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Forsidebilde: Fra Feriekolonien 2018

USF er en nasjonal aktør i kultur- og kunstfeltet og et
kulturhus med internasjonalt omdømme og aktivitet

USF er landets største samlokalisering av kunst-, kultur- og
kreative virksomheter. Omlag 200 personer har arbeidssted her
og produserer kunst og kultur med nasjonalt og internasjonalt
nedslagsfelt. Miljøet er tverrfaglig og omfatter kunstnere, produsenter, festivaler, ideelle organisasjoner, kommersielle virksomheter og bransjeorganisasjoner. Samlet sett representerer
virksomhetene på USF en stor andel av kunst- og kulturproduksjonen i Bergen, der nye uttrykk skapes og grunnmuren for kontinuitet og innovasjon ivaretas.
Stiftelsen Kulturhuset USF sitt kulturpolitiske oppdrag (formålet)
er å skape best mulig produksjons- og formidlingsvilkår for samtidskunst og ulike musikksjangere innenfor elektrisk forsterket
musikk. Vår visjon er å være en høyt anerkjent samerbeidpartner
og utvikler i kunst- og kulturfeltet. Våre arbeidsområder er:
- Flerscenehus for musikk, film- og scenekunst
- Utstillingssted for samtidskunst
- Drift av internasjonal gjestekunstnerordning, designinkubator og
prosjekter som kommer inn under formålet
- Samarbeid med huseier av USF for å tilrettelegge for et
fruktbart og aktivt kulturklyngemiljø

Foto: Oddbjørn Steffensen / Nattjazz
USF-huset med “Kjødehallen” i bakgrunnen, 2018

ÅRET 2018
USF er etablert som Vestlandets
store scenehus for konserter, film
og kunst. USF er nå inne på de
aller fleste norske toppartister sine
turnéplaner, og er stoppested for
internasjonale artister med publikumspotensiale opp til 1300.
Veksten i aktivitet og omsetning
øker for sjuende år på rad.
Aktivitetene på USF Verftet er en

viktig driver i økonomien innen
kreative næringer i Bergen. USF ser
på mulighetene for å ekspandere
sørover til nabotomten der Kjødehallen står.
Kunstutstillinger og -prosjekter har
hatt en økning i publikumstall på
16,3%, mye grunnet utvidet åpningstid gjennom hele sommeren.
Ute-kulturhuset Feriekolonien ble ar-

rangert første gang i 2018, noe som
ble en suksess. Koloni-prosjektet
videreføres i 2019.
Om lag 157 684 personer besøkte
1104 arrangement på USF. (Tallet er
omtrentlig, da ikke alle arrangører
rapporterer tall til oss).
Dette var en økning på 12% fra året
før.

ØKONOMI
De siste årene har USF hatt stor vekst i aktivitet og omsetning etter Arena USF ombyggingen
i 2011. Årsresultatet er forbedret med 1,8 millioner fra 2015 til 2018 til et resultatmessig
overskudd. Årsregnskap 2018 viser et resultat på kr 83 795.

Med dette har man oppnådd styrets vedtatte økonomiske målsetning. Resultatforbedringen kommer gjennom økte inntekter og kostnadsreduksjoner.

vendig bemanningsøkning i driftsavdelingen, noe som
har gitt tilsvarende økte driftsutgifter. Dette medførte
negative driftsresultat t.o.m 2015 (-1,7 mill).

Netto omsetning i 2018 var kr 14,8 millioner (netto
omsetning er brutto omsetning fratrukket periodiserte
tilskudd til investeringer), noe som er en økning på 9,2%
fra 2017 og 120% høyere sammenlignet med 2011 som
var siste ordinære driftsår før ombygging. Tilsvarende
tall før ombyggingen var kr 6,7 mill.

