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I denne rapporten kan du lese mer om bakgrunnen for 
Antihype, bli kjent med noen av talentene vi har jobbet 
med og prosjekter vi har vært involvert i. Du kan lese om 
«Bodøbølgen» sin vei fra kommunale øvingslokaler til landets 
største scener, og om bandet Virkelig som gikk fra å være 
urørt til å signere platekontrakt på få år. Du blir også kjent 
med Regnvær, Torbo, Thea Meyer og en rekke andre nye, 
lovende artister. 

Vår filosofi handler om deling av kunnskap, og en viktig 
del av arbeidet vårt er å gi kursing og inspirasjon til 
framtidens musikkbransje. Vi har hatt besøk av artister og 
produsenter, økonomieksperter, bookingagenter tilknyttet 
landets viktigste scener, DJs, feministiske hiphop-pionerer, 
lederne i landets viktigste musikkradiokanal og folk bak 
markedsføringen til artister som Kaizers Orchestra og Karpe 
Diem – og mange andre. 

Vi er pådrivere for nye samlingspunkt i kulturlivet, og er en 
støttespiller for artister og musikkbransje i Nordland. Ved å 
dele av vårt nettverk og våre erfaringer bidrar vi til å bygge 
opp en større og mer solid musikkbransje lokalt, og gjør det 
mulig å satse på musikk med base i nord. 

Rapporten forteller om aktiviteten vår fra 2016-2018. I 
tillegg viser vi hvordan Antihype setter en kurs for framtidens 
musikkbransje i Nordland. Det trenger ikke gå ti år mellom 
hver «Bodøbølge» om vi klarer å bygge strukturer rundt 
miljøet og kontinuerlig fremme talentene som fins.

Nordland er en fantastisk 
musikkregion, og Antihype jobber 
med å gjøre den enda bedre.

Audun Selnes
Prosjektleder
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Antihype bistår unge talenter i å 
navigere seg frem i musikkbransjen, 
og bidrar til kompetanseheving 
og økt profesjonalisering gjennom 
rådgivning, kurs og workshops.

En av de viktigste funksjonene til Antihype er å være 
en uavhengig sparringspartner og støttespiller for unge 
talenter i musikkfeltet. Vi mottar daglige henvendelser fra 
artister, arrangører og andre som søker råd eller hjelp. Det 
kan være knyttet til innspilling og utgivelse av ny musikk, 
konsertvirksomhet, søknadsskriving og økonomistyring, 
rettigheter eller lignende.

Antihype bidrar til økt kunnskap og kompetanse om 
musikkbransjen gjennom kurs og foredrag med noen av 
landets ledende foredragsholdere innen sine fagområder. 
Foredragene i regi av Antihype er gratis og har samlet flere 
hundre deltakere.

Mentoring
Antihype fasiliterer læringssamarbeid 
med fokus på relasjon, faglig støtte og 

jevnlig oppfølging.

Foredrag/kurs
Vi arrangerer workshops, kurs og 

foredrag med håndplukkede aktører fra 
musikkbransjen.

Katalysator
Vi skaper nye arenaer, setter folk 
i kontakt med hverandre og er en 

pådriver for å få ting til å skje.

Antihype spiller en viktig rolle som katalysator for 
rekruttering, vekst og nyskapning i musikkfeltet i Nordland, 
og har vært involvert i oppstarten av flere nye arenaer for 
lokale talenter: «Skogen» på Parkenfestivalen, «Kontoret» 
på Bodøfestivalen, «Leiligheta» under Kulturnatt, «Halv ti på 
torsdag» på Dama Di og Beatlaben i Mediegården.

Antihype er støttet av Bodø Kommune, Nordland 
Fylkeskommune, Talent Norge, Parkenfestivalen og 
Kulturnæringsstifelsen SNN. Prosjektet ledes av Audun 
Selnes og Thomas Litangen fra musikkbyrået Pott og Panne 
AS i Bodø.

Antihype jobber for å skape en 
bærekraftig musikknæring i Nordland.
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Profesjonell

Talent

Antihype skal hjelpe unge talenter med å ta steget fra 
øvingslokalet til den profesjonelle musikkscenen.

Hands-on
Antihype er en hands-on støttespiller som jobber for artister 
og musikkbransje i Nordland. I «hands-on» legger vi at vi går 
aktivt inn i de konkrete spørsmålene og problemstillingene til 
menneskene vi møter. 

Up-to-date
Antihype og ressurspersonene vi henter inn er noen av 
landets mest aktuelle aktører i musikkbransjen, som gjennom 
sitt daglige virke til en hver tid besitter oppdatert kunnskap 
på hva som skjer i bransjen.

Nettverk og samarbeid
Antihype skaper samlingsarenaer som bidrar til 
kompetanseutveksling, samarbeidsnettverk og nye relasjoner 
på tvers av alder, ferdigheter og sjangre.

Hele verdikjeden
Antihype har fokus på hele verdikjeden i musikkbransjen. 
Med dette inkluderer vi artister, arrangører, plateselskap, 
booking, promo, teknikere – og publikum. 

Kreativ næring
Antihype har som mål å motivere unge musikere til videre 
satsing med base i Nordland, og gjøre det attraktivt for 
artister og øvrig musikkbransje å etablere seg i fylket.

Non-profit
Takket være gode støttespillere er Antihype et gratis tilbud 
uten kommersielle egeninteresser.

Støttespillere:

Kulturnæringsstiftelsen
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Nøkkeltall
Antihype har utviklet seg til å bli en sentral og viktig hub 

for artister og musikkbransje i Nordland.

Økonomi

Studiostipend
Studiostipendet var et lavterskeltilbud og ble gitt til artister i startfasen av sin 
karriere. Målet var å gi artistene gode opplevelser fra sitt første studiobesøk, og 
stipendet dekte inntil tre dager i studio, inkludert tekniker.

Turnéstøtte
Turnéstøtten skal gjøre det enklere for lokale band og artister å dra ut på sin første 
konsertturné. For et band i oppstartsfasen er liveerfaring den beste metoden 
for å bli bedre. Å spille utenfor egen by er også nødvendig for å bygge opp en 
tilhengerskare og et eget nettverk.

Driftskostnader

Lønnskostnader til ansatte 700 000 715 318 193 927

Eksterne honorarer 120 000 16 500 32 520

Andre driftskostnader 210 000 78 999 10 381

Sum driftskostnader 1 030 000 810 817 236 828

Driftsinntekter Budsjett 2018 Resultat 2017 Resultat 2016

Driftstilskudd 840 000 620 000 260 000

Tilskudd til prosjekter 175 000 185 000 0

Sum driftsinntekter 1 015 000 805 000 260 000

Driftsresultat (15 000) (5 817) 23 172

200 000
Totalt beløp øremerket 

studiostipend og turnéstøtte.

Bodø kommune

Nordland fylkeskommune

Kulturnæringsstiftelsen SNN

Parkenfestivalen

Talent Norge

2016

2017

2018

Bodø kommune bidro i tillegg med lønn til prosjektleder i 50% stilling i 2016

kr 150 000kr 0 kr 300 000 kr 450 000 kr 600 000

Tilskudd:
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Antihype har arrangert over 
20 ulike kurs, workshops og 
foredag i prosjektperioden.

20

50+

8
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Gjennom møter, kurs og andre 
arrangementer har vi hjulpet over 50 
ulike band, artister og bransjeaktører 
med små og store prosjekter.

Antihype har gitt 8 forskjellige 
band og artister studiotid til en 
samlet verdi av 150.000 kr.

Det er registrert 6 nye foretak 
i Brønnøysundregisteret med 
tilknytning til Antihype.

12% 12%

22%

14%

9%

21%

5% 5%
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Jazz
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ED
M

Band, artister og bransje-
aktører fordelt på sjanger:

• Over 30 mentorer, kursholdere og ressurspersoner har 
vært involvert i ulike prosjekter tilknyttet Antihype. 

• Antihype har vært representert med egen scene under 
Parkenfestivalen, Bodøfestivalen og Kulturnatt. Totalt 17 
artister har fått vist seg frem på disse arrangementene.

Hørt at…
Regnvær fikk nasjonal oppmerksomhet 
gjennom talentfestivalen GNIST i 2018, 
en festival i regi av DNB og Gramo i 
Oslo. Bandet ble også plukket ut som 
“Årets GAFFA-band” som gir dem ekstra 
oppmerksomhet i musikkmagasinet det 
kommende året.

Julian Audy gav ut låten «Lystløgner» i mai 
2018 som et resultat av studiostipendet fra 
Antihype. Låten ble listet på NRK P3 i flere 
uker og har over femti tusen streams på 
Spotify.

Thea Meyer ble oppdaget av Sondre 
Justad etter sin opptreden på Skogen-
scenen på Parkenfestivalen, og ble som 
følge av det invitert med som duettpartner 
da Justad skulle på turné høsten 2018.

I løpet av prosjektperioden har en rekke 
nye foretak blitt etablert og flere artister 
tilknyttet Antihype har markert seg på 
nasjonalt nivå.
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Dato Tema Foredragsholder Sted

14.05.2016 Økonomi og søknadsskriving Lasse Lauritz Pettersen Stormen Konserthus

08.09.2016 Digital distribusjon Jarle Savio Sinus, Bodø

15.10.2016 BoLarm: Seminar for artister
Thomas Ryjord, Bo Terje Hustoft, Ferdrik Forssman, 
Audun Selnes

Stormen Bibliotek

20.10.2016 Markedsføring av musikk og kultur Simen Eidsvåg Stormen Konserthus

19.10.2016 Workshop: Live-oppsett Sjur Husom Vonen Mediegården

07.11.2016 Innføring i TONO Fredrik Olsen Mediegården

06.04.2017 Hvordan jobber NRK P3/Urørt Mats Borch Bugge, Eirik Havelin Stormen Konserthus

26.04.2017 Optimaliser din digitale tilstedeværelse Magni Sørløkk Dama di

10.05.2017 Bygg din egen YouTube-kanal Helle Aakesen, Erik Gossas Stormen Bibliotek

23.05.2017 Introduksjon til BandOrg og TONO Mari Rustøy, Glenn Nilsen Kulturhuset Gimle

16.07.2017
Hvordan fremsnakking og samhold skapte en svensk 
hiphop-bølge

Vanessa Marko Dama di

09.11.2017 Kontrakter i musikkbransjen Trond Brandal Atelier Noua

28.11.2017 Smart markedsføring Thomas Litangen, Audun Selnes Kulturhuset Gimle

17.03.2018 UKM drop-in Workshop Audun Selnes Kulturhuset Gimle

10.04.2018 Skattekurs for frilansere Kjetil Brandvoll Stormen Bibliotek

22.06.2018 Seminar under iFjord-festivalen Audun Selnes, Fredrik Forssman Meyergården

25.09.2018 Booking for artister 101
Gøran Aamodt, Mia Eriksen, Audun Selnes, Thomas 
Litangen

Atelier Noua

13.10.2018 DJ-kurs med Oh! Mama Crew Elisabeth Larsen, Ida Marlene Johnsen Dama di

25.10.2018 Synkronisering av musikk Goran Obad Store Studio

05.11.2018 Workshop: Live-oppsett Sjur Husom Vonen Mediegården

26.11.2018 Releaseplanlegging Tim Dunham Store Studio

Antihype bidrar til kompetanseheving og økt profesjonalisering av 
musikkbransjen i landsdelen gjennom rådgivning, kurs og workshops.

