Amsterdam etterfulgte konserter i Tromsø og Bodø 
med samme solist og tilnærmet samme program bestående av Haydn trompetkonsert og 
Tsjaikovskij 4. symfoni. 

Sinfonietta 

Arktisk Filharmonis sinfonietta gjennomførte i 2018 en rekke konsertproduksjoner 
under ledelse av kunstnerisk leder Tim Weiss. I tillegg ble det gjennomført konserter med 
spennende gjestedirigenter, bl. a norske Cathrine Winnes. Under Nordlysfestivalen i 
Tromsø og Arctic Chamber Music Festival på Svalbard, fremførte ensemblet to verk av 
svenske Karin Rehnqvist, som begge belyste 1500- og 1600-tallets brutale 
hekseprosesser i nord.  På Svalbard gjenopptok sinfoniettaen dessuten et vellykket 
samarbeid med Dansearena Nord, og presenterte en konsertforestilling der det ble 
presentert ny koreografi og moderne dans til verket Pulcinella av Igor Stravinsky. 

Stormen Konserthus sine ulike scener innbyr til variasjoner i program og ulike 
publikumsgrupper. Vi produserte dette året vår første konsert der musikk ble fremført og 
deretter live remikset. Konserten Minimalistisk Kontrapunkt, ble en ny konsertform 
der sinfoniettaen med Tim Weiss utforsket nytt musikalsk territorium i samarbeid 
elektronika-artisten Per Martinsen aka Mental Overdrive. Dette foregikk på rock/jazz-
scenen Sinus i Stormen Konserthus. 

Utvikling av repertoar knyttet til det samiske er en viktig del av orkesterets kunstneriske 
strategi. I september fikk finske Outi Tarkiainens store verk The Earth, Spring’s Daughter | 
Eanan, giđa nieida sin norgespremiere. Verket er en sangsyklus som baserer seg på tekster 
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hentet fra flere samiske diktere fra Finland, Sverige og Norge; Rauni Magga Lukkari, Nils Aslak 
Valkeapää, Rose-Marie Huuva, Leena Morottaja, Timo Malmi, Aila Meriluoto. Den eldste 
teksten går tilbake til 1700-tallet, og de nyeste tekstene er norsk-samiske tekster publisert i 
vår tid. Gjennom samisk dikting illustrerer verket nord, naturen, og menneskets erfaring med 
sin egen historie.  Teksten i verket er en stor collage av samisk poesi. Det sterke båndet mellom 
generasjonene og den samiske kulturens sykliske oppfatning av tid er til stede også i 
arbeidsstrukturen: Musikken brettes ut i lag og sykluser, og blir født igjen og igjen. Under siste 
sats i stykket, vises kortfilmen Change of Faces. Filmen er laget av den finske filmskaperen 
Elina Oikari. Kortfilmen er laget for verkets epilog og ble filmet i Kåfjorddalen og Helligskogen 
i Troms. Arktisk Filharmoni har bestilt verket sammen med Lapland Kammerorkester og 
Norbottens Kammerorkester. 
 
Konsertkonseptet #Tettpå har utviklet seg til en stor suksess. Vi har gjennom de siste sesonger 
hatt #Tettpå-konserter der konsertens fokus har vært på et instrument og en av våre 
musikere. I 2018 var det #Tettpå fagotten, et prosjekt som ble meget vellykket med to utsolgte 
forestillinger.  
 
Som det årlige og faste samarbeidet med Bodøs amatørkormiljø ble det i mars en flott 
påskekonsert der Mendelssohns Symfoni nr. 2, Lobgesang, ble fremført av en for anledningen 
utvidet sinfonietta og ca. 50 korsangere.  
 
 

Kammerorkester  

 

Kunstnerisk leder for kammerorkesteret siden 2012, Henning Kraggerud, har bidratt til at 
mange anerkjente gjesteledere gjester orkesteret. I 2018 samarbeidet vi på nytt med 
Matthew Truscott, som er tilknyttet Mahler Chamber Orchestra, og for første gang fikk vi 
besøk av Richard Tognetti fra Australian Chamber Orchestra. Begge jobber med to av verdens 
fremste kammerorkester, og de er kapasiteter vi ønsker skal bidra til å videreutvikle oss. 
Konserten med Truscott var programmert med en avdeling gammel musikk av Purcell og siste 
avdeling med et moderne verk av amerikaneren John Adams. Konsertsted var Verdensteatret 
i Tromsø. Det siste verket er minimalistisk, repetitiv og rytmisk fengende musikk som Tromsøs 
tekno-gudfar Per Martinsen tok opp og gjorde en live remix av i flukt med konserten som et 
klubbkonsept.  
 