Resultatforbedringen i 2016, 2017 og 2018 har sammenheng med god kostnadskontroll og kostnadskutt
gjennom bla. omorganisering og nedbemanning av faste
tilsatte. Fra høsten 2017 startet vi en forsøksperiode
med mer bruk av frilansere i arrangementsavviklingen
fremfor faste tilsatte. USF fortsetter å benytte frilansere,
men har fra januar 2019 tilsatt ytterligere en tekniker i
halv stilling. Dette var nødvendig på grunn av økt aktivitet og stort behov for vedlikehold av teknisk utstyr.

USF sine egeninntekter, dvs inntekter fra utleie til
arrangement, lokaler og kafédrift, har økt med 202% i
samme periode. Egeninntektene utgjør i 2018 kr 10,4
millioner og er 70 % av netto omsetning. I samme periode har de offentlige tilskuddene omtrent stått stille.
I 2016 hadde vi en gjennomgang av inntektsføringen
av investeringstilskudd for Arena USF. PWC anbefalte
en justering av inntektsføringen innenfor et uendret
inntektsføringsprinsipp. Bakgrunnen er den faktiske
økonomiske situasjonen og rentebildet etter ferdigstillingen av Arena USF. Denne justeringen hadde en positiv
effekt på resultatet og er videreført i 2018.
Ombyggingen hadde som mål å skape optimale produksjons- og formidlingsvilkår for hele spekteret av
elektronisk forsterket musikk og for andre arrangører
som bruker lokalene våre. Aktivitets- og omsetningstallene og viser at tilretteleggingen har blitt godt mottatt
av musikk- og kulturmiljøene og at tilbudet ved USF
Verftet er en viktig faktor og en sentral driver for økonomien i kreative næringer i Bergen.
Når aktiviteten øker så oppstår det et driftsmessig
motsvar i form av teknisk bemanning som skal bistå den
økte aktiviteten. Derfor har USF gjennomførte en nød-

Uten økte offentlige tilskudd og kun minimal prisjustering er den økonomiske situasjonen per i dag en bremse i
utviklingen av USF og kulturtilbudet.

AKTIVITET
Den positive utviklingen med høy aktivitet fortsetter. Om lag 157 684 personer besøkte omlag
1104 arrangementer på USF. I tillegg kommer et stort antall andre besøkende til USF som ikke
kan telles, som kafégjester, kulturskoleforeldre, besøk til virksomheter,
atelierbesøk, møter, kunstnernes aktiviteter og annet. Tilbudet er omfattende
og publikum representerer et bredt mangfold av befolkningen.
Bruken av Røkeriet som preproduksjonslokale for artister er sterkt økende.

MUSIKK
Konserter er arrangementsmessig i flertall med 206
enkeltkonserter, og noen flere konserter i Røkeriet
enn i Sardinen.
Studio USF brukes sporadisk til konserter og det var 35 der
i 2018. I Cinemateksalen og Visningsrommet har det også
vært et mindre antall musikkarrangement.

Arrangørliste musikk:
BIFF
Bergen Live
Nattjazz
Bergen Jazzforum
Made
Bergen Kulturskole
Cinemateket i Bergen med stumfilmkonserter
Vestnorsk Jazzsenter
Emergenza
Beyond the Gates
Mount
Act Entertainment
Vibbefanger
Up Front Artists
Projeto Uere
Marthe Valle
Ny Musikk
Shantykoret Cape Horn
NMG/G-Huset
Standing Ovation
Musikk & Underholdning AS
Stageway
Live Gruppen AS