En vesentlig del av aktiviteten til Antihype er å arrangere workshops, kurs og foredrag for musikkfeltet. Noen ganger er 
det fordi vi selv har noe på hjertet, andre ganger henter vi inn de flinkeste og mest inspirerende fagpersonene vi vet om 
utenfra. I prosjektperioden har vi arrangert over 20 ulike fagarrangementer innen aktuelle tema som blant annet økonomi, 
markedsføring, kontrakter, rettigheter, utgivelsesstrategi og synkronisering:

Workshops, kurs og foredrag:

Arrangert i samarbeid med Rytmisk Kompetansenettverk i Nord
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Artisthjelp
Noe av det aller viktigste Antihype gjør er 
den daglige veiledningen og oppfølgingen 
vi gir til musikkbransjen i Nordland. Vi 
får svært mange henvendelser fra band, 
artister og andre i musikkbransjen, og 
svarer på både små, praktiske spørsmål 
i hverdagen og på spørsmål om artisters 
karriere og langsiktig strategi. Vi har 
hjulpet band og artister med planlegging 
av utgivelser, bookingforespørsler, 
spørsmål om økonomi og registrering av 
foretak, musikalsk sound og produksjon, 
opphavsrett, presseskriv, mediekontakt, 
profilering i sosiale medier og mye mer.

Artister: Alfa BT, Ann-Iren Hansen, Av Eden, Avada, 
Birri, Cecilie Hukland, De Nye Blanke, Deku Trio, Emilie 
Thømt, Glovarm, Hobbel, Ingeborg Oktober, Joakim 
Rainer, Jomindo, Jostein Steffensen, Julian Audy, Kim 
Lie, Lars-Kristian Knutsen, Lotte Mørkved, Lowhere, 
Maiken Vembre, Markus Thonhaugen, Marvico, 
Mathilde Melgård, Maud, Min Trio, Naiv Jente, 
Nekrosis, Ola Strand, Ray Hardy Johansen, Regnvær, 
RNW07, Ronja Sundt, Skadefro, Smash Wavet, Sunniva 
Halstensen, Thale Krogtoft, The Five Lads, Thea Meyer, 
TLQ, Torbo, Trygve Valøy, Vieno, Virkelig.

Antihype spiller en viktig rolle for vekst og 
nyskapning i musikkfeltet i Nordland, og har 
vært en pådriver i flere nye arenaer for lokale 
talenter:

«Skogen» (Parkenfestivalen)
Ny festivalscene som gir unge talenter muligheten til å spille på 
Parkenfestivalen. Artister 2017: Torbo X Vieno, Hobbel, Regnvær, 
Smash Wavet, Ola Strand, Housefliden. Artister 2018: Thea Meyer, A 
Million Pineapples, TLQ, Lowhere, Nekrosis, Marvico.

«Kontoret» (Bodøfestivalen)
Ny festivalscene som gir unge talenter 

muligheten til å spille på Bodøfestivalen. 
Artister 2018: Emilie Thømt, Torbo, 
Hobbel.

«Halv ti på torsdag»
Lavterskel konsertserie som arrangeres 

hver torsdag på Dama di i Bodø, med alt 
fra spirende talenter til mer etablerte og 

profesjonelle aktører på scenen. Har gitt 
over 120 band og artister muligheten til å stå på 

scenen siden oppstarten i 2016.

Showcase Kulturnatt
Showcase-konsert i regi av Antihype som en del av Kulturnatt Bodø. 
Artister 2018: Emilie Thømt, Thea Meyer.

Rock Mot Rus
I samarbeid med Kulturhuset Gimle og Nordland Fylkeskommune 
ble det satt opp gratis buss for ungdom fra Bodø til Andenes. 
Representanter fra Antihype satt også i juryen ved mønstringen, hvor 
bodøbandet Regnvær stakk av med seieren.

Beatlaben
Lavterskel musikkstudio for unge musikkprodusenter som ønsker å 
drive med musikkproduksjon, beatmaking og/eller låtskriving. Etablert i 
Mediegården av Kulturhuset Gimle i samarbeid med Antihype.

Den gamle svømmehallen
Prosjektet er initiert av Parkenfestivalen, og vil involvere store deler 
av byens kulturliv, inkludert Antihype. Målet er å få renovert den 
gamle svømmehallen i Rensåsen og å fylle den med konsertarena, 
øvingslokaler, kontorer, utstillingslokaler, m.m.

Kulturbanken
Antihype har tatt initiativ til et forprosjekt som undersøker 
mulighetene for å lage en kulturnæringsklynge i de gamle lokalene til 
Nordlandsbanken i Bodø Sentrum.

Rock Mot Rus

KOFOR/Tvibit

Parkenfestivalen
RYK
Kulturhuset Gimle
Stormen Konserthus/Bibliotek
Bodøfestivalen
Store Studio
Something From Nothing
FRUKT
Dama Di
X Rockeklubb
Kjerringråkk

Nettverk/samarbeid:
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Kråkesølv, Bendik, Sondre Justad, Sirkus Eliassen, Dilillis, 
Laura, Cold Mailman, Lamark, Eline Thorp, Magnus Bein, 
Ingeborg Oktober og Kim Lie. Dette er bare noen av artistene 
assosiert til «Bodøbølgen», hvor en mengde artister fra byen 
på kort tid gjorde seg bemerket på scener rundt om i landet. 
Kråkesølv ledet an i 2009 med sin indierock på nordnorsk, 
og ble fulgt av en hel armada av ullgenserkledde fans og 
inspirerte, unge musikere. Artister som Sirkus Eliassen og 
Sondre Justad tok seg etter hvert til topps på de nasjonale 
hitlistene med moderne klassikere som «Æ vil bare dans» og 
«Riv i hjertet».

Et nytt miljø
Da Lydverket på NRK lagde en reportasje fra musikkbyen 
Bodø i 2012 kom det fram at det ti år tidligere hadde vært 
få aktive band i Bodø. Asbjørn Slettemark bekreftet dette 
basert på programmets besøk i byen i 2002. En utflytta 
rapper, en gammel visesanger og et reggaeband var det 
Bodø hadde å stille opp med av landskjente artister på 
den tiden. Men i perioden 2002-2008 skjedde det noe. Da 
kommunen bestemte seg for etablere nye øvingslokaler 
og pusse opp de eksisterende lokalene i byen, slo musikk-
Bodø ut i full blomst. En lang rekke artister startet opp i 
perioden, deriblant Kråkesølv, Magnus Eliassen, Sondre 
Justad og Bendik (Silje Halstensen). De var en del av miljøet 
rundt X Rockeklubb og ungdomshuset Gimle, med flere 
øvingslokaler i nær tilknytning. 

Profesjonelle ambisjoner
Sondre Justad, Sirkus Eliassen og Bendik flyttet alle fra 
Bodø i forbindelse med sine nasjonale gjennombrudd som 

artister. Dette er selvfølgelig synd for byen, men forståelig 
sett fra artistenes perspektiv. Artister med profesjonelle 
ambisjoner trenger et profesjonelt nettverk rundt seg, og 
dette fant disse i hovedstaden. At Kråkesølv trosset dette 
og ble boende i Bodø har vært en viktig identitetsfaktor for 
Bodø som musikkby. De er også stadig til stede på konserter 
og arrangementer i byen, deler av sin erfaring og motiverer 
unge artister i byen. Musikk som satsingsområde har gitt 
nasjonale resultater i form av nye artister som Virkelig og 
Julian Audy, og Bodø regnes stadig som en spennende by i 
musikkpressen nasjonalt.

Digitale muligheter
Musikkbransjen er i omveltning. Strømmetjenester og 
digitale medier gir både økonomiske muligheter og 
utfordringer. Du trenger ikke lenger nødvendigvis et stort 
budsjett eller plateselskap for å gi ut og promotere en plate. 
Å spille inn musikk er enklere og billigere enn noensinne, 
og både opptak og markedsføring av musikk kan i teorien 
gjøres fra en smarttelefon. En artist trenger ikke lenger dra til 
Oslo, London eller Los Angeles for å signere platekontrakt, 
og muligheten til å gi ut musikken fra der man bor – for 
eksempel Bodø – har gjort musikkdrømmen til en realitet 
for mange. Som en konsekvens har det å stikke seg ut i 
mylderet av musikkutgivelser derimot blitt vanskeligere enn 
noensinne, særlig om man er helt på egenhånd eller uten 
støtte fra et miljø eller en lokal bransje. 

Å finne en karrierevei som musiker i dag krever kreativitet, 
fleksibilitet og masse hardt arbeid.

«Bodøbølgen»
som karrierevei

En artist trenger ikke lenger dra til Oslo, London eller Los Angeles for å 
signere platekontrakt, og muligheten til å gi ut musikken fra der man bor – for 

eksempel Bodø – har gjort musikkdrømmen til en realitet for mange.
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Grunnlaget for Antihype ble på mange måter lagt 
sammen med det nye stjerneskuddet fra Bodø; 

bandet Virkelig.

Vi ble kjent med guttene i bandet da de var bare 14-15 år 
gamle, og så stort potensiale i gjengens stå-på-vilje og talent. 
I 2015 gav Pott og Panne ut bandets første singel «Cecilie». 
Låta fikk stor nasjonal oppmerksomhet, ble anbefalt av NRK 
Urørt og var på spillelistene hos NRK P3 i et halvt år.