Fiolinistene Richard Tognetti og Satu Vänske gjestet kammerorkesteret i september, med 
Bachs dobbelkonsert og verk av Mozart, Vasks og Beethoven på programmet. Det var fullt i 
Tromsø Kulturhus, og til tross for de kjente komponistene på programmet var publikum 
spesielt berørte av Tognettis framføring av den estiske komponisten Petris Vasks Fantasi for 
fiolin og strykere. Det har vært jobbet i årevis med å få Tognetti til orkesteret, og det var en 
særdeles utviklende uke for musikerne. 
 
Kraggerud inviterer, har blitt et fast konsept og denne gangen var det trompetist Tine Thing 
Helseth som var vår gjest på en konsert i Tromsø Domkirke. Konserten hadde i kjent stil et 
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variert program fra Bach til Joni Mitchell, der solisten avsluttet med å synge en 
egenkomponert låt. Tradisjonen tro for konsertkonseptet samtalte Helseth og Kraggerud på 
uformelt vis underveis i konserten og det ble svært god stemning.  
 

De to faste kirkekonsertene våre i Tromsø Domkirke, med påskekonsert og med 
Mørketidsbarokk i november, er nå så veletablerte at vi i 2018 satt opp to konserter på hvert 
av prosjektene da etterspørselen på konsertene året før var større enn vi kunne dekke. Haydns 
store kor- og orkesterverk Skapelsen sto på programmet til påske, og produksjonen er et 
samarbeid med Vokal Nord. På programmet for årets Mørketidsbarokk med Kraggerud sto J. 
S Bachs Die Kunst der Fuge. 
 

Andre konsertarrangementer 
 
Som i tidligere år fortsatte vi også i 2018 med våre ukentlige lunsjkonserter som finner sted 
hver fredag gjennom året. Dette er et gratis lavterskeltilbud i både Bodø og Tromsø, som har 
blitt godt etablert og veldig populært. Hver fredag kl. 12:00, finner til sammen rundt 300 
publikummere veien til Stormen Konserthus og Tromsø Kulturhus. Vi opplever at disse 
formiddagskonsertene er et høyt verdsatt dagtilbud som benyttes av både seniorer, yngre og 
barnehager som legger turen innom for en halvtimes konsert der stemningen er uformell. 
Samarbeid med reiselivet og destinasjonsselskapene har til en viss grad også sendt en del 
turister innom arrangementene.  
 
Våren bød som vanlig på den årlige 17. mai konserten i Tromsø Kulturhus og Stormen 
Konserthus i Bodø, der bl.a. kor og amatørkorps er våre faste samarbeidspartnere. 
Nasjonaldagskonserten er gratis for publikum, og de medvirkende representerer en bredde 
av byenes kulturliv.  Vi samarbeidet også i år med Nordlysfestivalen om 
utendørsarrangementet og hagefesten Vårfest, som arrangeres på Skansen. På Vårfest 
inviteres publikum til en uformell ramme der kammermusikk presenteres utendørs og 
innendørs, og mat kan kjøpes. Året ble avsluttet med våre populære På Besøk-konserter i 
desember som har etablert seg til å bli et høydepunkt. Bedrifter, institusjoner og 
enkeltpersoner søker hvert år om å få orkesterbesøk, vi mottar årlig mellom 20-30 søknader, 
og prøver etter beste evne å besøke så mange søkere som mulig. Dette året var det bl.a. 
skoler, eldresenter, rehabiliteringssenter, NAV, Kirkens Bymisjon og Tromsø Lufthavn, som 
fikk besøk. 
 

Arctic Chamber Music Festival - Svalbard 
 
Arktisk Filharmoni var høsten 2016 initiativtaker og med å etablere et prosjektstyre som skulle 
arbeide med å prosjektere verdens nordligste festival for klassisk musikk og opera, Arctic 
Chamber Music Festival at Svalbard. Arktisk Filharmoni har siden 2013 hatt avtale med 
lokalsamfunnet om årlig konsertaktivitet i Longyearbyen, og har siden da besøkt Svalbard med 
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større og mindre produksjoner. Det er dette samarbeidet som nå videreutvikles i en form som 
kan øke merverdien av Arktisk Filharmoni sin allerede eksisterende aktivitet på Svalbard. 
 
En målsetning for 2018 var å etablere festivalen som en egen virksomhet.  Arctic Chamber 
Music Festival ble høsten 2018 etablert som et aksjeselskap der partene består av 
reiselivsaktøren Svalbard Adventure Group (33%), produksjonsselskapet Arctic Vibe (33%) og 
Arktisk Filharmoni (34%). Festivalen har i tillegg til eget styre, videreført en styringsgruppe 
som består av representanter fra Lokalstyret, Sysselmannen, Visit Svalbard, Polarinstituttet, 
Artica og Svalbard Museum. 
 