USF er hovedscenen for jazz i Bergen og Bergen Jazzforum er en erfaren arrangør som avvikler konserter med
både internasjonale stjerneartister og lokale jazztalenter.
Tilbudet med konserter for barn (Bajazz) er en suksess,
og det er alltid fulle hus om søndagene når Bajazzkonsertene avholdes. Bergen Live er byens største arrangør og
hadde 36 store konserter på USF i 2018.
Korsang, samtidsmusikk og korpsmusikk er jevnlig å høre
fra USF sine scener, mens rytmisk musikk, representert
ved rock og jazz i særdeleshet, er i flertall.
USF startet en ny konsertserie, Vreng, for eksperimentell
folkemusikk i 2017, i samarbeid med Ny Musikk Bergen.
Fire konserter i denne serien ble avholdt i 2018.
USF har etablert seg som stoppested på de aller fleste
norske toppartister sine turnéplaner, og for internasjonale
artister med publikumspotensiale opp til 1300. Norske
prateshow er i økende grad på turné og kommer også til
USF.
USF er musikkfestivalhuset fremfor noen, og få om noen
andre arenaer kan tilby muligheten for musikk fra fire
innendørs scener samtidig uten forstyrrende lydlekkasje
mellom scenene. Store festivaler i 2018 var Nattjazz (10
dager), Den Hemmelige Festen (1 dag) og Beyond the
Gates (3 dager) og Emergenzafestivalen for amatørband
(1 dag). Andre festivaler var scenekunstfestivalen Oktoberdans, tatoveringsfestivalen Bergen Tattoo Convention
og ølfestivalen Bergen Craft Beer Fest.

FAMILIEDAGER
Etter starten i 2015 har Familiedagene blitt ett av USF
sine ordinære tilbud. Det var 8 famliedager med 2550
besøkende i 2018. Programmet varierer noe fra gang
til gang, men hovedsakelig har tilbudet vært:
Folkedans med Ervingen
Hiphop med Bergen Dansesenter
Aikido og capoeiro
Danselek for små barn med Bergen Dansesenter
Portrettfotografering med OK Foto
Skrotskulpturversted med Siri Haaskjold
Film- og animasjonsverksted med Cinemateket og
Smau Media
Ansiktsmaling
Disko
Performance med lokale performancekunstnere
Omvisning i kunstutstillingene i Visningsrommet USF
Ulike kunstverksteder bl.a med gjestekunstnerne
Bajazzkonserter
Parkour med Przybys Paz
Yoga for barn med Kjersti Næss
Samarbeidspartnere er i tillegg til overnevnte: Cinemateket, Bergen Jazzforum, Bergen Dansesenter,
Jasmine Børresen,Bergen Aikidoklubb, Bergen Capoeiraklubb Grupo União na Capoeira Bergen, Bergen
Ungdomslag Ervingen, Smau Media.

Familiedagene ble støttet av
Fana Sparebank og Bergen kommune i 2017.

FILM
Stiftelsen Cinemateket i Bergen driver vår kinosal.
Tilbudet med klassisk film, ny dokumentar og kunstfilm utfyller det regulære kinotilbudet til Bergen
Kino, og med arrangementer som foredrag og regissørmøter spiller stedet en viktig rolle for filmkunstinteresserte. CiB driver også ungdomsfilmklubben
HUFF.

gang i 2018 med stort besøk. Det ble vist ny arabisk
film og i tillegg var det debatt og kulturarrangement
knyttet til filmene. CiB var også verstskap for Balkan
New Film festival.

Kinosalen kan leies av andre på dager uten ordinære
visninger. Polske og litauiske organisasjoner viser
jevnlig film fra hjemlandet.

Det har vært en stor økning i besøket til CiBs regulære visninger, noe som skyldes sterkere markedsføring og en vridning i programprofil til å omfatte
mer ny film.

Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF, rigget om
konsertsalen Røkeriet til kino, og store deler av festivalens skoleforestillinger gikk av stabelen der.
I Visningsrommet USF ble BIFF sitt sideprogram
Expanded med film i skjæringspunktet teknologi/
kunst presentert. Som tidligere år var det godt
besøkt og populært hos den yngste publikumsgruppen.

CineArt er et nytt samarbeid mellom CiB og Visp der
det vises kunstfilm, kuratert av Visp.

Det ble arrangert 1 utekinovisning i 2018.
Sammenlagt var det 418 åpne visninger og 12657
besøkende til film på USF.

Arabiske Filmdager i Bergen ble arrangert for tredje
“Constitution” var én av de nye balkanske filmene som ble vist under festivalen
i 2018. Regissør Rajko Grlic, Kroatia
2016.