I 2017 signerte bandet platekontrakt med Jansen Records og 
i 2018 slapp de sitt debutalbum «Lykke til i livet». De har også 
signert bookingavtale med TimeOut Agency & Concerts, 
samme selskap som håndterer konsertplanleggingen til 
artister som Cezinando, Astrid S og Karpe. Virkelig er i 
skrivende stund på en landsomfattende turné og opptrådde i 
sommer på den største scenen på Øyafestivalen. De har også 
gjestet Lindmo i beste sendetid på NRK 1.

Suksessen til Virkelig er et eksempel på hva som er mulig 
å få til med litt ekstra hjelp. Bandet har hele tiden fått tett 
oppfølging fra ressurspersoner i musikkmiljøet som har 
bistått med blant annet rådgivning, nettverk, øvingslokaler 
og produsenthjelp. 

Det unge bandet Virkelig og det unge musikkselskapet Pott 
og Panne har vokst i takt mot å bli profesjonelle, nasjonale 
aktører. Veien har vært lang og lærerik, og det var underveis 
i denne prosessen at idéen om Antihype oppsto.

Drømmen
ble virkelig

12 kultur ONSDAG 23. APRIL 2014  AVISA NORDLAND

LOS ANGELES: HBO brukte sist søndags episode av storsuksessen «Game
of Thrones» til å reklame for «True Blood», som har premiere på sju-
ende og siste sesong 22. juni.Vampyrserien som var en storhit da den
hadde premiere i 2008, har gått en smule i glemmeboken og listes opp
av Rolling Stone som en av «seriene som varte for lenge». Blant annet
ble avslutningen på sjettesesong sett av 20 prosent færre enn femte
sesongens avsluttende episode. Derfor var det ifølge bladet mange
som undret seg over at HBO i det hele tatt valgte å fornye serien i sep-
tember i fjor, da det ble meldt om nok en sesong på 10 episoder. 

Mot slutten for «True Blood»

Om kort tid går indie-
håpet Indygo i studio
for første gang. Det vil
tidligere Kråkesølv-
trommis Thomas
Litangen være med
på.

Sofie Braseth 46 42 85 90
sofie@an.no

BODØ: – Dette er første gangen de
går skikkelig i studio. Da tror jeg
det kan være viktig at de føler seg
trygge. Det blir en helt ny greie,
sier Litangen. 

Han har fulgt gitarist og voka-
list Tobias Aamodt (15), gitarist
Sondre Lund Johansen (15), trom-
mis Emil Fjeldavli (16) og bassist
Fredrik Hansen (15) i ett år, og liker
det han hører. 

– De har den der stå-på-viljen.
De viser at de øver, og vil det her.
Det er artig å jobbe med folk når
de selv legger en innsats i det. Da
er det rett, smiler Litangen. 

AN møter Indygo og Litangen i
guttenes øvingslokale i Mediegår-
dens underetasje. 

Her er de i godt sel-
skap med band som
Lamark, Gabriel, Ayil
og Kråkesølv. 

– Lettvint løsning.
Sistnevnte er et navn
som har gått igjen når
Indygo skal beskrives. Det er ikke
noe guttene selv er så opptatt av. 

– De er helt klart mye kulere på
håret enn oss, sier Fjeldavli til fli-
ring fra de andre. 

– Det er en lettvint løsning for
folk som ikke har peiling, skyter
Litangen inn. 

Indygo selv beskriver musik-

ken sin som en blanding mellom
rock og indie, men når kvartetten
skal ramse opp inspirasjonskil-
dene sine vises et langt bredere
spekter. 

– Jeg er fan av låtskrivingen til
Jonas Alaska, Thom Yorke, Death

Cab for Cutie og
Robert Burås, sier
Aamodt. 

– Jeg er Kaizers-
fan, sier Hansen. 

– Jeg er veldig
glad i Tame Impa-
la, sier Fjeldavli.

Og der de andre
bandmedlemmene  ser mot vise-
sang, drømmepop og omparock,
heller gitarist Lund Johansen mer
mot bredbeint 80-tallsrock. 

– Slash er forbildet, gliser han. 
2. mai går Indygo i studio hos

Kulturproduksjon på Mo i Rana.   

Mentor. Thomas Litangen har fulgt Indygo siden oppstarten i 2013. Nå blir han med (f.h.) Emil Fjeldavli, Fredrik Hansen, Sondre Lund Johansen og Tobias Aamodt til Mo i Rana. 
Begge foto: Sofie Braseth

Øver hardt. – Vi har hatt stor utvikling og øver tre-fire ganger i uka,
sier Tobias Aamodt. Her i øvingslokalet i Mediegården. 

– De har den
der stå-på-
viljen.

Thomas Litangen 

om Indygo

Thomas har trua

Til nrk.no

Bodøbandet Virkelig er Ukas Urørt med låta «Cecilie». Foto: Thomas Litangen

Redaksjonen (h!ps://p3.no/musikk/author/musikkredaksjonen/)
 (mailto:musikkredaksjonen@p3.no)

Vi vil også ha CecilieVi vil også ha Cecilie
Den ærlige sangen om en gjenkjennelig,Den ærlige sangen om en gjenkjennelig,
håpløs forelskelse har gi! Virkelig Ukas Urørt.håpløs forelskelse har gi! Virkelig Ukas Urørt.

Urørt mener:Urørt mener:

Publisert 26.10.15, kl 16.30. / Oppdatert 28.10.15, kl 09.51.

2014 2016 2017

Å FINNE EN KARRIEREVEI 
SOM MUSIKER I DAG KREVER 
KREATIVITET, FLEKSIBILITET 
OG MASSE HARDT ARBEID.
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Fra miljøet selv

Antihype kom altså som et behov fra det lokale 
musikkmiljøet. Målet for prosjektet er å å gjøre avstanden 
kortere fra ungt og lovende talent til profesjonell, 
utøvende artist for flere. Gjennom vår jevnlige kontakt med 
management, bookingselskaper og plateselskap rundt om 
i landet har vi tidligere sett at avstanden mellom det lokale 
og den nasjonale scenen i Norge dessverre er for stor for de 
fleste nordnorske artister. Til tross for at det fins mye talent 
i regionen, faller de fleste band fra når skoletiden er over og 
voksenlivet begynner. Det er i denne delen av karrieren at 
Antihype skal være en støtte.

Antihype skal skape en bærekraftig musikknæring i Nord-
Norge. Vi jobber for å motivere unge musikere til videre 
satsing med base i Nordland og for å gjøre det attraktivt for 
artister og øvrig musikkbransje å etablere seg i fylket.

Kompetanse i nord
Både Kråkesølv og Virkelig har valgt å bli boende i Bodø, noe 
som er svært positivt for byens musikkmiljø. De inspirerer 
andre ved sin tilstedeværelse og kunnskap, og sitter i tillegg 
på betydelig erfaring fra studio og konsertscener og er med 
dette faglige ressurser. Kråkesølv har flere ganger vært 

instruktører på FRUKT, kommunens kurstilbud for ungdom. 
Begge bandene har til tross for sitt bosted i Bodø valgt å 
oppsøke aktører i Oslo når det kommer til næringsdelen av 
sine musikkarrierer (booking, plateselskap, management, 
promo). For Antihype er det et mål å bygge opp 
kompetansen for musikkbransjen i Nordland, slik at artister 
ikke skal være nødt til å søke ut av regionen for å finne de 
riktige samarbeidspartnerne og kunne leve av musikken.

Synergieffekter
Antihype drives av Pott og Panne AS, og er en naturlig 
forgrening av den øvrige aktiviteten i selskapet. Pott og 
Panne innehar et stort nettverk i musikkbransjen som 
kommer Antihype til gode, og mange synergieffekter har 
oppstått på tvers av prosjektene i selskapet. Eksempelvis 
har bandene Regnvær, Smash, Torbo, Ola Strand m.fl. har 
spilt for et tallrikt publikum på «Halv ti på torsdag». De unge 
artistene Torbo, Emilie Thømt og Sara Hobbelstad ble i 
tillegg presentert på Bodøfestivalens intimscene sommeren 
2018. Julian Audy fikk studiostipend fra Antihype og ble 
spillelistet på NRK P3 med singelen «Lystløgner», som ble 
gitt ut av plateselskapet til Pott og Panne.

V
irkelig - Foto Jørgen N

ordby
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Antihype ble etablert i 2016 av Parkenfestivalen og Bodø 
kommune, og band og artister i Bodø ble invitert til å melde 
seg på. Det ble startet en nettside og en kampanje i både 
sosiale og tradisjonelle medier for å nå ut til alle potensielle 
band og artister. Innspill om prosjektet ble også hentet fra 
ungdommer på FRUKT, Bodø Kommunes kulturtilbud for 
ungdom. En jury bestående av av representanter fra Stormen 
Konserthus, Parkenfestivalen, Rytmisk Kompetansenettverk i 
Nord, Nordland Musikkfestuke, Hunstad Kultursenter, Radio 
3 Bodø og Store Studio fikk oppdraget å velge ut fem artister 
til talentprogrammet. De endte på artistene Regnvær, 
Smash, Torbo, Ola Strand og Glovarm. 

Ny inspirasjon
Oppstarten av Antihype fikk stor oppmerksomhet i 
media. «Bodøbølgen ruller videre» skrev Avisa Nordland, 
mens Bodø Nu presenterte artistene under tittelen «Her 
er musikkfremtida». De fem utvalgte bandene fikk tett 
oppfølging fra Antihype-teamet og våre samarbeidspartnere 
på alt fra øving og innspilling til utgivelser, økonomi og 
uttrykk. De fikk hjelp til lokal eksponering, utforming av 
pressebilder og visuell profil. 

Markedsføringen av prosjektet gjorde at deltakelsen i 
Antihype nærmest ble som å få en platekontrakt for de 

involverte artistene. De ble inspirert til å satse mer, øve flere 
ganger i uken og møte opp på Antihypes arrangementer. 
Prosjektet skapte et helt nytt musikkmiljø av jevnaldrende 
musikerspirer, og mange av deltakerne ble gode venner som 
stadig følger tett med på de andre, og hjelper hverandre.

