ÅRSMELDING 2017

Stiftelsen Kulturhuset USF

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

Forsidebilde: Plakat av Robert Høyem.

Foto: Oddbjørn Steffensen / Nattjazz
Frode Grytten Beat Band spilte i Røkeriet USF under Nattjazz 2017.

ÅRET 2017
USF etablerer seg for alvor
som Vestlandets store scene 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 femte år på rad. Aktivitetene
på USF Verftet er en viktig driver i

økonomien innen kreative næringer i
Bergen.
Filmaktiviteten har økt, og med ny
programprofil og bedre markedsføring har Cinemateket økt publikumsantallet med 35%.
Kunstutstillinger og -prosjekter har
hatt en økning i publikumstall på
31%, mye grunnet utadrettetede
prosjekter.

Om lag 140 613 personer besøkte
982 arrangement på USF. (Tallet er
omtrentlig, da ikke alle arrangører
rapporterer tall til oss).

AKTIVITET

ØKONOMI
Årsresultatet er i balanse. Omsetningen øker for femte år på rad, og er nå 102% høyere enn
siste driftsår før ombyggingen i 2011/12. Egeninntektene utgjør nå 76% av omsetningen.
Som sist år kommer resultatforbedringen gjennom økte inntekter og kostnadsreduksjoner.
De offentlige tilskuddene står stille uten økning.

Omlag 140613 personer besøkte 982 arrangement på USF. I tillegg kommer et stort antall
andre besøkende til USF som ikke kan telles som f.eks. kafégjester, besøk til virksomheter,
atelierbesøk, møter, kunstnernes aktiviteter o.l. Tilbudet er omfattende og de besøkende
representerer et bredt mangfold av befolkningen.

MUSIKK

De siste årene har USF hatt stor vekst i aktivitet og omsetning etter Arena USF ombyggingen i 2011.
Årsresultatet er forbedret med 1,7 millioner fra 2015 til
2017 til et resultatmessig overskudd. Årsregnskap 2017
viser et resultat i balanse, kr 546. Resultatforbedringen
kommer gjennom økte inntekter og kostnadsreduksjoner. Med dette har styret oppnådd den vedtatte økonomiske målsetningen.
Netto omsetning i 2017 var kr 13,6 millioner, noe som
er en økning på 2,2% fra 2016 og hele 102% høyere
sammenlignet med 2011 som var siste ordinære driftsår
før ombygging.
USF sine egeninntekter, dvs inntekter fra utleie til arrangement, lokaler og kafédrift, har økt med hele 202%
i samme periode. Egeninntektene utgjør i 2017 kr 10,4
millioner og er 76 % av netto omsetning mot 75% i 2016.
I samme periode har de offentlige tilskuddene omtrent
stått stille. Tilskuddene fra Bergen kommune og Hordaland Fylkeskommune har så å si vært uendret siden
ombyggingen i 2013.
I 2016 hadde vi en gjennomgang av inntektsføring 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 2017.
Resultatforbedringen i 2016 og 2017 har også sammenheng med god kostnadskontroll og kostnadskutt
gjennom bla. omorganisering og nedbemanning av faste
tilsatte. Det ble gjort en reduksjon av faste stillinger i
2017 og fra høsten har USF gjort forsøk med større bruk

Konserter er arrangementsmessig i flertall med 201
enkeltkonserter, og noen flere konserter i Røkeriet
enn i Sardinen.

av freelancere i arrangementsavvikling fremfor faste
tilsatte teknikere. USF har ennå ikke konkludert med om
dette er en foretrukket organisering.
Ombyggingen i 2013 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 viser at tilretteleggingen har blitt godt mottatt av
musikk- og kulturmiljøene og at USF Verftet er en viktig
driver i økonomien innen kreative næringer i Bergen.
Tilretteleggingen fikk et driftsmessig motsvar i form
av teknisk bemanning som skal bistå den økte aktiviteten. Derfor har USF gjennomført en nødvendig
bemanningsøkning i driftsavdelingen, noe som har gitt
tilsvarende økte driftsutgifter. Dette medførte negative
driftsresultat t.o.m 2015.
Uten økte offentlige tilskudd og kun minimal prisjustering er den økonomiske situasjonen per i dag en bremse
for videre utvikling av USF og kulturtilbudene.
USF mottok offentlig støtte i 2017 fra:
- Bergen kommune generelt driftstilskudd, kr 2 125 000
- Bergen kommune investeringstilskudd til Arena USF, kr
2 000 000
- Bergen kommune rentetilskudd knyttet til ekstra låneopptak, kr 156 000
- Bergen kommune etter makeskifte med Kulturdepartementet (investeringstilskudd Arena USF), kr 2 656 000
-Hordaland Fylkeskommune, kr 162 000