FESTIVALER

SCENEKUNST

USF er godt egnet til festivaler og helhusarrangementer. I 2018 ble det arrangert

BIT Teatergarasjen bruker Studio USF til
mange av sine forestillinger, mens de selv er uten
eget scenehus. Under deres festival Oktoberdans
ble Røkeriet rigget om til dansescene og Visningsrommet ble tatt i bruk til festivalarrangementer.
Scenen brukes sporadisk av andre aktører innen
teater og dans.

- Vibbefestivalen 2018
- Rausfestivalen 2018
- Army of the North Star
- Bajazzfestivalen
- Nattjazz
- Arabiske filmdager og kulturfestival
- Balkan New Film festival
- Emergenza talentfestival
- Beyond the Gates metalfestival
- Den hemmelige festen (i forbindelse med
musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest)
- Oktoberdans (BIT Teatergarasjen)
- Bergen Craft Beer Festival
- Bergen Tattoo Convention
- Bergen Internasjonale Filmfestival

Det var 39 scenekunstforestillinger i Studio USF i
2018, en redusering fra fjoråret 2017. Dette skyldes
at det var et ekstraordinært høyt antall forestillinger
under Meteorfestivalen 2017, mens Oktoberdans i
2018 hadde færre forestillinger og var på et ordinært
nivå i forhold til tidligere år.
Vi revurderer Studio USFs bruk og funksjon pga
utidsmessig teknisk anlegg og innretninger, samt at
det frie scenekunstmiljøets behov for scene hovedsakelig dekkes av Cornerteateret.

ØVRIG AKTIVITET I USF-HUSET
Mange virksomheter som holder til på det
øvrige arealet på USF har aktivitet for publikum:
kurs, møter og andre arrangementer.
Dette er kunstnere som har atelier, interesseorganisasjoner og undervisningsorganisasjoner.
AKKS driver et stort antall musikkurs for ungdom
i USF-huset og leier ut tilsammen fem øvingsrom
for musikk. AKKS arrangerer også LOUD – jentenes
bandcamp hver år.
Skrivekunstakademiet i Hordaland sin undervisningsaktivitet omfatter også åpne temakvelder og
enkeltstående kurs.
Et antall kurs innen dans, øving m.m. og andre
besøkende er ikke tatt med i vår telling fordi rapporteringene er ufullstendige.
Bergen Dansesenter har kulturskoletilbud i dans, og
er i tillegg Regionalt Kompetansesenter for Dans
med tilbud om profesjonell trening og faglige kurs.
De rapporterer totalt hele 23337 besøkende.

AKKS driver et stort antall musikkurs for ungdom i
USF-huset og leier ut tilsammen fem øvingsrom for
musikk.
Kunstnerne arrangerer årlig 1 åpen dag der alle kan
komme og besøke atelierene; i 2018 som en del av
B-Open. I samarbeid med Nattjazz arrangerte ateliergruppen “Crossover” med utstilling og konserter
i atelierene.

Fra Crossover-konsertene i atelierene
under Nattjazz 2018

KUNST
37 kunstnere var med i det ordinære
utstillingsprogrammet i 2018:
Ellen Ringstad,
Hilde Skjeggestad,
Maria Øy Lojo,
Vilde Blom,
Aski Dahl,
Ingrid Bjørnseth,
Museum of Longing and failure med Chloe Lewis,
Andrew Taggart og flere,
Manuel Portioli,
Arne Ingvaldsen,
Eva Kun,
Anne-Britt Lerøy,
Dilllan Marsh,
Eleanor Clare,
Richard Igbhy,
Marilou Lemmens,
Vilde Salhus Røed,
Bodil Røvik Larsen,
Sabine Popp,
Lin Wang,
Hild Borchrevink,
Kjersti Sundland,
Alwynne Pritchard,
Tijs Ham,
Yohei Hamasa,
Kammerkoret Gneis,
Bjørg Taranger,
Marieke Verbiesen,
Ragnhild Gjøen,
Annette F. Johannessen,
Nora Adwan,
Anne Marte Dyvi