I februar 2018 fant den aller første utgaven av festivalen sted. Resultatet ble 4 dager der 
kunsten, gode samtaler, kunnskap og refleksjoner fylte Longyearbyen fra morgen til kveld. 17 
konserter fant sted i perioden fra 15. - 18. februar. Mange ulike og utradisjonelle arenaer ble 
anvendt som konsertarenaer, fra Gruve 7 til Svalbard Museum, via Longyearbyen kulturhus, 
Huset, Funken Lodge, Artica Svalbard, Longyearbyen bibliotek, Galleri Svalbard og hotellene. 
 
Festivalen oppnådde nasjonal og internasjonal oppmerksomhet med en rekke oppslag; 
regionalt bl.a. i Svalbardposten, samt flere artikler i Nordlys, Avisa Nordland, Bodø NU og 
iTromsø. I tillegg var det flere internasjonale filmselskaper som dokumenterte festivalen og 
frilansskribenter som omtalte den. Et samarbeid med Music Norway bidro til at vi kunne hente 
inn utenlandske skribenter. 
 
Arktisk Filharmoni presenterte seg i alt fra kammergrupper til større ensembler, og 
repertoaret var bredt sammensatt med samtidsmusikk, klassisk musikk og opera. Festivalen 
fikk generelt en god tilbakemelding fra lokalbefolkningen, næringsliv og reiseliv. 
 
Videre gjennom 2019 vil samarbeidet mellom Svalbardsamfunnet og orkesteret videreutvikles 
gjennom eierskapet i festivalen, der målet er å øke og forsterke ringvirkningene av orkesterets 
aktivitet på Svalbard, samt fremme kunst fra nordområdene, gjennom en organisert satsing 
på kulturturisme. 
 

Turnévirksomhet 
 
I tillegg til Arktisk Filharmonis ukentlige konsertvirksomhet på hjemmebane i Bodø og Tromsø, 
har orkesteret jevnlig turnévirksomhet i Nord-Norge – fra det lille formatet med 
kammermusikk til det store med fullscenisk opera og full symfonisk besetning. Orkesteret har 
foruten Tromsø og Bodø, årlig 5 til 10 faste spillesteder i landsdelen. I 2018 hadde orkesteret 
konserter på Svalbard og i Alta, Narvik, Harstad, Sortland, Fauske, Sørfold, Mosjøen og 
Sandnessjøen. I tillegg spilte orkesteret 1 konsert utenlands, i Concertgebouw, Amsterdam. 
Arktisk Filharmoni gjennomførte i 2018 totalt 194 konserter, hvorav 48 av disse var utenfor 
de faste konsertstedene i Tromsø og Bodø.  
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Innspillinger 
 
Mai ble en historisk måned for Arktisk Filharmoni. Orkesteret gjennomførte, som det første 
norske symfoniorkesteret, innspilling for det legendariske og anerkjente plateselskapet 
Deutsche Grammophon. Innspillingen ble gjennomført i Stormen Konserthus flotte akustiske 
forhold, med Ingo Petry i studio som produsent. Trompetist Pacho Flores, som orkesteret har 
hatt flere samarbeid med tidligere, har solistkontrakt med selskapet, og ønsket seg spesifikt 
samarbeid med Arktisk Filharmoni.  For orkesteret var det særlig gledelig å kunne medvirke i 
en innspilling der det fra før ikke finnes mange innspillinger av repertoaret, i tillegg til at ny 
musikk av nordisk komponist ble innspilt. CD-utgivelsen fikk navnet Fractales, og inneholder 
verk av Alexander Arutiunian, Pablo de Sarasate, Christian Lindberg, Antonio Carlos Jobim og 
Astor Piazzolla. Førstedirigent Christian Lindberg ledet orkesteret. Det var et ambisiøst 
prosjekt med store og krevende verk, men både plateselskapet, solist og orkester var meget 
fornøyde og har mottatt gode tilbakemeldinger og kritikker internasjonalt. 
 
I juni var det igjen duket for innspilling i Stormen Konserthus, nå på det norske selskapet 
Simax/Grappa. Solist var en av orkesterets egne kunstneriske ledere, fiolinist Henning 
Kraggerud. Dirigent var Christian Kluxen, som fra 01.01.2019 er ansatt som ny sjefdirigent for 
symfoniorkesteret. Det viste seg raskt under forberedelsene og selve innspillingen at Kluxen 
og Kraggerud samarbeidet meget bra. Henning Kraggerud var solist i fiolinkonserter av 
Tsjaikovskij og Beethoven som skal utgjøre to ulike plateutgivelser. Det øvrige repertoaret på 
utgivelsene vil være verk skrevet av Kraggerud, som skal spilles inn i april 2019. Begge 
innspillinger vil utgis i sesongen 19/20, og Beethoven-innspillingen vil lanseres i 2020 under 
Beethovenjubileet. 
 