For hele Nordland
Mange opplevelser og erfaringer rikere fra forsøksåret med 
Antihype i 2016 gjorde vi noen endringer i konseptet fra 
2017. Vi erfarte at det muligens hadde blitt valgt en litt for 
ung målgruppe i 2016, og at en del av ungdommene ikke var 
helt klare for en profesjonell satsing enda. I tillegg så vi at 
det var kapasitet til å hjelpe enda flere av regionens lovende 
musikere. Vi fikk i tillegg med oss Kulturnæringsstiftelsen 
Sparebank 1 Nord-Norge, Nordland fylkeskommune og 
Talent Norge som støttespillere. Fra å fokusere på fem 
utvalgte band/artister åpnet vi derfor tilbudet for hele 
musikkmiljøet i Nordland.

Tett oppfølging
Antihype fikk med dette en struktur som ligner litt på de 
regionale kompetansesentrene for musikk, som MØST 
(Østlandet), BRAK (Vestlandet) og RYK (Nord-Norge), 
men skiller seg fra disse i måten vi går målrettet inn i den 
enkelte artistens karriere. I artistenes tidlige fase tar vi en 

Historikk 
og status

Antihype har på kort tid utviklet seg fra å være et prøveprosjekt til å bli 
en sentral og viktig hub for artister og musikkbransje i hele Nord-Norge.
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slags managerrolle, hvor vi jobber konkret med å fremme 
hver enkelt artists kunstneriske og kommersielle potensial. 
Vi følger jevnlig opp artistene i deres konkrete situasjoner, 
det være seg låtskriving, studio, utgivelser, lisensiering, 
konserter eller deres relasjon til øvrig apparat (booking, 
promo, management osv.). Dette gjør vi selvsagt uten at 
artistene av den grunn får ekstra utgifter eller økonomiske 
forpliktelser til Antihype. 

Vi gjør også vårt for å framsnakke artistene i våre kanaler 
i sosiale medier. Her er vi opptatt av å ha et personlig, 
populært og ubyråkratisk uttrykk. I tillegg representerer vi 
artister knyttet til Antihype når vi er til stede på festivaler og 
andre møtesteder for bransjen.

DELTAKELSEN I ANTIHYPE 
BLE NÆRMEST SOM Å FÅ EN 
PLATEKONTRAKT FOR DE 
INVOLVERTE ARTISTENE.

78

 I alle fall om prosjektlederne Thomas Litangen og 
Audun Selnes får det som de vil. Nå er de fem artistene 
og bandene som er plukket ut til Antihype-prosjektet 
klare. 
– Dette er en veldig talentfull gjeng, det er det ingen tvil 
om, sier Litangen. 
Prosjektlederne har samlet den helt ferske Antihype- 
gjengen til sitt første treff. Rundt pianoet i Store Studio 
har ungdommene sluppet kreativiteten løs, og er allerede 
 godt i gang med å bli kjent med hverandre. 
– Det er jo også litt av poenget; at vi skal bli kjent med 
dem, og de med hverandre. 

FEM UTVALGTE. Antihype er et pilotprosjekt i regi av 
Parkenfestivalen og Bodø kommune. I vinter inviterte 
de unge musikere til å melde seg til et prosjekt der 
mentorene Litangen og Selnes skal følge artistene gjen-
nom hele 2016. Målet er å gi musikere i startfasen bedre 
ballast på veien mot stjernedrømmen. 
I alt kom det inn 14 bidrag, og nå er fem av dem plukket 
ut til å være med på satsingen videre. 
Disse fem er popartist Ola Strand, elektronikaartist 
Torbo (Torbjørn Fossum Vik), jentebandet Smash (Åsa 
Wik, Sunniva Wanderloock, Marie Abelsen, Astrid 
Thommesen og Silje Johnsen), rockebandet Glovarm 
(Lars-Petter Næss, Oliver Solberg Tymi, Iver Seljeseth, 
Fredrik Nordvik og Tommy Jee Westermann) og indie-
poprockbandet Regnvær (Øyvind Skjærvold, Ruben 
Skorstad, Joachim Schmidt, Kristian Steffensen, Torje 
Løpsmark og Jonas Lind). 
– Det var en utfordringe å finne ut hvem vi skulle satse 
på videre. De representerer ulike sjangre, og er på ulikt 
nivå. Noen av dem er helt ferske, mens andre har holdt 
på med musikk i mange år, sier Litangen. 
– Men det som er viktigst, er at vi ikke skal lære dem 
å lage musikk. Vi skal heller pushe dem litt. Dessuten 
er det veldig bra å være en del av et større miljø, legger 
Selnes til. 

MYE Å LÆRE. Akkurat det er noe Ola Strand ser fram 
til. Han satser nå med et band som skal ha sin første 
konsert under Gammelpopfestivalen på Sinus 15. april. 
23-åringen har holdt på med musikk siden han begynte 
å spille piano som 8-åring. 
– Vi har store planer med bandet for 2016, og dette 
prosjektet passer helt perfekt, sier han, og ser fram til å 
bli kurset og få nyttig hjelp i tiden framover. 
Mens han er en av de mer rutinerte deltagerne, har 
musikerne i bandet Regnvær bare spilt sammen i noen 
måneder. 
– Jeg har aldri vært en del av musikkmiljøet; jeg begynte 
på idrettsfag i stedet for musikklinja. Dette er veldig 
nyttig med tanke på å bygge nettverk. Og selv om jeg 
har holdt på noen år, så kan jeg nok helt sikkert lære 
mye av de andre deltagerne her, sier Strand. 

Mens Strand ofte er blitt sett – og hørt - alene ved 
pianoet, slår Regnvær an tonen med hele tre gitarister 
i bandet. 
– Det gir et ganske stort lydbilde. 
Musikerne fant hverandre etter at Kristian Steffensen 
la ut et bilde på Instagram. Ikke alle kjente hverandre 
fra før, men musikalsk har de virkelig funnet tonen. 
– Vi har alle den samme visjonen for hvordan vi skal 
låte. Når musikken blir til i øvingsrommet, og vi 
begynner å spille, blir det helt fantastisk, sier guttene, 
som er et av bandene som gikk videre fra årets UKM. 

ROCKA JENTER. Det gjorde også jentene i Smash, som 
har to års fartstid og en lang rekke konserter bak seg 
allerede. 
– Det er en styrke at vi er et jenteband. Både når det 
kommer til det sosiale, og fordi vi skiller oss litt ut. 
Vi har ikke bare ei bestevenninne, sier jentene i Smash. 
Så langt er høydepunktene oppvarmingsjobben for 
England Brooks på Sinus, UKM-deltagelsen og Bynatt. 

– Vi har ganske mange kontakter i musikkmiljøet, 
noe som fører til at vi ofte blir kontaktet. 
Jentene ble i likhet med de andre Antihype-artistene 
kjempeglade da de fikk vite at de var med i prosjektet. 
– Det er veldig artig, vi ble skikkelig gira. 
Det samme sier gjengen i Glovarm, som satser på 
å finne sin helt egen nisje innen rocken. 
– Vi kan fortsatt ikke fatte at vi er med her, med så mange 
 flinke musikere som finnes i Bodø. Nå satser vi på å få 
med oss masse kunnskap og erfaring. 
Tommy Jee er det siste tilskuddet i bandet. Vokalisten 
har også tidligere bidratt til å skrive låter til bandet. 
– Vi er nok litt inne i indierock.sjangeren, men spiller 
ikke typisk Bodø-indie. Vi er mer rocka. Litt hardere, 
sier guttene i bandet. 

ELEKTRONIKA. Den siste artisten i kurven er 
elektronikaartisten Torbo, som heter Torbjørn Fossum 
Vik. På Soundcloud har han over 2000 følgere, og satser 
på å nå enda flere etter å ha vært gjennom Antihyp- 
prosjektet. 
– Jeg begynte å spille piano da jeg var 12, men dreide etter 
hvert over på elektronisk musikk. Først på iPaden, men 
etter hvert kjøpte jeg med bedre programvare, sier han. 
Han lar seg inspirere av andre artister i sjangeren, 
men også av band i andre sjangre. 
– Jeg er glad i indierock også, sier han og smiler. 
Torbo forteller at han ble veldig overrasket over å være 
blant artistene som ble plukket ut. 
– Jeg fikk mailen da jeg satt i en time på skolen, det var 
en veldig artig følelse, sier han og smiler. 
Nå gleder prosjektlederne seg til å komme i gang med 
arbeidet med de unge artistene. 
– De kan ikke forvente å bli stjerner i løpet av dette året, 
men du skal ikke se bort fra at noen av dem kommer 
til å gjøre seg bemerket i løpet av noen år. Hvis de er 
dedikerte og jobber hardt, sier Thomas Litangen.

HER ER MUSIKKFRAMTIDA

Er dette den nye Bodøbølgen? Torbo, Ola Strand, og musikerne i bandene Smash, Glovarm og Regnvær har i alle fall gode forutsetninger for å lykkes.

Fengende elektronika, tøffe jenter, gitartung indie, 
kule rockere og en litt mer rutinert popartist kommer 

til å prege musikklivet i byen i årene framover.

Av MARIELL TVERRÅ LØKÅS
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Thomas Litangen i samtale med bandet Regnvær. Foto Audun Selnes

Faksimile Bodø Nu
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Pott og Panne ble etablert i 2016 
og jobber med konseptutvikling og 
kommunikasjon innenfor musikk- og 
kulturbransjen. Selskapet innehar et 
stort nettverk i musikkbransjen som 
kommer Antihype til gode, og flere 
synergier har oppstått på tvers av 
prosjektene i selskapet.

Pott og Panne står bak konsertserien 
«Halv ti på torsdag» på utestedet 
Dama Di i Bodø, hvor det hver eneste 
torsdag arrangeres konserter med alt 
fra spirende talenter til mer etablerte 
artister.

I 2017 var Pott og Panne med på å 
starte opp festivalen Trevarefest i 
Henningsvær med artister som Marit 
Larsen, Sondre Justad og Virkelig 
på plakaten. Året etter startet de 
også Bodøfestivalen, en tredagers 
musikkfestival tuftet på kreativitet og 
aktivitet.

Eierskap

Folkene bak

Antihype drives av kulturbyrået Pott og Panne AS i Bodø.

Thomas Litangen

Thomas er utdannet 
mediegrafiker, har vært 
produsent på Sinus i 
Stormen Konserthus og 
festivalsjef for Folk & Fisk. 
Han har også vært tidligere 
trommeslager i Kråkesølv.

Audun Selnes

Audun har økonomiutdannelse 
fra Nord Universitet og har 
jobbet som kulturkonsulent i 
Bodø Kommune og har vært 
tilknyttet Parkenfestivalen i en 
årrekke.