Fra Ellen Ringstads utstilling
«APCLPSTK_Therapeutic Utopias» i Visningsrommet USF
januar 2018

Vårt galleri Visningsrommet USF hadde et godt
utstillingsår med 13 utstillinger, hele 214 arrangementsdager og 10663 som publikum.
(Publikum i den utvidete sommersesongen utgjorde
2042).
Antall arrangementsdager økte kraftig da det var
åpent i hele sommersesongen, som en del av tilbudet i Feriekolonien.
Programmet er variert, både i forhold til fagdisiplin,
nasjonalitet og alder. Profesjonalitet, mangfold
og bredde er viktige prinsipper for utvelgelsen av
kunstprosjektene. Programmet settes sammen
på bakgrunn av innsendte søknader, og søknadsvurderingene gjøres halvårlig av Visningsrommets
to programansvarlige i samarbeid med to (rullerende) kunstnere.
I tillegg til rene utstillinger var Visningsrommet
arena for kunstrelaterte arrangementer som artist
talks, workshops, seminarer og annet.
Visningsrommet oppleves som attraktivt av mange
kunstnere. Beliggenheten i et kulturhus som USF
kan gi høye besøkstall og god eksponering mot et
stort kulturinteressert publikum.

Utstillingsstipendene på kr 10 000 ble i 2018 tildelt
Ellen Ringstad og Marie Nerland (VOLT)

ARTIST IN RESIDENCE

Artist in Residence Bergen (AiR Bergen) er
en internasjonal gjestekunstnerordning støttet av
Bergen kommune. Tilbudet som består av 2 leiligheter og 2 studio på USF, ble startet i 1999. Til nå
har 235 kunstnere fra hele verden hatt arbeidsopphold her.

AIR Bergen bidrar til å vitalisere kunstmiljøet i
Bergen gjennom samarbeid mellom de gjestende
kunstnerne og det lokale kunstmiljøet. Gjestekunstnerne representerer en stor faglig bredde og profesjonalitet innen områder som billedkunst, forfatterskap, filmregi, komposisjon, nye medier, dans og
koreografi.
Profesjonelle kunstnere fra alle fagfelt kan søke om
opphold. Vi tar imot søknader fra alle nasjonaliteter,
men ikke fra norske statsborgere eller fra kunstnere som bor i Norge. Det kommer mellom 100-200
søknader årlig. 2018: 138 søknader. 2019: 197
søknader. 2020: 139 søknader.
Søknadene vurderes i samarbeid med representanter fra kunstmiljøene i Bergen. I 2018 var dette:
Øyunn Viken ved Skrivekunstakademiet (forfatter
/tekst), Solrun Toft Iversen ved Hordaland Teater
(teater/scene), John Hegre, komponist, musikk div
(musikk/komposisjon / lyd), Julie Lillelien Porter,
kunstner og kunstnerisk leder Lydgalleriet (visuell
kunst).
Samarbeid mellom de gjestende kunstnerne og det
lokale kunstmiljøet er essensielt. Gjestekunstnerne
representerer en stor faglig bredde og profesjonalitet innen alle kunstfaglige områder.
I 2018 hadde USF besøk av 15 kunstnerne på 1-3
måneders opphold fra 9 land: Finland, USA, Kanada,
Nederland, England, Sør-Korea, Spania, Chile og
Tyskland. Disse representerte alle kunstdisipliner.