USF er hovedscenen for jazz i Bergen og det var 23 jazzkonserter på scenene i 2017. Tilbudet med konserter for
barn (Bajazz) er en suksess, og det er alltid fulle hus om
søndagene når Bajazzkonsertene avholdes.
Bergen Live hadde hele 25 konserter på USF i 2017.
I samarbeid med Ny Musikk startet USF på høsten
konsertserien Vreng, med fokus på eksperimentell
folkemusikk.

Arrangørliste musikk:
BIFF
Tidal
Made
Mount
Nattjazz
Emergenza
Bergen Live
NMG/G-Huset
Corneliskvelden
Asian Streetfood
Susanne Lundeng
Beyond the Gates
Bergen Jazzforum
Bjørgvin Storband
Mercy Ships Show
Act Entertainment
Bergen Salsaklubb
Bergen Kulturskole
Vestnorsk Jazzsenter
Shantykoret Cape Horn
Cinemateket i Bergen med stumfilmkonserter

I Cinemateksalen og Visningsrommet har det også vært
et mindre antall musikkarrangement.
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.
Røkeriet er en av de fremste akustisk tilrettelagte
scenene for forsterket musikk i Norge. USF er etablert
som stoppested på de aller fleste norske toppartister sine
turnéplaner, og for internasjonale artister med publikumspotensiale opp til 1300. Standarden er på toppnivå og
konsertsalen er attraktiv for både rene konserter, festivaler og mer kommersielt rettede eventer.
Scenene på USF er mer og mer i bruk som preproduksjonsscener for artister som skal ut på turné og til store
festivaljobber.
USF er musikkfestivalhuset fremfor noen, og få om noen
andre arenaer kan tilby muligheten for musikk fra fire
scener samtidig uten forstyrrende lydlekkasje mellom
scenene.

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 .
Cinemateket driver også ungdomsfilmklubben
HUFF, som får stadig flere medlemmer og
besøkende.
Kinosalen kan leies av andre på dager uten ordinære
visninger. Polske og litauiske organisasjoner viser
jevnlig film fra hjemlandet.
Bergen Internasjonale Filmfestival, BIFF, rigget om
konsertsalen Røkeriet til kino, og store deler av festivalens skoleforestillinger gikk av stabelen der.

FAMILIEDAGER
Etter starten i 2015 har Familiedagene blitt ett av USF
sine ordinære tilbud. Det var 8 famliedager med 2600
besøkende i 2017. Programmet varierer noe fra gang
til gang, men hovedsakelig har tilbudet vært:
Folkedans med Ervingen
Hiphop med Bergen Dansesenter
Smaksverksted
Aikido og capoeiro
Danselek for små barn med Bergen Dansesenter
Lek og aktivitet med Gategym
Portrettfotografering med OK Foto
Skrotskulpturversted med Siri Haaskjold
Film- og animasjonsverksted med Cinemateket
Ansiktsmaling
Disko
Performance med lokale performancekunstnere
Omvisning i kunstutstillingene i Visningsrommet USF
Ulike kunstverksteder
Bajazzkonserter
Samarbeidspartnere er: Cinemateket, Bergen Jazzforum, Bergen Dansesenter, AKKS, Gategym, Bergen
Aikidoklubb, Bergen Capoeiraklubb, Bergen Ungdomslag Ervingen, Smau Media, Folkelig, Smaksverkstedet og Viten Filmfestival
Familiedagene ble støttet av
Fana Sparebank og Bergen kommune i 2017.

Det ble også arrangert flere utekinoer i bakgården
med godt besøk.

I Visningsrommet USF ble BIFF sitt sideprogram
Expanded med film i skjæringspunktet teknologi/
kunst presentert. Som tidilgere år var det godt
besøkt og populær hos den yngste publikumsgruppen.
Arabiske Filmdager i Bergen er en ny filmfestival
og ble arrangert for andre gang i 2017 med 1100
besøkende. Det ble vist ny arabisk film og i tillegg
var det debatt og kulturarrangement knyttet til
filmene.
Det har vært en stor økning i besøket til regulære
visninger, hele 35%, og dette skyldes sterkere
markedsføring, utekino og en vridning i programprofil til å omfatte mer ny film. Sammenlagt var det 483
åpne visninger og 11143 besøkende til film på USF.