Pott og Panne AS

• Etablert januar 2016 av Audun Selnes 
og Thomas Litangen

• Står bak Antihype, Bodøfestivalen, 
«Halv ti på torsdag» og Bodø 
Artistagentur

• Driver management for Kråkesølv, 
Aleksander Kostopoulos, Svalestup og 
Vidar Vang

I tillegg til å drive konsertvirksomhet 
representerer Pott og Panne et bredt 
utvalg av Bodøs mest populære artister 
gjennom Bodø Artistagentur. De driver 
også plateselskap og management 
for blant andre artistene Kråkesølv, 
Svalestup, Aleksander Kostopoulos, 
Vidar Vang og NOHR

Pott og Panne leverer også 
konsulenttjenester til kulturbransjen, 
og blir stadig brukt som ressurs 
for musikkbransjen på nasjonalt 
nivå. En rekke ganger har de holdt 
foredrag og utvekslet kompentanse 
på musikknæringenes møtesteder, 
som by:Larm i Oslo, Vill Vill Vest i 
Bergen, Sørveiv i Kristiandsand og 
Norske Konsertarrangørers årlige 
arrangørkonferanse.

Både Litangen og Selnes er i 
tillegg representert på MENTOR, 
et søkbart mentorprogram i regi 
av Music Norway og de regionale 
kompetansesentrene for musikk.
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Foto Thom
as Litangen
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Antihype er finansiert med støtte fra Nordland fylkeskommune, 
Bodø kommune, Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, 
Talent Norge og Parkenfestivalen.

Våre 
støttespillere

Antihype mottar sjekk fra Gøran Aamodt i Parkenfestivalen -  Foto Thomas Litangen
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Bodø Kommune

Bodø kommune ble kåret til 
Norges kulturkommune 2017, og i 
begrunnelsen heter det at kommunen 
«gjennom lang tid [har] lagt 
systematisk til rette for kulturaktivitet 
og kulturopplevelser, med stor 
innsats på nesten alle aspekter fra 
barne- og ungdomsarbeid til kunst- og 
musikkformidling.» Antihype er en 
viktig del av denne satsingen, og skal 
være et bindeledd mellom kommunens 
satsing på ungdom og profesjonell 
kultur.

– Antihype vil være et ypperlig 
tilskudd til våre eksisterende tilbud 
og vil dermed tilføre et nytt trinn på 
stigen for de som ønsker innpass i den 
profesjonelle musikkverdenen, sier 
Arne Vinje, Kultursjef i Bodø Kommune

Parkenfestivalen

Parken er Bodøs største og viktigste 
pop/rock-festival, og har funnet sted 
hver august siden 2006. Festivalen 
samler 10 000 mennesker innenfor 
området til Rensåsparken i Bodø 
Sentrum, og har helt siden førsteåret 
hatt et program bestående av både 
kjente nasjonale og internasjonale 
artister, og lokale artister på forskjellige 
nivå. I 2018 kunne du for eksempel 
varme opp til Lars Winnerbäck, 
Cezinando og Zara Larsson med den 
spennende stemmen Thea Meyer fra 
Bodø, eller du kunne bege deg fra de 
lovende, lokale bluesrockerne i Tito 
Laursteen Quartet og videre til Alan 
Walker og A-HA.

Festivalsjef Gøran Aamodt mener den 
lokale scenen er selve fundamentet 
for Parkenfestivalen, og da festivalen 
markerte sitt tiårsjubileum med å gå 
inn i Antihype var det for å legge til 
rette for at den lokale scenen fortsatt 
skal ha grunnlag for å blomstre.

«Vi mener dette prosjektet er akkurat 
det Bodø og musikkmiljøet mangler, og 
ikke minst trenger», sa Aamodt til Avisa 
Nordland i 2016. 

Etter to år er han fortsatt krystallklar 
på at Antihype er et viktig bidrag til å 
forene det etablerte med det uetablerte 
i Bodøs musikkmiljø.

– Det å ha noen som ivaretar det å 
jevnlig gi unge musikere faglig input 
og en arena å presentere seg på er 
uvurderlig og et viktig steg i utviklingen 
til unge band og artister, sier Aamodt 
i dag.

Nordland 
Fylkeskommune

Nordland Fylke støtter Antihype 
med tilskudd til utviklingstiltak 
og legger vekt på at prosjektet 
underbygger fylkets handlingsplan for 
kulturnæringer. For fylket er det viktig 
at Antihype vil legge til rette for at flere 
artister får de samme mulighetene som 
suksessrike artister fra Nordland som 
Virkelig, Kråkesølv og Sirkus Eliassen 
fikk i oppstartsfasen. Det betyr at 
støtteapparatet lokalt må styrkes, slik 
at flere kan satse på en levevei innen 
musikk uten å måtte søke ut av fylket. 

Kulturnæringsstiftelsen 
Sparebank 1 Nord-Norge

Kulturnæringsstiftelsen gir kompetente 
bidrag til en bærekraftig utvikling 
av kulturnæringen i Nord-Norge og 
har valgt å støtte Antihype gjennom 
en treårig satsing. Daglig leder i 
Kulturnæringsstiftelsen, Bjørn Eirik 
Olsen, mener det er et viktig prosjekt.

– Kulturnæringsstiftelsen har ønsket 
å støtte talentprogrammet Antihype 
fordi vi mener det er viktig å stimulere 

ungdom til å utvikle sine musikalske 
ferdigheter og satse på kulturnæring. 
Vi har stor tro på de kreative 
menneskene som har tatt initiativ til 
og driver Antihype, og vi ser det som 
meget positivt at programmet også 
inngår i satsingen til Talent Norge 
og dermed får tilgang til ytterligere 
kompetanse, midler og nettverk.

Talent Norge

Talent Norge ble stiftet i 2015 
av Sparebankstiftelsen DNB, 
Stiftelsen Cultiva og Staten ved 
Kulturdepartementet, og er et 
talentprogram for unge kunst- og 
kulturutøvere som legger til rette for 
samarbeid mellom kulturaktører og 
private støttespillere. Antihype er 
valgt som den tredje satsingen i Talent 
Norges pilotprosjekt Talent Norge 
Junior, som skal fungere som en bro 
mellom toppsatsinger i Talent Norge 
og talentarbeid i en tidlig fase, på 
regionalt nivå innen ulike sjangre.

– Vi synes Antihype passer svært godt 
inn i Junior-programmet vårt. Nordland 
er en musikkregion i vekst, og Antihype 
tilrettelegger for kompetanseheving, 
rekruttering og økt profesjonalisering 
av musikkbransjen i landsdelen. Vi ser 
frem til dette samarbeidet, sier Maria 
Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent 
Norge.

«VI MENER DET ER 
VIKTIG Å STIMULERE 
UNGDOM TIL Å UTVIKLE 
SINE MUSIKALSKE 
FERDIGHETER OG SATSE 
PÅ KULTURNÆRING»
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Noe av det aller viktigste Antihype gjør er den daglige 
veiledningen og oppfølgingen vi gir, og listen over 
artister som har vært i kontakt med Antihype er lang.

Her kan du bli bedre kjent med noen av dem.

Møt talentene
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Regnvær består av fem 19-åringer fra Bodø som fant 
sammen i 2015 og lager catchy pop ispedd elektroniske 
og alternative rock-elementer. De to vokalistene Ruben 
Marinius Karlsen Skorstad (19) og Kristian Steffensen (19) kan 
fortelle at bandet blir boende i Bodø når de nå er ferdige med 
videregående skole, alle med musikken som førsteprioritet.

– Det er mer og mer som skjer i Bodø, og vi har sett fram til å 
ha et år hvor vi bare peiser på. Vi holder på med en del låter 
som blir et større prosjekt. Litt usikker på hvordan vi skal 
slippe det, men noe større blir det i alle fall.

Nordnorske unggutter som synger på dialekt om 
ungdommelig kjærlighet. Assosiasjonen går raskt til kjente 
Bodø-band som Kråkesølv og Virkelig. Det er likevel noe 
åpenbart nytt med Regnvær, disse guttene kjører en annen 
stil. På sitt nyeste profilbilde på Facebook, tatt av den faste 

fotografen til Karpe Diem, er de ikledd fancy sportsttøy. 
Musikken er også mer polert enn mye annen Bodø-musikk.

— Vi prøver å komme oss litt unna indiesounden som kanskje 
er litt typisk i Bodø, sier Kristian.

— Med all respekt, vi digger Bodø-artister, men man har jo 
ikke lyst å jobbe med det samme som foreldrene sine liksom, 
sier Ruben.

Talent
Våren 2018 ble Regnvær et av 12 band (av totalt 450 søkere) 
som ble trukket ut til å være med på talentfestivalen GNIST 
i Oslo. Det innebar spillejobber, møte med bransjen, og 
feedback fra kjente musikere og produsenter. Kristian og 
Ruben forteller at de blir inspirert av å reise rundt og treffe 
folk fra forskjellige musikkmiljøer. De har mange tanker 

Regnvær

Foto A
udun Selnes
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om musikkbyen Bodø versus resten av landet, men selv om 
lysten på musikalske impulser utenfra er stor, er de veldig 
glade for å være en del av Bodø-miljøet.

– Når jeg snakker med folk fra andre byer, forteller de at de 
sliter med å finne scener å spille på. Der har vi fått masse 
hjelp, det er vi takknemlig for sier Ruben.

Studiolek og livsvisdom
Regnvær ble tatt inn i Antihypes talentprogram i 2016 og 
har hatt et tett forhold til Antihype videre. De har fått støtte 
til studioinnspillinger og hjelp til planlegging av karrieren 
videre.

– Det hjelper at man får prata med noen som har gjort det 
før og vet hvordan ting funker - jeg tror det er en del unge 
musikere som blir utnytta fordi de ikke vet hvordan ting i 
musikkbransjen fungerer.

Studiotiden de fikk gjennom Antihype omtaler de som en 
kickstart.

– Det var definitvt dritviktig. Det koster jo mye å være i 
studio, og gjennom Antihype fikk vi muligheten til å leke oss.

Regnvær har gjennom Antihype også samarbeidet med de 
mer etablerte musikkprodusentene Peter Estdahl og Magnus 
Eliassen. Ruben sier de har lært mye av å teste forskjellige 
innfallsvinkler til musikkproduksjon.