Kammerorkesterets innspilling av J. S Bachs Goldbergvariasjoner ble utgitt på Simax i 
september 2018, og har fått gode anmeldelser både nasjonalt og internasjonalt.  
 
I 2018 lanserte orkesteret i samarbeid med Tvibit det som er en videreutvikling av vårt 
samarbeid med nordnorske artister. Tvibit Strings ble lansert som eget prosjekt, der artister, 
unge og eldre, etablerte og uetablerte, søker om å gå i studio med orkester. Orkesteret setter 
av 1 arbeidsuke årlig til prosjektet. Det kom åtte søkere på første runde, det var en stor 
sjangerbredde og prosjektet videreføres i 2019.  Det å kunne bidra til kunstnerisk utvikling for 
nordnorske artister, er fremdeles sentralt i Arktisk Filharmoni sin strategi om samarbeid og 
styrking av musikkfeltet i landsdelen. I 2018 ble også prosjektet Solnatt løftet sammen med 
Festspillene i Nord-Norge. Flere nordnorske artister, bl.a. Elle Marja Eira, Petter Carlsen, Tore 
Bruvoll, Resirkulert, White Ascot, Anne Nymo Trulsen, Lisa Skoglund og svenske Johan Airijoiki, 
komponerte og spilte inn sine sanger til barn i midnattssola som ikke vil sove. Prosjektet 
resulterte i tillegg til konsert under Festspillene i en CD-utgivelse/sangbok som bl.a. er 
distribuert til kulturskoler. 
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Satsing på barn / unge / familie: 
 
Det er en målsetning for Arktisk Filharmoni at ca. ¼ av den årlige aktiviteten skal rettes inn 
mot barn og ungdom.  Denne målsetningen ble nådd også i 2018.  
 
Flere av våre prosjekter er nå etablert som prosjekter som gjentas årlig i samarbeid med Den 
Kulturelle Skolesekken (DKS). Ett av disse er Hva er lyd, som hadde premiere i 2017, og som er 
utviklet og fremført sammen med Nordnorsk Vitensenter. Det er gjort avtale med DKS i to 
fylker, om at vi vil fremføre denne produksjonen årlig for fjerde trinn. Produksjonen vil utvikles 
og fornyes kontinuerlig.  
 
I 2018 hadde orkesteret premiere på to egenproduserte familieproduksjoner. 
Allsangkonserten Sangskatten er et prosjekt der lokale barnekor fra Bodø og Tromsø 
medvirker som forsangere og solister. Sangskatten ble godt mottatt av publikum og 
samarbeidspartnere, og produksjonen vil også videreutvikles og innføres som fast DKS-
samarbeid med grunnskolen. Sangskatten ble i 2018 fremført i Tromsø, Bodø og i Harstad.  
 
Prosjektet Skjervøykongen var det andre verket i orkesterets etablerte konsertserie 
Nordnorske Eventyr. Verket ble fremført både i Tromsø og Bodø til meget god mottakelse fra 
publikum og samarbeidspartnere i Den Kulturelle Skolesekken. Komponist Trygve Brøske skrev 
musikken, og teksten var skrevet av Ragnar Olsen. Forestillingen omhandler Skjervøykongen; 
en mektig handelsmann som hersket på Skjervøy for over 300 år siden. Den dag i dag lever 
mytene om sølvskatten han skal ha gjemt i ei hule på Stussnes. Verket ble skrevet i 
musikkteaterform, og skuespillerne Emilie Tverbak og Ida Løken Valkeapää medvirket. Ketil 
Høegh hadde regi i prosjektet. Prosjektet vil i 2019 tas hjem til Skjervøy og fremføres i Skjervøy 
Kulturhus.  
   
Åpent hus skjer i samarbeid med Stormen Konserthus i Bodø og Tromsø Kulturhus og er faste, 
årlige prosjekter der Arktisk Filharmoni når ut til familiesegmentet og får vist orkesteret fram 
til et nytt publikum. Åpent hus er et gratis tilbud. 
 
Familiedagen Ut mot havet på Nyholmen Skandse i Bodø ble arrangert for andre gang, og til 
stor begeistring fra både publikum, orkester og samarbeidspartnerne 4H, Kystlaget Salta, 
Salten Naturlag, Nordland Fortidsminneforening, Nyholmen Skandses Compagni, Bodvin 
Vikinglaug og Bodø Husflidsforening. Ut mot havet er en gratis familiedag med morsomme og 
lærerike aktiviteter, salg av husflidsprodukter, kafé og levende kystmusikk i sjøsprøyt og blæst, 
på vårt vakre tusenårssted Nyholmen. 
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Talentutvikling / rekruttering 
 
