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RAPPORT 2018 

 

 

Suksess fra første strofe! 
Operafest Røykenvik ble arrangert for første gang 7. – 10. juni 2018. 

Festivalen ble en suksess på alle måter; kunstnerisk, organisatorisk, økonomisk og 

publikumsmessig.  At en nykommer mottok Hadelandsprisen for 2018, er den beste bekreftelsen 

på suksessen.  Operafest Røykenvik skapte begeistring lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 

Styret har derfor besluttet at festivalen skal videreføres - og videreutvikler strategien i tråd med 

dette.  

 

Bakgrunn 
Hadeland er så heldig å huse kunstnere og artister på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. En av 

disse er Eli Kristin Hanssveen, til daglig fast ansatt solist ved Den Norske Opera & Ballett.  

Eli Kristin har i ti år drømt om å lage en operafest midt i hjertet av Hadelands nasjonalt verdifulle 

kulturlandskap, hennes eget «Toscana», i Røykenvik ved Randsfjorden. Ambisjonen var å styrke 

den voksende interessen for opera i Norge, samt å legge til rette for økt engasjement for opera 

og vokal kunst generelt og talentutvikling spesielt. Kvaliteten skal være høy, terskelen inn lav.  

 

Oppland Fylkeskommune finansierte et forprosjekt som resulterte i at lokale ildsjeler og 

institusjoner i januar 2018 stiftet det ideelle aksjeselskapet Operafest Røykenvik AS. Bente 

Erichsen (leder), Randi Eek Thorsen og Tom Furulund ble valgt som styre. Styret engasjerte Eli 

Kristin Hanssveen som kunstnerisk leder og Morten Wien som daglig leder.  

 

En stor bevilgning fra den lokale Sparebankstiftelsen, flere samarbeidspartnere fra lokalt 

kulturliv, en imponerende frivillig innsats og lokalt engasjement gjorde det mulig å gjennomføre 

den første festivalen innenfor en svært kort planleggingstid. 
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Program 
Torsdag 7. juni: 

OPERA GOURMET 

Sted: Øvre Næs Røykenvik 

Konsept: Opera servert  med god, lokal mat og drikke i vakre, landlige omgivelser. 

Samarbeidspartner:  Hemlaga på Næs og Øvre Næs gård.  

Kunstnere: Gunda-Marie Bruce (sopran), Svein Erik Sagbråten (tenor), Gunnar Flagstad og Kristin 

Fyrand Mikkelsen (klaver). 

Kapasitet: 200 publikummere. Utsolgt med ventelister. 

Dette ble en perfekt start for «Operafest Røykenvik»! Strålende vær, en vakkert pyntet og 

fantastisk rigget låve, nydelig mat tilberedt under ledelse av gourmet kokk  Alexander Nussbaum, 

stor musikk og lave skuldre. Egenprodusert musserende vin og spesialdesignede champagneglass 

av Røykenviks andre store kunstner, Ulla-Mari Brantenberg, ble prikken over i-en! 

 

Fredag 8. juni: 
 

KORKONSERT 

Sted: Søsterkirkene på Granavollen 

Kunstnere: Damekoret «Caldera» fra Nittedal. 

Samarbeidspartner: Kirken i Gran. 

Kapasitet: 200. 70 solgte billetter. 

En flott konsertopplevelse som løftet fram et meget godt kor fra vår egen nærregion. 

RØYKENVIK SPESIAL  

Sted: Hovedscenen Halvdan Svarte, Røykenvik 

Konsept: Et crossover prosjekt som skal løfte frem vokalkunstens mange områder. 

Kunstnere: I 2018 var dette et samarbeid mellom soulartist og «Stjernekamp»-vinner Knut 

Anders Sørum fra Toten og vår egen Eli Kristin, akkompagnert av fullt orkester: Sinfonietta 

Innlandet ved dirigent Peter Szilvay og et eminent band ledet av Kjetil Bjerkestrand. 

Kapasitet: 1266 publikummere. Utsolgt. 