– Det er godt å møte litt livsvisdom. Vi har lært at det er ikke 
noe fasit på hvordan ting skal gjøres, så man kan like gjerne 
slutte å se etter den. Vi jobber hele tiden med å finne vår 
plass, og i hvor stor grad vi skal jobbe på den ene eller andre 
måten.

Proffe på promo
Bandet, som startet ved at vokalist Kristian søkte etter noen å 
spille med på sin Instagram-profil, er opptatt av å interagere 
med publikum og har et svært bevisst forhold til hvordan de 
framstår i sosiale medier.

– Det er Kristian som er SoMe-guruen vår, ler Ruben.

Kristian rødmer og vrir seg av uttalelsen. Ruben ler fortsatt.

– Han har så sjukt mange følgere på Instagram, så han 
kommenterer på det om vi andre legger ut bilder og sånn, 
haha.

Kristian ser mildt oppgitt ut i rommet og rister på hodet. 
Ruben fortsetter, mer seriøs nå.

– Men seriøst, Kristian er flink å ta bilder og skrive ting som 
er proft, men likevel ikke sjelløst. Det er viktig.

Bandet har sterk ståpåvilje, og er opptatt av å få musikken ut 
til folk.

– Det er sikkert dritmange som sitter hjemme på rommet 
som er flinke å spille gitar og synge… men for at andre skal 
få hørt må man jo komme seg ut av rommet, sier Kristian

Regnvær har deltatt på en lang rekke av Antihype sine 
kurs, om alt fra TONO-rettigheter og distribusjon til 
frilansøkonomi, kontrakter og skatt. De har også fått grundig 
rådgivning fra Antihype i planleggingen av studioinnspillinger 
og utgivelser. 19-åringene har vokst opp med internett og 
sosiale medier som en selvfølgelig del av hverdagen og har 
i tillegg fått tett oppfølging på markedsføringen av bandet i 
sosiale og tradisjonelle medier. På spørsmål om hva som skal 
til for å lykkes i musikkbransjen blir Ruben tankefull.

– Det er vanskelig… Men det er mulig, med en blanding av 
talent, tilfeldigheter og hard jobbing.
 
De to guttene sitter et øyeblikk i stillhet med alvorlige blikk, 
før ansiktene blir myke og lattermilde igjen.

– Haha, det var et sånn skikkelig PR-svar.

– DET HJELPER AT MAN FÅR 
PRATA MED NOEN SOM HAR 
GJORT DET FØR OG VET 
HVORDAN TING FUNKER.

Foto A
udun Selnes 
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Thea Meyer
Thea Meyer er en artist fra Bodø som lager atmosfærisk 
rock med innslag av doom og folketoner. Tekstene er ærlig, 
samfunnskritiske og politisk aktuelle, og Thea spiller sammen 
med venner fra byens musikkmiljø, deriblant Torbo og 
Hobbel. “Hun synger med en velklingende nerve som gjør at 
du vil høre mer fra første låt” skrev Avisa Nordland etter en 
konsert med den unge artisten.

Gjennom Antihype fikk Meyer opptre på Skogen-scenen 
på Parkenfestivalen i 2018. Det var en stor opplevelse 
for den artisten, som også har opptrådt på Kjerringråkk, 
Trænafestivalen og Dama Di.

– Å spille på Parken er en drøm jeg har hatt siden første 
gang jeg hørte om festivalen. Jeg kan ikke få uttrykt med 
ord hvor takknemlig jeg er for den opplevelsen jeg fikk 
dele med så mange vakre mennesker, for alle de vakre 

tilbakemeldingene, gode klemmene, samholdet og at jeg fikk 
spille med det vakreste bandet i verden. 

Meyer er også svært takknemlig for hjelpen fra Antihype, 
noe hun uttrykte på under og etter konserten på Parken.

– Tusen takk til Antihype for støtten dere har gitt meg, trua 
dere har i meg og det at dere er unike, gjennomtrengende 
gode mennesker som bare ønsker det beste for de rundt seg. 
Er enormt ydmyk over å få jobbe med dere!

I tiden framover vil det bli komme mye ny musikk fra artisten.

– Nå gleder jeg meg så mye til tiden framover! Håper folk er 
klare, for dette var såvidt begynnelsen.

Foto Thom
as Litangen
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Torbjørn Fossum Vik jobber jevnt og trutt i hjemmestudioet. Det startet med kun produsering, 
men etterhvert begynte han også å legge til vokal og egne tekster, under artistnavnet Torbo. 
Under Bolarm 2016 mottok han talentstipend til studioinnspilling.

Selv om mye av musikken holdes skjult for omverdenen, har de små smakebitene han har 
vist fram gitt muligheten til blant annet å spille support for Kråkesølv på Sinus og en plass 
på Parkenfestivalen i 2017, i tospann med sin produsentkollega Sigve Mikkelsen aka. Vieno. 
Han har også samarbeidet med andre artister i Antihype-miljøet, og spilte i bandet til sin venn 
Thea Meyer på Parkenfestivalen i 2018. Dette er gode minner for artisten.

– Å spille på Parken føltes veldig godt. Vi hadde sett fram til konserten hele sommeren. Da vi 
gikk på scenen føltes det ut som at alt var så bra det kunne være. Vi hadde faktisk sett for oss 
at sola ikke skulle stikke fram før på den siste låta, noe som faktisk skjedde.

Antihype har betydd mye for Torbjørns erfaring.
– Uten Antihype ville jeg kanskje ikke turt å prøve å spille live, før jeg hadde følt at jeg var helt 
klar. Mye av arbeidet de gjør, får deg til å tenke over ting selv.

Nylig tok Torbjørn et nytt stort og spennende steg i sin musikerkarriere ved å flytte til London 
for studere musikkproduksjon på The Institute of Contemporary Music Performance i 
London. Den anerkjente skolen har fostret musikere og låtskrivere til en rekke kjente band og 
artister i Storbritannia, alt fra Radiohead til One Direction.

– Jeg tenkte egentlig aldri jeg skulle studere musikk, men det å drive med musikk i London 
hørtes så kult ut at jeg bare gikk for det. Å lære mer blir det største fokuset fremover, men 
det er mulig jeg deler litt musikk i mellom slagene.

– Vi får se...

Torbo
Torbjørn Fossum Vik

Artister:
Alfa BT
Ann-Iren Hansen
Av Eden
Avada
Birri 
Cecilie Hukland
De Nye Blanke
Deku Trio
Emilie Thømt
Glovarm
Hobbel
Ingeborg Oktober
Joakim Rainer
Jomindo
Jostein Steffensen
Julian Audy
Kim Lie
Lars-Kristian Knutsen
Lotte Mørkved
Lowhere
Maiken Vembre
Markus Thonhaugen
Marvico
Mathilde Melgård
Maud
Min Trio
Naiv Jente
Nekrosis
Ola Strand
Ray Hardy Johansen
Regnvær
RNW07
Ronja Sundt
Skadefro
Smash Wavet
Sunniva Halstensen
Thale Krogtoft
The Five Lads
Thea Meyer
TLQ
Torbo
Trygve Valøy
Vieno
Virkelig

Øvrige:
BeatLaben
X Rockeklubb
Bodø Ungdomsråd
Kjerringråkk
Fredrik Nordvik
Øyvind Olsen
Psykehuset Studio

Foto Thom
as Litangen

– UTEN ANTIHYPE VILLE 
JEG KANSKJE IKKE TURT 
Å PRØVE Å SPILLE LIVE.
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Vi er tilhengere av deling av kunnskap, og noe av det viktigste 
Antihype driver med er å arrangere kurs og workshops for 
musikkfeltet. Noen ganger er det fordi vi sjøl har noe på hjertet, 
andre ganger henter vi inn de flinkeste og mest inspirerende 
fagpersonene vi vet om utenfra.

I prosjektperioden har vi arrangert over 20 ulike fagarrangementer 
innen aktuelle tema som blant annet økonomi, markedsføring, 
kontrakter, rettigheter, utgivelsesstrategi og synkronisering.

Workshops, 
kurs og 
foredrag
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Økonomi og søknadsskriving

I samarbeid med RYK inviterte vi Lasse Lauritz Pettersen, festivalsjef for Buktafestivalen i 
Tromsø, til å holde et grunnleggende kurs om finansiering av musikk. Han var innom de ulike 
regionale og nasjonale støtteordningene, kom med tips til hvordan å skrive en god søknad og 
prosjektbeskrivelse, hvordan sette opp et budsjett og gav en rask innføring i TONO.

LASSE LAURITZ PETTERSEN

14. mai 2016 Sinus

Markedsføring av musikk og kultur

Simen Idsøe Eidsvåg var med å starte HES for litt over seks år siden, et markedsføringsbyrå i 
Oslo som spesialiserer seg på musikk. De markerte seg raskt i bransjen med svært vellykkede 
kampanjer for blant andre Kaizers Orchestra, Karpe Diem og Stein Torleif Bjella, og har i 
tillegg gjort mye arbeid med nye artister og mindre plateselskaper. I dag er Eidsvåg kreativ 
leder i selskapet Sesong 1, som blant annet jobber med Violet Road, Dumdum Boys og 
Spellemannsprisen.

Eidsvåg snakket om sine gode og dårlige erfaringer fra markedsføring av musikk og kultur, og 
hva man som artist bør gjøre for å fange publikums oppmerksomhet og komme nærmere sine 
fans. Kurset ble arrangert i samarbeid med Rytmisk Kompetansenettverk i Nord.

SIMEN EIDSVÅG

20. oktober 2016 Stormen Konserthus

Digital distribusjon

Det er ikke nok å bare gi ut musikk og håpe at folk skal oppdage den av seg selv, man 
må ha en langsiktig og gjennomført PR- og markedsplan. Jarle Savio, fra det digitale 
distribusjonsselskapet Phonofile, veileder på daglig basis plateselskaper og artister om 
planlegging og markedsføring av utgivelser.

Jarle har tidligere vært A&R og New Media Manager i EMI Music Norway, bookingagent, sjef 
for by:Larm live og konsertarrangør. På dette foredraget snakket han om hvordan man gir ut 
musikk digitalt, og om digital promotering, markedsføring, utgivelsesplanlegging og strategi.