 
I 2018 fortsatte Arktisk Filharmoni arbeidet med sin mentorordning, som startet opp første 
gang i 2017. Ordningen er 3-årig finansiert ved hjelp av Talent Norge og SNN 
Sparebankstiftelsen. Her kan musikertalenter som ønsker en karriere som profesjonell 
musiker søke om opptak. Arktisk Filharmoni vil bidra med veiledning, oppfølging, råd og 
praksis for å gi kandidatene et innblikk i hva som kreves av en profesjonell musiker, og hva de 
kan forvente. Kandidatene kommer fra, eller har tilknytning til Nord-Norge, og vil typisk være 
musikkstudenter i gang med høyere utdanning. De vil gjennom sitt individuelt tilpassede 
program få veiledning av eksterne (gjestende solister, dirigenter, regissører, andre) og interne 
mentorer (musikere i Arktisk Filharmoni). I tillegg vil bransjekunnskap vektlegges. Kandidatene 
får avtaler på 1-3 år, og i andre opptaksrunde tok vi inn to nye kandidater. Gjennom en rekke 
produksjoner i løpet av 2018 har mentorkandidatene vært involvert, fra musikere som en del 
av et stort symfoniorkester til mindre ensembler og til og med solistoppdrag på 
lunsjkonserter.  
 
Sammen med Kulturskolen i Tromsø og Pias Ballettstudio i Bodø, videreførte også i 2018 
Arktisk Filharmoni de større samarbeidsprosjektene vi har med barn og ungdom; 
førjulsballettene og orkesterprosjektet UNGSY. UNGSY er et prosjekt der elever med 
orkesterinstrumenter i kulturskolen spiller med profesjonelle musikere og musikkstudenter. 
Elevene i Kulturskolen kan også prøvespille for å bli solist med orkesteret, og Arktisk 
Filharmoni har en musiker med i denne juryen. Arktisk Filharmoni sine musikere medvirker i 
gruppeprøver, orkesterprøver og jobber frem prosjektet sammen med barn og ungdom.  
Prosjektet gikk i 2018 av stabelen for sjette året på rad, og orkesteret spilte sin konsert under 
Nordlysfestivalen med Andreas Hansson som dirigent og fagottalentet Solveig Skogdahl som 
solist. Hansson er en av dirigentene i Dirigentløftet og Opptakt-programmet. Opptakt er et 
lanseringsprogram for talentfulle, norske dirigenter. Opptakt er nå del av Dirigentløftet som 
drives av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, og er et samarbeidsprosjekt mellom de 
fleste av de norske profesjonelle symfoniorkestrene, herunder Arktisk Filharmoni. 
  
Samarbeidet med musikkutdanningen ved Norges Arktiske Universitet/UiT, ble videreført 
gjennom den faste samarbeidsavtalen mellom institusjonene. Samarbeidsavtalen omfatter bl. 
a mesterklasser og workshops med utøvere som gjester Arktisk Filharmoni, og 
eksamenskonserter med orkesteret for avgangsstudenter ved masterutdanningen i utøving. 
 
Året ble rundet av med den årlige og tradisjonsrike førjulsballetten i Tromsø og Bodø. Denne 
gangen var igjen Tsjajkovskijs Nøtteknekkeren på programmet, med fulle i hus i begge byer, 
over 350 barn og unge på scenen, tre forestillinger i Tromsø og to forestillinger i Bodø. Dirigent 
i Tromsø var Øyvind Bjorå. I Bodø dirigerte Nils Erik Måseidvåg, som en del av det nevnte 
Opptaktsprogrammet. 
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Samarbeid  
 
Samarbeid er et sentralt og sterkt forankret strategisk begrep i Arktisk Filharmoni. Orkesteret 
har samarbeidet bredt, med aktører fra det frie feltet og fra institusjonsfeltet, festivaler, 
utdanningsinstitusjoner, DKS, reiseliv og næringsliv. Samarbeidene strekker seg også fra det 
frivillige kulturlivet og amatører til det semiprofesjonelle og profesjonelle, her må særlig 
korsamarbeidene trekkes frem. Vi har vært tilstede på de store og de mindre arenaer, og søker 
bevisst etter å utvikle samarbeid på tvers av sjangere, næringer og aktører. Velutviklede 
samarbeid skaper merverdi – både for kunsten, utøverne, publikum og samfunn.  
 
I forbindelse med orkesterets aktivitet på Svalbard siden 2013, samt regjeringens uttalte 
satsing på samarbeid mellom kultur og reiseliv, etablerte Arktisk Filharmoni i 2018 
aksjeselskapet Arctic Chamber Music Festival sammen med produksjonsselskapet Arctic Vibe 
AS og reiselivskonsernet Svalbard Adventure Group AS.  Målet med festivalen er todelt; å 
skape helårlig aktivitet innen kulturturisme samt skaffe erfaring ved å bruke festivalen som en 
pilot i et konkret kulturnæringssamarbeid, i tillegg til å fremme kunst og kunstnere fra 
nordområdene på en arena med sterk internasjonal interesse. 
 
