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Sustain 

Sustain er en sterk og viktig forestilling som setter lys på vår tids kanskje viktigste kamp, 
klimaproblemet. Gjennom vakker og rå musikk, spektakulære kostymer og en smart 
scenografi bringer forestillingen publikum inn i en verden som er mystisk, vakker og 
overveldende. Formidlingen fra scenen er gripende og berører både unge og gamle. 
Prosjektet binder til seg noen av Bergens fremste utøvere og produsenter med imponerende 
erfaring på hver sin kant og innenfor ulike fagfelt. Resultatet er en høyaktuell forestilling som 
viser kunstens samfunnsrolle og representerer godt den aktuelle og nyskapende kunstbyen 
Bergen. 
 
Sustain har mottatt prosjekttilskudd fra Bergen kommune i flere omganger. Kommunens 
vurdering er at involverte utøvere og prosjektet som helhet holder meget høy kunstnerisk 
kvalitet. I tillegg er relevansen og potensielt nedslagsfelt for Sustain stort og blir bare større 
og større ettersom klimaproblemet og klimakampen vokser. Kommunen håper at prosjektet 
vil nå et stort publikum og anbefaler Sustain på det varmeste til festivaler, skoleforestillinger, 
og eventuelle andre arenaer hvor det er aktuelt.  
 
Sustain is a powerful and beautiful performance that highlights one of the most important 
issues of our time, climate change. Through beautiful and raw music, spectacular costumes 
and a smart scenography, the show brings the audience into a world that’s mysterious, 
beautiful and overwhelming. It’s a touching performance that captivates both young and old. 
The project includes some of Bergen’s top performers and producers who each has 
impressive merits individually and across different artistic fields. The result is a most relevant 
performance that takes on the art’s role in society and that represents the relevant and 
contemporary cultural city of Bergen.  
 
Sustain has received project grants from the City of Bergen on several occasions. The City 
assesses the artistic qualities of the performers and the project as a whole to be high. In 
addition, the relevance and potential reach for Sustain is large and is assumed to grow as 
the climate problem and the fight against climate change continues. The City of Bergen is 
hoping that the project will reach a large audience and do highly recommend Sustain for 
festivals, schools or any other arenas where it may fit.  
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