JARLE SAVIO

8. september 2016 Sinus

THOMAS RYJORD
BO TERJE HUSTOFT
FREDRIK FORSSMAN
AUDUN SELNES

15. oktober 2016 Stormen BibliotekBolarm: Seminar for artister

Booking:
Hvordan skaffe seg spillejobber på festivaler og konsertsteder? Hva er lurt og hva er ikke 
så lurt å gjøre for å få spillejobb? Panelet besto av noen av landets aller fremste aktører på 
feltet. Thomas Ryjord er festivalsjef for musikkonferansen Trondheim Calling og startet i 2007 
bookingbyrået Polar Artist. Han samtalte med Bo Terje Hustoft, som de siste 15 årene har 
jobbet med booking for Auditorium AS, selskapet bak Oslo-scenene Rockefeller, John DEE 
og Sentrum Scene.

Avtaler:
Det er ikke alltid lett å vite hvilke kontrakter og papirer som er viktig å ha på plass 
for en artist. Fredrik Forsmann gav en grunnleggende oversikt over alt fra royalties til 
bandkontrakter. Fredrik har lang erfaring fra rockebransjen fra blant annet Rockefeller og 
Megafon booking/management og leder i dag RYK.

Artist DIY:
Audun Selnes fra Antihype/Pott og Panne holdt et foredrag om sine erfaringer med utgivelser 
fra artister i oppstartsfasen, og ga tips til hvordan artistene selv kunne bidra for å øke 
oppmerksomheten rundt egen musikk.

Bolarm ble startet som et initiativ 
fra utestedet Dama Di i Bodø i 2011 
som et mini-bylarm. Høsten 2016 
arrangerte Antihype i samarbeid 
med Rytmisk Kompetansnettverk 
(RYK) seminardag for artister under 
festivalen, med tre forskjellige 
foredrag.
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Innføring i TONO

TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere 
i musikkverk. Det vil si at de på vegne av komponister og tekstforfattere tar jobben med å 
gi tillatelser til offentlig framføring av musikk, enten det er på konserter, på radio/TV, på 
internett, hos frisøren eller andre offentlige sammenhenger. 

Å være registrert i TONO er en essensiell del av å ta vare på eierskapet til egen musikk. 
Royalties fra avspilling av musikk er også en viktig inntektskilde for de fleste låtskrivere, og å 
være registrert i TONO er den beste måten å få disse inntektene utbetalt. 

Å bruke TONO er ikke vanskelig, men flommen av skjema og tabeller man skal forholde seg 
til kan være forvirrende om man ikke har gjort det før. Dette foredraget var derfor etterspurt 
av mange i musikermiljøet selv.

Kursholder var Fredrik William Olsen fra Kråkesølv, som har lang erfaring med å registrere 
verk og konserter i TONO.

FREDRIK W. OLSEN

2. november 2016 Mediegården

Hvordan jobber NRK P3 og Urørt?

NRK P3 og NRK P3 Urørt har igjennom en årrekke løftet frem utallige artister fra grasrota 
og ut over eteren, og kanalen er kanskje den viktigste kilden til eksponering for norske 
popartister.

Mats Borch Bugge har siden 2009 jobbet som musikksjef i NRK P3 og NRK Mp3 og 
har redefinert kanalene ved å satse stadig mer på ny musikk. Eirik Høsøien Havelin er 
programleder i Urørt på NRK P3, og er også med på å velge hva som anbefales. Første gang 
nye band spilles på radio er det ofte presentert med hans stemme. 

De to foredragsholderne fortalte om hvordan man som artist best promoterer seg mot radio, 
hvordan spillelistene til P3 fungerer og hvordan Urørtredaksjonen tenker når de velger Ukas 
Urørt og Urørtfinalister. Dette var første gang P3 holdt et slikt foredrag utenfor Oslo eller 
Trondheim.

MATS BORCH BUGGE
EIRIK HAVELIN

6. april 2017 Stormen Konserthus

MAGNI SØRLØKK

26. april 2017 Dama DiOptimaliser din digitale tilstedeværelse

I et mylder av band, artister og digitale plattformer er det stadig større konkurranse om 
oppmerksomhet. 

Magni Sørløkk er PR-agent i ACT Entertainment, markedskoordinator i Spellemann, og jobber 
med presse og sosiale medier for blant andre Øyafestivalen og Trænafestivalen.

På dette kurset delte Magni av sin erfaring om bruk av sosiale medier for band, artister 
og konsertarrangører. Hun tok opp viktigheten av nettverksbygging og strategi for 
merkevarebygging, og ga tips for effektiv bruk av sosiale medier. Hun var også inne på 
pressehåndtering, tradisjonelle kommunikasjonskanaler og kreativ markedsføring for artister 
og arrangører.
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Mats Borch Bugge og Eirik Høsøien Havelin fra 
NRK P3 og Urørt var på besøk i Bodø i april 2017. 
De fortalte om hvordan man som artist best 
promoterer seg mot radio, hvordan spillelistene 
til P3 fungerer og hvordan redaksjonen tenker når 
de velger Ukas Urørt og Urørtfinalister.

Dette var første gang P3 holdt et slikt foredrag 
utenfor Oslo eller Trondheim.

Foto A
udun Selnes
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Bygg din egen YouTube-kanal

YouTube er verdens største video-plattform, og er også blitt en svært viktig kanal for 
musikkdistribusjon. Dette foredraget var ved Helle Aakesen og Erik Gossas fra United 
Screens, Nordens største Youtube-nettverk og representerer flere av Nordens største 
YouTubere, influencere, artister og annonsører. I tillegg til gaming, beauty, sport og mat, 
er United Screens er også en sterk ressurs for artister og musikere som Highasakite, Zara 
Larsson, Avicii, Håkan Hellström, Sløtface, Alesso og mange flere. 

United Screens hjelper artister å håndtere sine digitale rettigheter nettstedet, og på dette 
foredraget handlet det om alt fra oppstart av en YouTube-kanal til hvordan du tar hånd om 
rettigheter og genererer inntekt fra musikk på plattformen.

HELLE AAKESEN
ERIK GOSSAS

10. mai 2017 Stormen bibliotek

Introduksjon til BandOrg og TONO

Mari Rustøy er styreleder artistorganisasjonen BandOrg gav en presentasjon av deres tilbud 
for band. BandOrg jobber for norske bands interesser og har en rekke medlemsfordeler, 
deriblant tilskudd til innspilling og turné, instrumentforsikring og forskjellige kurs.

I tillegg var Glenn Nilsen fra TONO til stede for å gi en innføring i TONO for band. Han svarte 
på spørsmål om registrering av verk, konserter, prosentfordeling innad i bandet og andre ting 
som deltakerne lurte på.

Dette arrangementet ble lagt til Kulturhuset Gimle, hvor organisasjonene X Rockeklubb og 
Bodø Metalklubb har sine lokaler og hvor mange av deres medlemmer vanker.

MARI RUSTØY
GLENN NILSEN

23. mai 2017 Kulturhuset Gimle

Hvordan fremsnakking og samhold 
skapte en svensk hiphop-bølge

I samarbeid med festivalen Kjerringråkk og Rytmisk Kompetansenettverk i Nord inviterte 
vi til et inspirerende foredrag med Vanessa Marko fra Malmö. Hun startet Femtastic, et 
artistkollektiv som jobber for likestilling i musikkbransjen. Kollektivet har fått mye av æren 
for den kvinnelige hip-hop-bølgen Sverige har opplevd de siste årene, med artister som Linda 
Pira og Silvana Imam i spissen. Marko er også marked- og kommunikasjonssjef på Moriska 
Paviljongen, et mangfoldig kulturhus i Malmö med en stor mengde arrangementer innenfor 
musikk, stand up, samtaler og nattklubb.

Foredraget handlet om hvordan Marko og hennes venner gjennom å lage klubb, konserter 
og management skapte et miljø hvor unge jenter som drev med musikk kunne utvikle sine 
kunstnerskap og se musikk som et mulig livsvalg. Som klubbarrangør er Femtastic en kredibel 
og relativt nisjepreget arrangør av hiphop, reggae og dancehall-kvelder, men som forening 
jobber de med en bred gruppe mennesker og uttrykk i arbeidet for å skape strukturell 
forandring av den mannsdominerte musikkbransjen.

VANESSA MARKO

16. juni 2017 Dama Di
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Kontrakter i musikkbransjen

I samarbeid med Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) i Nordland arrangerte vi et kurs med 
Trond Brandal for å bevisstgjøre deltakerne på innhold og viktige begreper i ulike typer 
kontrakter i musikkbransjen, og hva som må til for at en kontrakt skal være bindende.

Kurset presenterte også MFOs gratis medlemstilbud i forbindelse med både 
kontraktinngåelse og kontraktbrudd.

Det var i stor grad opp til deltakerne selv å bestemme hvilke typer av kontrakter de helst ville 
snakke om, og på programmet var blant andre konsert, plateinnspilling, lisensiering, forlag 
(publishing), booking, management, samt komponering og innspilling av bestillingsmusikk til 
teater, film eller TV.

– Jeg husker med stor glede tilbake på kurset jeg holdt i Bodø i fjor høst, og deltakerne var 
aktive og spørrelystne. Kontrakter skaper ikke verdiene i musikkbransjen, men de avgjør 
hvem som skal høste av verdiene som skapes. Dette er like sant i Bodø som i resten av verden, 
sier Trond Branddal.

TROND BRANDAL

9. november 2017 Atelier Noua

Smart markedsføring

Gimle har vært et viktig møtested og ungdomshus i Bodø sentrum helt siden 1979. Som en 
del av GimleUka 2017 arrangerte Antihype en workshop for organisasjoner, band og artister i 
smart markedsføring og gav tips til hvordan skille seg ut og bli mer synlig.

THOMAS LITANGEN
AUDUN SELNES

28. november 2017 Kulturhuset Gimle

UKM drop-in workshop

Under UKM i Bodø holdt vi et lynkurs i markedsføring. Drop-in-workshopene under UKM var 
gratis å delta på og krevde ingen forhåndspåmelding. Det var derfor et svært inkluderende og 
grunnleggende faglig nivå på foredraget. 

AUDUN SELNES

17. mars 2018 Stormen bibliotek

Skattekurs for frilansere

En viktig, og for mange utfordrende, del av å være profesjonell musiker er firmadrift, 
økonomi og skatt. Mye av dette «kjedelige» arbeidet blir enda kjedeligere om man i tillegg er 
usikker på hva man har lov til og hvordan det gjøres. I samarbeid med RYK inviterte vi Kjetil 
Brandsvoll Hammersmark fra firmaet View Frilans AS til en oppfrisker rundt dette med skatt 
og skattemelding i forkant av innleveringsfristen i vår.