Det er en del av orkesterets mandat å profilere landsdelen internasjonalt. Arktisk Filharmoni 
skal være en synlig aktør på de internasjonale arenaer, som en ambassadør for de norske 
nordområdene, for nasjonen, og for regionale interessenter. Orkesterets internasjonale turné 
i 2018 gikk til Amsterdam, Nederland. Her ble orkesteret invitert til å spille konsert i en av 
verdens mest prestisjefylte saler, Concertgebouw. Programmet som ble presentert på denne 
konserten, Tsjajkovskij og Haydn, var verk som også promoterte innspillinger som orkesteret 
har gjennomført med utgivelser på Deutsche Grammophon og BIS Records. På denne turneen 
samarbeidet vi også med den norske ambassaden, Innovasjon Norge, UiT Norges Arktiske 
Universitet, SpareBank1 Nord-Norge, fylkeskommunene, Bodø kommune og Tromsø 
kommune. Som del av reisen deltok flere nordnorske reiselivsaktører i et eget kulturturisme-
seminar arrangert av Innovasjon Norge. Internasjonal profilering skjer også gjennom den 
omtale og publisering orkesteret har fått gjennom TV-sendinger, internasjonale 
filmprosjekter, plateutgivelsene og gjennom den kontakten og de samarbeid orkesteret 
gjennom året har med internasjonale kunstnere. 
 

Organisasjon  
 
Daværende NOSO lanserte tilbake i 2016 sitt interne lederutviklingsprogram som i særlig grad 
har som mål å styrke lederrollen til musikere med lederfunksjon. I 2016 inngikk selskapet en 
samarbeidsavtale med Olympiatoppen Nord, hvor vi i en 3-årsavtale er knyttet til 
«prestasjonsklynge nord», hvor utøvere og ledere fra toppidrett, kultur, næringsliv og 
akademia samles for å lære av hverandre på tvers av profesjoner.  Samarbeidet med 
Olympiatoppen ble i 2017 videre utvidet og formalisert, og fortsatte dermed også inn i 2018. 
I Prestasjonsklynge Nord ønsker deltakerne å utvikle prestasjonskultur i egne organisasjoner 
innen toppidrett, kultur, næringsliv, det offentlige og akademia. Målet er å sette et anslag om 
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å utvikle norsk prestasjonskultur. Musikere i Arktisk Filharmoni deltar i 4 årlige samlinger, 
Utøverstimuli, der de er med sammen med deltakere fra de øvrige næringer. Ansatte med 
ledende stillinger deltar på Lederstimuli, og i tråd med målsetningene for organisasjonen ble 
det jobbet bevisst med å sikre at våre ledere er både motiverte og kvalifiserte. Arktisk 
Filharmoni har høye ambisjoner for kompetanse, kvalitet og utvikling, og gjorde gode 
fremskritt i 2018. 
 
I 2018 ble også struktur med seksjonsledere etablert i Bodø, og vi ser allerede gode resultater 
av ordningen for organisasjonen. Arktisk Filharmoni gjennomførte også i 2018 en 
strategirevidering, forankret i både styret og hos hver enkelt ansatt. Prosessen endte opp med 
en oppdatert strategi vedtatt på styremøte i oktober 2018. 
 
Kulturundersøkelsen ble høsten 2018 gjennomført for tredje gang. Kartleggingen baserer seg 
på de ansattes oppfatning av egne sentrale verdier, verdier de ansatte oppfatter som sentrale 
i organisasjonen; og verdier de gjerne ser virksomme i Arktisk Filharmoni. Det ble konstatert 
godt samsvar mellom de ansattes personlige og nåværende verdier.   Samsvar mellom 
nåværende verdier og ønskede verdier er så bra at det er riktig å konkludere med at 
organisasjonen er i en god utvikling. Arktisk Filharmoni ivaretar målsetninger om å være en 
verdibasert, lærende og utviklingsorientert organisasjon og kjennetegnes av et inkluderende 
og godt arbeidsmiljø. Det legges vekt på gode relasjoner og verktøy for mestring i møte med 
høye ambisjoner og krav om høy kvalitet i alle ledd.  
 
I løpet av 2018 hadde Arktisk Filharmoni totalt 147 ulike innleide og frilansere som 
lønnsmottagere, i tillegg til orkesterets faste årsverk. Enkelte frilansere var engasjert for ett 
oppdrag, mens andre var inne som frilansere flere ganger i løpet av året. Samlet sett ble det 
utbetalt 4,9 millioner i lønn til disse som totalt tilsvarer om lag 8,5 årsverk. Arktisk Filharmoni 
registrerer gjennom de siste årene at stadig flere frilansere bosetter seg i landsdelen, hvor 
deltidsstillinger rundt om i kommunene suppleres med frilansoppdrag i orkesteret. Vi 
opplever det som meget positivt at Arktisk Filharmoni kan være med å muliggjøre at flere høyt 
utdannede musikere flytter til landsdelen. Innleide musikere som sendte faktura fra eget 
foretak er ikke inkludert i disse tallene. 
 