Magisk! Med fulle tribuner, opplagte artister, strålende vær, ankomst i Viking-båt, en scene som 

synliggjorde kulturlandskapet og en mengde småbåter på vannet ble dette en eventyrlig kveld. 

 

Lørdag 9. juni: 
 

TIL EVA 

Sted: Søsterkirkene på Granavollen 

Konsept: Kirkekonsert basert på Eva Nansens brevveksling med ektemannen Fridtjof Nansen. 

Kunstnere: Isa Katharina Gericke (sopran) og Christian Ihle Hadland (piano).  

Kapasitet: 200. 70 solgte billetter.   

En sterk og nydelig konsert for et begeistret publikum. 

 

UTSTILLINGSÅPNING 

Sted: Glasslåven kunstsenter 

Konsept: Åpning av Sommerutstillingen 2018. 

Kunstnere: Liv Blåvarp (smykker) og Tore Gimle (skap og kniver).  



3 
 

Isa Katharina Gericke (sopran) og Christian Ihle Hadland (klaver). 
Kapasitet: 500 publikum. Overfylt. 

 

VOKAL KUNST 

Sted: Hadeland Folkemuseum, utescenen 

Konsept: Vokal kunst og artistisk stemmebruk. 

Kunstnere: Ruth Wilhelmine Meyer (vokal) og Espen Leite (akkordeon). 

Kapasitet: 400. 48 solgte billetter. 

En spennende konsert med imponerende virtuositet.  

 

OPERAGALLA 

Sted: Hovedscenen Halvdan Svarte, Røykenvik 

Konsept: Høydepunkter fra operalitteraturen presentert av internasjonale solister.  

Kunstnere: Matteo Lippi (tenor), Darlene Ann Dobisch (koloratursopran), Nina Gravrok 

(sopran), Siv Misund (mezzosopran), Yngve Søberg (baryton) og Eli Kristin Hanssveen 

(sopran).  

Kapasitet: 1266. 850 solgte billetter. 

Høydepunkt fra opera-litteraturen ble servert av fabelaktige solister og et opplagt Sinfonietta 

Innlandet under ledelse av Peter Szilvay. Et overbegeistret publikum, der mange opplevde live 

opera for første, men ikke siste, gang. Et kraftig regnvær overasket både artister, arrangører og 

publikum, men ble så imponerende  håndtert at det gjorde konsertopplevelsen nesten enda 

bedre.  

 

Søndag 9. juni: 
 

MIRIAM 

Sted: Hovedscenen Halvdan Svarte, Røykenvik 

Konsept: Et syngespill for barnekor, barnesolister og band. 

Kunstnere: Barn fra barnekorene Serafen, His Angels og Holmentroll. 

Kapasitet: 1266. ca 350 gjester. Gratis inngang.  

 

STERNEDRYSS 

Sted: Hovedscenen Halvdan Svarte, Røykenvik 

Konsept: Møt den neste generasjonen klassiske utøvere. 

Kunstnere: Ingvild Loen (sopran), Mikkel Fjeld Skorpen (tenor), Lydia Bryngelsson (mezzosopran) 

og Christian Valle (baryton). 

Kapasitet: 1266. ca 350 gjester. Gratis inngang. 

 

 

Arenaer 
Hovedarena: Halvdan Svarte scene på Randsfjorden ved Røykenvik 

Røykenvik ved Randsfjorden ligger i den ene enden av det nasjonalt verdifulle 

kulturlandskapsområdet, som strekker seg fra Granavollen med Søsterkirkene og ned til 

Randsfjorden. Området har store estetiske og historiske kvaliteter. Halvdan Svarte gikk i år 860 

gjennom isen og druknet i Røykenvik. Et naturlig valg av hovedarena for Operafesten! 

 

Området er til vanlig en kommunal badeplass. Infrastrukturen er til dels fraværende, så det ble 

jobbet mye med å finne løsninger på vei, vann og strøm. Det ble bygget en tribune med plass til 
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1266 personer og en scene i vannkanten. Det ble bygget et publikumsområde med servering og 

sitteplasser til ca. 300 personer. En åker i umiddelbar nærhet ble leid til parkering, og veien ble, 

etter avtale med myndighetene, omregulert til å bli enveiskjørt under avviklingen av festivalen. 