“Vulture” av gjestekunstner Juan Zamora, 2018

BERGEN DESIGNINKUBATOR

Illustrasjon av Ina Berger, 2018, 2018

Bergen Designinkubator er en ressurs for
design i Bergen, og er utviklet av Bergen kommune,
UiB Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og
USF. Prosjektet skal synliggjøre designkompetansen og styrke nyutdannedes mulighet til å etablere
egen næring i Bergen. Designerne får arbeidsplass
i et faglig fellesskap på USF, til redusert pris, samt
faglig veiledning og støtte.
Siden starten i 2007 har 43 designere deltatt.
Mange har startet egne virksomheter i Bergen og
regionen. Gjennom 2018 var det 11 designere i
aktivitet i inkubatoren.
Se også www.bergendesigninkubator.no

BERGEN KULTURINKUBATOR
USF Verftet, i samarbeid med bransjeorganisasjonene Brak og Vestnorsk Filmsenter etablerte i
2018 en inkubator for produsenter i en etableringseller videreutviklingsfase i musikk- og filmbransjen.
Deltakerne får tilbud om arbeidsplass i kontorlandskap, med subsidiert husleie, kontorutstyr
som møbler, printer og bredbånd, samt tilgang til
møterom og kjøkken.
Det er i 2018 etablert 6 fulltids plasser samt prosjektrom og møterom. Alle plassene er i bruk.
USF ser på muligheter for å utvide kapasiteten ved
å til by delte plasser etter en co-working modell.

ORGANISASJON

STYRET

REPRESENTANTSKAP

STAB

Elisabeth Halvorsen, leder
Tor Fosse
Inga Moen Danielsen
Chistine Kahrs
Siw Anita Lien
Jette Christensen
Lars Mossefinn

Ateliergruppen USF
Bergen Jazzforum
Stiftelsen Cinemateket i Bergen
Stiftelsen Bergen Dansesenter
Hordaland Musikkråd
Skrivekunstakademiet i Hordaland
AKKS Bergen
Vestnorsk Filmsenter
Bergen Næringsråd
Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune
Nøstet-Verftet-Klosteret Velforening
Brak

Ivar Chelsom Vogt, kulturhussjef
Evy Sørensen
Line Nord
Sindre Didriksen
Hallvard Nomeland
Martin Boye Sætre
Kjartan Grønhaug
Kathleen Geitanger
David Aasheim

Vara:
Mikal Telle
Stine Tveten

Stiftelsen Kulturhuset USF har en stab med faste
ansatte, et styre og et representantskap. Styret
velges av representantskapet i årlig møte.
Cinemateket i Bergen ved Sigurd Vik er representantskapets ordfører i perioden 2017 - 2019. Bergen
Dansesenter ved Liv Basberg er varaordfører.

FAKTA OG TALL

Antall besøkende:
157 684

Netto omsetning:
14,8 millioner

Antall arrangementer:
1104

Årsresultat:
83 795

Antall konserter:
206

Antall årsverk i stab:
7,5

Antall scenekunstforestillinger:
39
Antall besøk i Visningsrommet USF:
10663
Antall utstillinger / kunstprosjekt i Visningsrommet USF:
13
Antall filmvisninger:
418

Stiftelsen Kulturhuset USF mottok i 2018 offentlig
støtte fra:
- Bergen kommune
generelt driftstilskudd, kr 2 260 000
- Bergen kommune
investeringstilskudd til Arena USF, kr 2 000 000
- Bergen kommune
rentetilskudd knyttet til ekstra låneopptak,
kr 159 100
- Bergen kommune etter makeskifte med Kulturde
partementet (investeringstilskudd Arena USF),
kr 2 656 000
- Hordaland Fylkeskommune, driftstilskudd
kr 114 000
- Hordaland fylkeskommune, Visningsrommet USF
kr 51 000

WEB
- Hovednettsted www.usf.no
- Artist in Residence - gjestekunstnerordningen
www.airbergen.com
- Bergen Designinkubator
www.bergendesigninkubator.no
- Kafé Kippers
www.kafekippers.no

- USF på Facebook
www.faceook.com/usfverftet
- Visningsrommet USF på Facebook
www.facebook.com/visningsrommetusf
- USF på Twitter @usfverftet
- Visningsrommet USF på Twitter
@visningsrommetu

ÅRSBERETNING 2018
og årsregnskap på de følgende sidene
Stiftelsens revisor er Olstad AS