Kommunikasjon  
 
Arktisk Filharmoni har i 2018 fortsatt sin digitale satsing i markeds- og 
kommunikasjonsarbeidet, og tallene viser at vi lykkes med denne satsingen.  Arktisk 
Filharmoni er en synlig aktør i media, og var i 2018 omtalt 568 ganger i ulike aviser, hvorav 
godt over halvparten (319) betegnes som store oppslag.  
 
Fordi de tradisjonelle mediene har en høyere terskel enn tidligere for å ta inn kulturstoff og 
fordi omtale i tradisjonelle medier ikke har samme betydning som før de sosiale medienes 
inntog, har vi i flere år intensivert satsingen på digital markedsføring og omdømmebygging. 
Vi har også fokusert sterkere på internkommunikasjon i 2018, ikke minst med innføringen av 
kommunikasjonsverktøyet Workplace, et “Facebook for bedrifter” som har samme 
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brukergrensesnitt og – vennlighet som Facebook. Dette har vært en vellykket satsing. Alle 
ansatte har tatt det i bruk og de aller fleste bruker verktøyet ukentlig. All kommunikasjon i 
Arktisk Filharmoni kjennetegnes også på Workplace av våre verdier - raus, sprek og solid. 
 

De siste års satsing og kursing av medarbeidere på digital markedsføring og omdømmebygging 
har gitt svært positive effekter, og vi opplever meget god respons i sosiale medier og på vår 
egen YouTube-kanal som omtalt under punktet om Publikum. 
 

 
 
 
 
Facebook: Her har vi nå 8193 følgere, en økning på 653 i 2018.  
 
Instagram: 3068 følgere, en økning på 506 det siste året. Instagramkontoen er et stort 
samarbeid mellom flere ivrige fotosjeler i organisasjonen. Dette har gjort at kontoen vår er 
aktiv, har god kvalitet på bilder, og viser Arktisk Filharmoni på «innsiden». Vi bruker Instagram 
som vår «behind the scenes» arena,  https://www.instagram.com/arcticphilharmonic/  
 
 

 
Tabell: Oversikt utvikling følgere sosiale medier. 

 
 
Arktisk Filharmoni ble i 2018 nominert i tre klasser til Publikumsprisen på Norsk 
Publikumsutviklings årskonferanse i 2018, i klassene Øker mest (kan dokumentere betydelig 
økning i tilstrømming over tid som resultat av langsiktig og strategisk publikumsutvikling), 
Formidler best (kan dokumentere betydelig innsats for å formidle sin kunstform/kulturtilbud 
til nye grupper), og Neste praksis (kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, 
nytenkende tiltak for å nå et eller flere av målene over). 
 
Følg ellers nyhetssaker og mer på vår web: http://www.arktiskfilharmoni.no 

https://www.instagram.com/arcticphilharmonic/
http://www.arktiskfilharmoni.no/
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Høsten 2018 gjennomførte vi en publikumsundersøkelse under flere av konsertene både i 
Bodø og Tromsø, og resultatene fra denne vil foreligge i løpet av første kvartal 2019. 
 
En annen strategisk satsing som har foregått over flere år, er abonnementsordningen, der 
publikum får anledning til å kjøpe ulike konsertseriepakker for hver sesong. Dette har skaffet 
oss et større og mer forutsigbart publikumsgrunnlag i Bodø og Tromsø, og antallet abonnenter 
har steget kraftig. I 2018 økte antallet abonnenter i Tromsø fra 184 til 230, mens det i Bodø 
ligger stabilt mellom 125-130. Abonnentene får rabatt på konsertbillettene og egne 
arrangementer der de får god informasjon og kundepleie utført av markedsavdelingens 
medarbeidere. 
 
Vi arbeider nå videre med publikumsutvikling ved å satse ekstra på nye og bredere 
publikumsgrupper. I dette arbeidet blir inkludering/integrering og studenter nøkkelord, og vi 
er fra 2019 i gang med ulike prosjekter knyttet til dette. 
 
 

Årsregnskapet 
 
Årsregnskapet for 2018 viser et positivt resultat på 467 402 kroner, mot et budsjett på 386 102 
kroner. Resultatet er dermed 81 300 kroner bedre enn budsjett.  
 
Manglende lønns- og priskompensasjon utgjorde i 2018 en underdekning på 1,4 millioner 
kroner. Underdekningen ble ivaretatt gjennom kutt i planlagte instrumentinvesteringer, og 
noe tilpasning i planlagte arrangementer. 
 