Arenaen ligger i et fuglefredningsområde. Det ble gitt dispensasjon av Oppland fylkeskommune 

til å bygge scene i vann og tribune på land. 

 

Tilleggsarenaer: 

Øvre Næs Gård 

Maria- og Nikolaikirken (Søsterkirkene) på Granavollen 

Glasslåven Kunstsenter på Granavollen 

Randsfjordmuseet avd. Hadeland Folkemuseum  

 

 

Publikum 
Totalt antall besøkende til arranementene var i 2018 ca. 3200 gjester.   

Publikumsområdet på Ulsnestangen, med kortreist mat og drikke, var veldig populært alle dager. 

En sosial arena som publikum satte stor pris på. Hovedtyngden av publikum var regionalt, men vi 

registrerte publikum fra hele Østlandet, og hadde også utenlandske gjester.  Det var ulik 

alderssammensetning på de forskjellige forestillingene, men gjennomsnittet lå på 30 - 70 år.  

På torsdagens Opera Gourmet var det i hovedsak lokalt publikum fra 35 til 70 år.  Fredagens 

Røykenvik Spesial hadde en noe lavere nedre grense. Lørdagens hovedforestilling hadde et litt 

eldre publikum enn de øvrige dagene, også med flere tilreisende.  Søndagens forestillinger var de 

unges dag, og var godt besøkt av familier. Et flott utgangspunkt for en videreutvikling. 

 - «Tenk at vi vi får oppleve dette på Hadeland!» - sitat fra gjest på Operagallaen.       

 

Frivillighet 
Uten frivillige, ingen festival! Totalt var rundt 70 frivillige engasjert i festivalen. Noen frivillige 

jobbet over 100 timer før, under og etter festivalen, mens andre var innom og jobbet 10-15 

timer.  Totalt ble det lagt ned rundt 2000 timer frivillig arbeid av en engasjert og stolt gjeng.  

Frivilligheten omfattet alt fra praktiske gjøremål i forkant, under og etter, til pressearbeid, delvis 

prosjektering samt sponsorarbeid. Arbeidet med rekruttering og organisering av de frivillige er 

allerede igangsatt for neste års festival.   

 

Økonomi, bidragsytere og sponsorer 
Til tross for svært kort planleggingstid klarte festivalen å få på plass et tilstrekkelig økonomisk 

fundament for historiens første Operafestival, både i form av offentlige og private tilskudd og 

samarbeidsavtaler med næringslivet.  

Sparebankstiftelsen Gran bidro med 1 million kroner første året. Dette var helt avgjørende for å 

gjennomføre en festival av dette formatet. I tillegg fikk vi uvurderlig støtte fra Fylkeskommunen, 

Gran kommune, Lunner kommune og Hadeland regionråd.  

Sparebank1 Ringerike Hadeland ble festivalens hovedsponsor i 2018. Andre sponsorer var 

Lygnalia Hyttetun og Lygnalia Grunneierlag, som i tillegg til økonomi bidro til synlighet på sosiale 

medier.  Brande Invest var en annen viktig sponsor. I tillegg til vanlige sponsorpakker solgte vi 

seterader, som var en noe rimeligere sponsorpakke, hvor bedriftene Trox Auranor, Hapro, 
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Røysumtunet og A. Wilhelmsen Management ble synligjort med bedriftsnavn på en seterad.   

Amedia og Avisen Hadeland var samarbeidspartnere på mediefronten. Containserservice, 

JohNET, Hadeland Maskindrift, Gran Dekk og Servicesenter, Viking Lunner, Lygnasæter Hotell var 

viktige samarbeidspartnere som leverte forskjellige tjenester. Med lengre planleggingshorisont 

har sponsorarbeidet stort forbedringspotensial. De forskjellige sponsorpakkene er bearbeidet og 

blir videreført til neste festival. 