Inbetween er én av filmene som ble vist
under Arabiske Filmdager i 2017. Filmen
bryter tabuer og tråkker på nitriste
tradisjoner, men handler først og fremst
om helt vanlige kvinner sin hverdag.
Regissør Maysaloun Hamoud, Israel/
Frankrike.

FESTIVALER

SCENEKUNST

KUNST

USF er godt egnet til festivaler og helhusarrangementer. I 2017 ble det arrangert

BIT Teatergarasjen bruker Studio USF til
mange av sine forestillinger, mens de selv er uten
eget scenehus. Under deres festival Meteor ble
også Røkeriet rigget om til teaterscene og Visningsrommet ble tatt i bruk til festivalarrangementer. Det
var 71 scenekunstforestillinger i teatersalen i 2017,
en stor økning fra året før. Økningen skyldes ekstraordinært mange forestillinger under Meteor.

Vårt galleri Visningsrommet USF hadde et godt
utstillingsår med 14 utstillinger, 79 arrangementsdager og 9166 som publikum. 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 pop-up bokhandler. Visningsrommet oppleves
som attraktivt av mange kunstnere.

- Hordalandsfinale i UKM
- NMG-fest
- Nattjazz
- Arabiske filmdager og kulturfestival
- Emergenza talentfestival
- Beyond the Gates metalfestival
- Den hemmelige festen (i forbindelse med
musikkbransjefestivalen Vill Vill Vest)
- Meteor (BIT Teatergarasjen)
- Bergen Craft Beer Festival
- Bergen Tattoo Convention
- Bergen Internasjonale Filmfestival
- Vestnorsk Jazzsenter minifestival jubileum

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.

Skrivekunstakademiet i Hordaland sin undervisningsaktivitet omfatter også åpne temakvelder og
enkeltstående kurs.
AKKS sin kursaktivitet med opplæring i instrumenter og bandspilling er populært, og AKKS driver også
USF sine fire øvingsrom for band. De rapporterer
bl.a. at hele 325 artister/band brukte øvingslokalene
i 2017.

Yogaskolen leier ut deler av sitt areal til kurs i meditasjon og annet, i tillegg til sine egne tilbud.
Brak arrangerer faglige kurs for sine medlemmer i
musikkbransjen, og hadde tilsammen 16 arrangement med 778 besøkende her på USF.
Kunstnerne arrangerer årlig 1 åpen dag der alle kan
komme og besøke atelierene. Besøk til disse telles
ikke.
Et antall kurs og møter i regi av både interne og eksterne arrangører er ikke tatt med i vår telling fordi
rapporteringene er usikre eller uteblir.

27 kunstnere var med i det ordinære
utsillingsprogrammet i 2017:
Hilde Hauan
Maia Urstad
Tijs Ham
Birk Nygaard
Kari Aasen
Lippa Dahlén
Siri Haaskjold,
Bjørg Hougen
Audhild Rypdal
Eli Veim
Sara Plantefeve Castryck
Tora Endestad Bjørkheim
Marianne Solhaugstrand
Hans Christian van Nijkerk
Malgorzata Osypinska
Amelia Beavis-Harrison
Thale Fastvold
Tanja Thorjussen
Vanessa Albury
Fritz Horstman
Cecilia Jonsson
Jerome Chazeix
Stacy Brafield
Jiska Huizing
Mathijs van Geest
Ina Porselius
Isis Maakestad

Bergen Dansesenter har en utstrakt undervisningsvirksomhet og er regionalt kompetansesenter
for dans. Danseokalene brukes av profesjonelle
dansere og leies ut til ulike typer dansekurs. BDS
rapporterer bl.a. et totalbesøk på 21232.

Fra B-Open 2017 der byens kunstnere åpnet sine atelier for
besøk. Her fra Marta Nerhus sitt verksted på USF.

Fra Cecilia Jonssons utstilling
i Visningsrommet USF 2017.

USF søker om årlig prosjekttilskudd fra Bergen
kommune (kr 70000 i 2018), og mottar fast driftstilskudd fra Hordaland fylkeskommune (kr 50
000 i 2016). Høsten 2015 ble det gjort avtale med
en privatperson som ønsket å gi en årlig gave
pålydende kr 172 000 i tre år. Avtalen gjelder fra
2016.