De samlede driftsinntekter for 2018 utgjorde 91,875 millioner kroner, opp 1,16 millioner fra 
2017. 84,9 millioner utgjorde offentlige tilskudd, mens 7 millioner var egeninntekter. 
Egeninntektene er overordnet på samme nivå som 2017, men korrigert for inntektssiden av 
det store samarbeidsprosjektet «Sound of Music» i 2017, økte egeninntektene fra konsertene 
til Arktisk Filharmoni med om lag 1,9 millioner kroner i 2018. Billettinntekter og honorarer 
utgjorde 6,288 millioner, mens resterende 712 tnok er overføringer knyttet til 
samarbeidsprosjekter og mindre sponsorat.   
 
De samlede driftskostnader endte på 91,96 millioner kroner, hvorav personalkostnadene 
utgjorde 46,1 millioner kroner. De samlede driftskostnadene endte dermed 3,2 millioner 
kroner lavere enn året før, hvorav reduserte personalkostnader av dette utgjorde 1,975 
millioner. Reduserte personalkostnader mot 2017 skyldes det store samarbeidsprosjektet 
omtalt i avsnittet ovenfor. 
 
Øvrige driftskostnader var samlet sett 45,8 millioner mot 47 millioner i 2017. De største 
postene her var 13,5 millioner i reise- og diettkostnader, honorarer til innleide 
musikere/solister/dirigenter 7,8 millioner og kostnader til lokaler 10,6 millioner kroner. 
Kostnader til lokaler er øve-, konsert- og kontorlokaler Arktisk Filharmoni leier av kultur- og 
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konserthus i landsdelen, og økte med 702 tnok fra året før. Selskapets aktivitet er dermed en 
viktig del av inntektsgrunnlaget for disse husene. Reisekostnadene ble redusert med 1,27 
millioner kroner sammenlignet med året før, og skyldes noe færre reiser i forbindelse med 
turné. Andre interessante kostnader i 2018 er 652 tnok på transport av utstyr, 613 tnok på 
leie og kjøp av noter samt 599 tnok på reparasjon og vedlikehold av instrumenter.  
 
Arktisk Filharmoni solgte i slutten av desember 2018 ut alle andeler i et rentefond grunnet nye 
Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll fra Kulturdepartementet, og realiserte ved 
det en gevinst på kr. 422 984,-  
 
Selskapets egenkapital er per 31.12.2018 16,7 millioner kroner, tilsvarende 18 prosent av 
omsetningen og 58 prosent av totalbalansen. 
 
 

Arbeidsmiljø og miljøforhold 
 
Arktisk Filharmoni har som målsetning at det skal være full likestilling mellom kvinner og 
menn, samt at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for 
eksempel lønn, rekruttering og avansement. Arktisk Filharmoni innførte i mars 2018 
oppdaterte varslingsrutiner for varsling av ulike former for trakassering. Arktisk Filharmoni 
skal være en arbeidsplass hvor diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, legning, 
etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn ikke forekommer. 
 
Kvinneandelen i styret er 71,5 prosent, mens den blant fast ansatte i selskapet er 42 prosent.  
 
Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Arktisk Filharmoni er IA-bedrift, det er etablert et 
arbeidsmiljøutvalg, og det er utarbeidet handlingsplaner for oppfølging av arbeidsmiljøet. 
Sykefraværet har vært 2,43 prosent i 2018 hvor hoveddelen skyldes et langtidsfravær som 
ikke er relatert til arbeidssituasjonen. 
 
Arktisk Filharmoni startet i 2018 et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen i Tromsø med 
tanke på forebygging av slitasjeskader hos musikerne. Opplegget har etter en kartlegging av 
musikerne fysisk, gått gjennom ulike opplegg for trening og øving av motorikk, teknikk og 
bevegelighet for slik kunne forebygge slitasjeskader og et bedret arbeidsmiljø.  
 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø som sådan, men turnéforpliktelsen i landsdelen 
medfører en betydelig bruk av buss, båt og fly som transportmiddel.  
 
Det har ikke vært gjennomført noen vesentlige forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018. 
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Fortsatt drift 

I samsvar med regnskapsloven§ 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til 
stede. Den økonomiske situasjonen i selskapet er god. Det er etablert gode rutiner for 
budsjettering og økonomistyring og det rapporteres jevnlig til styret om den økonomiske 
utviklingen i selskapet. 

Tove Karoline Knutsen  Peter Eide Walseth  Arne Juell 
Styrets leder       Nestleder  Styremedlem 

Gry Alsos       Heidi Sivertsen   Jorun Perander 
Styremedlem   Styremedlem       Styremedlem 

Hanne Jakhelln  Tor Lægreid 
 Styremedlem    Adm. Direktør 



 
 

19 
 

 
 