 

Operafest Røykenvik hadde i utgangspunktet et budsjett på 3,7 millioner kroner. Budsjettet ble 

justert ned til 3,4 millioner, da det ble klart at vi ikke ville nå inntektsbudsjettet. Dette innebar at 

annonsebudsjettet ble noe redusert, og at det ble jobbet iherdig med å finne alternative 

løsninger på andre budsjettposter.  Prognosen for årsresultatet viser et lite overskudd, etter at 

det er avsatt midler for drift og planlegging de første månedene i 2019. 

 

Synlighet 
Media  

Pressen tok godt tak i Operafest Røykenvik. Særlig fikk vi uvurderlig støtte i avisen Hadeland i 

ukene før og under festivalen. Med flere førstesider og nærmere 80 artikler i papiravisen, og like 

mange på nettutgaven, ble festivalen godt dekket av lokal presse. I tillegg var det positive 

oppslag i Aftenposten, Se & Hør, NRK Radio og NRK TV, samt regionale aviser som RingBlad og 

Oppland Arbeiderblad.  
 

Sosiale medier 

Operafest Røykenvik har egen Facebook-side med nærmere 2000 følgere. Det var  mye aktivitet 

fra følgere både før, under og i etter festivalen. Operafest Røykenvik har egen Instagramkonto 

med rundt 400 følgere. I tillegg kan medregnes alle festivaldeltakernes delinger og posteringer 

før, under og etter festivalen. Her har vi et potensiale å følge opp. 

Betalt media 

Vi inngikk et samarbeid med Amedia om både annonsering og billettsystem, og fikk gjennom 

avtalen god synlighet. Vi startet noen dager før billettslipp med nettbannere i lokale og regionale 

medier med en nedtellingsfunksjon.  Dette skapte positiv nysgjerrighet, noe som ga utslag på  

trafikken på egne websider. Effekten i sosiale medier var god, publikum «tagget» hverandre i 

innlegg hvor de spurte om venner skulle være med.  I tillegg ble det kjøpt trafikk på sosiale 

medier med info om billetter/program, samt annonser i papiraviser.  

Andre tiltak 

Det ble hengt opp nesten 100 store bannere på 220x80 cm i Gran og Brandbu sentrum, samt i 

området i og rundt Røykenvik og Granavollen uken før festivalen.  Dette ble visuelt godt synlig og 

minnet befolkningen på hva som skulle komme.  Det ble også hengt opp 150 plakater over store 

deler av Østlandet.  Det ble satt opp rollup’s på kjøpesentrene i Gran Sentrum.  Kunstnerisk leder 

jobbet mye med synliggjøring i sine kanaler i både inn- og utland, både gjennom sosiale medier 

og kontaktskapende arbeid.  
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Konklusjon 
Operafest Røykenvik 2018 ble en overveldende suksess i oppstartsåret. Publikum skamroser 

arrangementet, pressen viste stor interesse, og samarbeidspartnere uttrykte stolthet over å 

kunne være med å skape noe unikt i regionen. Forestillingene torsdag og fredag var utsolgt 

(henholdsvis 200 og 1266 besøkende) og lørdagens konsert trakk 900 publikummere. Søndag, vår 

gratis familiedag, hadde et gjennomsnittsbesøk på 350.  

Vi er stolte! Ikke minst over engasjementet fra våre samarbeidspartnere og bidragsytere, som så 

verdiskapningen i det vi kunne bidra til sammen - for fremtiden.  

Vi har høye ambisjoner, men allikevel beina godt plantet i bakken. Vi skal lage en internasjonal 

festival med regional forankring. Det vil ta år med hardt arbeid, men vi gleder oss til 

fortsettelsen.  

Takket være kunstnerne, bidragsyterne, sponsorene, publikummet og den frivillige innsatsen 

lyktes vi i fødselen av en ny operafestival, på Hadeland: Operafest Røykenvik.  

 

Gran, oktober 2018 

Styret Operafest Røykenvik AS 

 

 