Utstillingsstipendene på kr 10 000 ble i 2017
tildelt Cecilia Jonsson for “Kjerneboring i dyp
tid - en geologisk studie av grått ” og
Ina Porselius/Isis Maakestad for “Käre farmor”

ARTIST IN RESIDENCE

BERGEN DESIGNINKUBATOR
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. Designinkubatoren er et
godt eksempel på at ved å slå sammen flere parter
som hver har sin spisskompetanse kan en oppnå
noe nytt.
I løpet av 2017 var det 9 designere i aktivitet i
inkubatoren.
Se også www.bergendesigninkubator.no

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 220 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. 2017: 116 søknader.
2018: 138 søknader. 2019: 197 søknader.
Søknadene vurderes i samarbeid med representanter fra kunstmiljøene i Bergen.
Samarbeid mellom de gjestende kunstnerne og det
lokale kunstmiljøet er essensielt. Gjestekunstnerne
representerer en stor faglig bredde og profesjonalitet innen alle kunstfaglige områder.
I 2017 hadde USF besøk av 9 kunstnerne på 1-3
måneders opphold fra landene Nederland, Storbritannia, Frankrike, Østerrike, USA, Tyskland, Chile,
Palestina og Israel. Disse representerte fagene
visuell kunst, performance, film, lydkunst/komposisjon, teater og tekst.

“Papillon and the Dancing Cranes” under Borealisfestivalen,
av Natacha Diels.

Kort utdrag fra gjestekunstnernes aktiviteter:
- Freya Gabie som jobber videre med Fridtjof Nansen
og hans humanitære prosjekt. Hun har bl.a vært
med havforskningsskipet “Fridtjof Nansen” på tokt
til Namibia. Deltok med verksted på Familiedag på
USF.
- Jean Philippe Gross hadde solokonsert på Landmark og duokonsert med John Hegre på Bergen
Kjøtt. Også gjort plateinnspillinger med John Hegre.
- Jérôme Chazeix hadde utstilling på Visningsrommet USF med performance og tekstiler. Samarbeidet med tre kunst- og teaterstudenter fra Bergen.
Deltok med verksted på Familiedag.
- Tijs Ham har spillt i Stavanger, på Borealis listening
club og på KODE 4 en Prøverommet-kveld. Også
hatt konsert på Bergen Kjøtt og i Visningsrommet
USF og på Landmark sammen med Birk Nygaard.
Hatt artist talk på BEK. Har etter oppholdet flyttet til
Bergen.
- Michelle-Marie Letelier har holdt artist talks på S12
(samarbeid S12/Visp/USF) og i eget studio på USF.
Deltok med verksted på Familiedag.
- Hakim Bishara har har hatt utstilling på Kunsthall
3,14 med Theatre of Operations. Har hatt workshops
med studenter og teaterverksted på Familiedag.
- Natacha Diels jobbet fram verket ‘Papillon and the
dancing cranes’ til Borealisfestivalen.

Plakater av Bjørn Are Evjen som
var en av deltakerne i Bergen
Designinkubator i 2017.

FAKTA OG TALL

ORGANISASJON

STYRET

REPRESENTANTSKAP

STAB

Antall besøkende:
140613

Netto omsetning:
13,6 millioner

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
Anette Sem Ringel
Erik Freding
Kjetil Aabø

Antall arrangementer:
982

Årsresultat:
546

Antall konserter:
200

Antall årsverk i stab:
8,3

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.

Antall scenekunstforestillinger:
74
Antall besøk i Visningsrommet USF:
9166
Antall utstillinger / kunstprosjekt i Visningsrommet USF:
14
Antall filmvisninger:
483

Stiftelsen Kulturhuset USF mottok i 2017 offentlig
støtte fra:
- Bergen kommune
generelt driftstilskudd, kr 2 125 000
- Bergen kommune
investeringstilskudd til Arena USF, kr 2 000 000
- Bergen kommune
rentetilskudd knyttet til ekstra låneopptak,
kr 156 000
- Bergen kommune etter makeskifte med Kulturde
partementet (investeringstilskudd Arena USF),
kr 2 656 000
- Hordaland Fylkeskommune,
kr 162 000

WEB
- Hovednettsted www.usf.no
- Artist in Residence - gjestekunstnerordningen
www.airbergen.com
- Bergen Designinkubator
www.bergendesigninkubator.no
- Kafé Kippers
www.kafekippers.no
- Folk og USF www.folkogusf.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 2017
og årsregnskap på de følgende sidene
Stiftelsens revisor er Olstad AS