Kurset tok opp foretaksformer, risiko og rapporteringskrav, gikk gjennom bokføringsloven 
og dens dokumentasjonskrav. Nye skatteregler og eksisterende skattemodell i Norge 
ble presentert, med et særlig fokus på åndsverk og kunst, moms og fradragsrettigheter 
i regnskapet. Kunsterrelaterte spørsmål ble diskutert rundt reiser, research, turné 
kombinasjonsreiser og inspirasjonsturer. Kurset var også innom ansettelsesforhold, sosiale 
rettigheter, foreldrepenger, sykepenger, forsikringer og NAV. Forøvrig fikk deltakerne 
en gjennomgang av skattemeldingen med næringsoppgave, personinntektsskjema og 
avskrivningsskjema.

KJETIL BRANDVOLL

10. april 2018 Stormen Bibliotek
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Seminar under iFjord-festivalen

Under iFjord-festivalen i Mo i Rana ble det avholdt seminar for artistene i samarbeid med 
RYK og Antihype. Vi var til stede og delte av våre erfaringer rundt det å slippe musikk, 
og ga tips og triks til hvordan man kan få oppmerksomhet rundt egen musikk og/eller 
kulturarrangement.

Fredrik Forssman (RYK) fortalte om Tvibit i Tromsø, et produksjons- og kompetansesenter 
for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet. 
Huset inneholder blant annet øvingsrom og studio, i tillegg til profesjonelle aktører som 
Buktafestivalen, RakettNatt og produsenter og musikere som Poppa Lars, Aggi Peterson, 
Benjamin Mørk og mange flere. Vi syns Tvibit er et veldig spennende og inspirerende sted, og 
er en pådriver for tanken om slik samlokalisering også i Nordland.

AUDUN SELNES
FREDRIK FORSSMAN

22. juni 2018 Scandic Meyergården

Booking for artister 101

Vi inviterte til lansering av vår nye turnéstøtte som skal hjelpe unge og uetablerte artister 
ut på veien. I tillegg til å dele ut info om selve støtteordningen fikk vi også besøk av 
Parkenfestivalen og Tvibit.

Gøran Aamodt er festivalsjef for Parkenfestivalen i Bodø, og mottar årlig flere hundre 
forespørsler fra håpefulle band og artister som ønsker å spille på festivalen. Hvordan skiller 
man seg ut i mengden, og hva bør man ha på plass før man kontakter festivalsjefer og 
konsertpromotører? Aamodt holdt et foredrag om booking og ga tips om hvordan man bør 
gå frem når man kontakter festivaler og konsertscener rundt om i landet med ønske om 
spillejobb.

Thomas Litangen fra Antihype ga videre en innføring i hvordan hvordan en konsertavtale bør 
se ut og hvordan man kan planlegge en turné på egenhånd. 

Mia Eriksen fra Tvibit Tromsø informerte også om Tvibitstigen, en støtteordning som gir 
unge mennesker i Nord-Norge muligheten til å realisere sine egne idéer og prosjekter innen 
kulturelle og kreative prosjekter.

GØRAN AAMODT
MIA ERIKSEN
AUDUN SELNES
THOMAS LITANGEN

25. september 2018 Atelier Noua

DJ-kurs med Oh Mama! Crew

Oh Mama! Crew er et Oslo-basert DJ-kollektiv bestående av Elisabeth Larsen (Liz) og Ida 
Marlene Johnsen (BNGSTRR). Siden oppstarten i 2010 har de spilt på en rekke klubber og 
events i både inn og utland, turnert på østkysten av USA fem år på rad, spilt i byer som Rio de 
Janeiro, NYC, London, Vancouver og Hanoi. De driver i tillegg DJ-Skolen i Oslo i samarbeid 
med Oslo Røde Kors og turnerer rundt DJ-kurs i regi av Den Kulturelle Skolesekken, 
Kulturdråpen og i egen regi på ulike institusjoner, ungdomssentre og klubber i hele landet. 

På dette DJ-kurset ble det gitt opplæring i DJ-utstyr og innføring av miksing av sanger og 
et innblikk i hvordan det er å jobbe som DJ og alt det innebærer. Kurset var åpent for alle, 
både for de som er helt fersk og for de som hadde litt erfaring fra tidligere. Deltakere kunne 
bruke egen musikk og lærte i løpet av kurset å sette sammen et eget set som de kunne spille 
samme kveld på Dama Di.

ELISABETH LARSEN
IDA MARLENE JOHNSEN

13. oktober 2018 Dama Di
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Synkronisering

Å få vist frem musikken sin via konserter, radio og musikkvideoer er ikke alt. Vi fikk besøk 
av Goran Obad som snakket om synkronisering, altså bruk av musikk i filmer, tv-serier, spill 
og reklame. Foredraget viste hvordan artister selv kan gjøre grep for å få dette til å skje med 
egen musikk.

Obad er partner og music supervisor på Ohlogy. Deres arbeid kan ses og høres over hele 
verden gjennom en rekke reklamekampanjer, detaljhandelskonsepter, arrangementer og 
digitalt innhold for kunder som Leclaireur, BON Magazine, H&M, COS, Rodebjer og Emilia 
Wickstead. Fokuset er musikkidentiteten, den musikalske smaken av merkevaren, fortellingen 
eller prosjektet.

GORAN OBAD

25. oktober 2018 Store Studio

Releaseplanlegging

Å gi ut musikken sin på strømmetjenester som Spotify er så mye mer enn å bare laste opp 
en ferdig innspilt låt og et kult cover. Derfor inviterte vi Tim Dunham fra musikkdistributøren 
InGrooves for å dele noen tips og triks til hvordan man kan bli litt mer synlig på Spotify, 
TIDAL, Apple Music, osv. Han ga en grundig innføring i hvordan de ulike strømmetjenestene 
og alle de forskjellige spillelistene fungerer, og ga innsikt i hvordan man kan planlegge slipp 
av musikk fra innspilling i studio til utgivelsesdatoen. Foredraget var en naturlig forlengelse 
av Antihype sitt studiostipend, hvor mange band/artister var i planleggingsfasen av å gi ut ny 
musikk.

TIM DUNHAM

26. november 2018 Store Studio

Goran Obad snakket om synkronisering i Store Studio. Foto Audun Selnes
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Antihype setter 
unge talenter og 
profesjonelle aktører 
sammen, og bidrar til 
kompetanseutveksling, 
samarbeid og nye 
relasjoner på tvers av 
alder, ferdigheter og 
sjangre.
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Julian Audy møter
Eliassen/Olsen/Bjelvin

Julian Audy har lenge versert som en karismatisk karakter i 
Bodøs offentlighet, blant annet som en populær ambassadør 
for byens 200-årsjubileum i 2016. Talentet og personligheten 
hans er sterk og tekstene han skriver er gode, med både 
humor og alvor som er lett å kjenne seg igjen i. Antihype fikk 
høre noen nye demoer hos artisten, som trengte hjelp til å 
gjøre skissene om til en fullferdig låt.

Vi satte Julian i kontakt med den flinkeste gjengen vi kjenner 
på dette; Magnus Eliassen (Sirkus Eliassen), Fredrik William 
Olsen (Kråkesølv) og Kjetil Bjelvin (produsent for Sondre 
Justad, Hkeem m.fl). 

Kvartetten jobbet med Julian sitt materiale i studio i 
noen intense dager, noe som resulterte i utgivelsen av 
«Lystløgner» i mai 2018. Låta har et moderne hip hop–sound 
som er både smakfullt og sanseløst fengende, og det har 
foreløpig resultert i femti tusen strømminger på Spotify, 
radiolisting på NRK P3 og opptredener på en rekke 
klubbscener for Julian Audy.

– RÅDGIVINGA OG HJELPA FRA 
ANTIHYPE HAR TATT MEG ETT 
SKRITT NÆRMERE DRØMMEN OM 
EN KARRIERE INNENFOR MUSIKK. 
DE HJALP MEG MED Å SAMLE 
DET RETTE TEAMET FOR Å FÅ TIL 
DETTE MED LÅTA MI. DET VAR 
SYKT GOD VIBB MELLOM MEG OG 
GJENGEN JEG JOBBET MED.

JULIAN AUDY

Julian Audy - Foto Audun Selnes



41

Sara Hobbelstad møter Darling West

Sara Hobbelstad (22), alias Hobbel, fra Bodø har lenge vært 
et spennende musikknavn å følge med på, og gav ut sin 
første låt «Inside» allerede i 2013. Musikken befinner seg i det 
melodiøse, melankolske indie-landskapet, med et lydbilde 
rikt på gitarer og klang. Vi satte Sara i kontakt med Mari og 
Tor Egil Kreken fra det Spellemannsprisvinnende country/
americana-bandet Darling West.

Sara, Mari og Tor Egil hadde gode samtaler, og delte 
mange erfaringer i spørsmål om låtskriving, skrivesperre og 
forventningspress. De holder stadig kontakten og sender 
hverandre materiale og inspirasjonskilder. Hobbel varmet 
også opp for Darling West da de spilte på Halv ti på torsdag 
på Dama Di i april 2018.

Ola Strand og Torbo møter
Sjur Husom Vonen

De to ferske artistene Ola Strand og Torbo hadde sessions i 
Store Studio sammen med gitarist Sjur Husom Vonen, som til 
daglig spiller med blant andre Sondre Justad, Dagny og Julie 
Bergan. 

Både Ola Strand og Torbo har musikalske uttrykk som ikke 
nødvendigvis bare består av gitar, piano, trommer, bass og 
vokal, men som i stor grad har oppstått av eksperimentering i 
studio og bruk av elektroniske virkemidler.

Sjur har mye erfaring med å framføre slik urban musikk live, 
og hjalp de to artistene med live-oppsettet, og gav noen tips 
om hvordan han på best vis kombinerer analoge instrumenter 
og digitale hjelpemidler.

Regnvær møter Peter Estdahl

Regnvær fra Bodø er et av bandene som har utviklet seg 
mest fra Antihypes første halvår. Stilen deres skiller seg fra 
mange andre Bodøband ved at de søker mot et mer poppa 
og uttrykk enn det som har vært trenden i byen.

Antihype spleiset Regnvær med artist og produsent Peter 
Estdahl (tidligere Kid Exodus) fra Tromsø, og de fikk prøvd ut 
en mer urban, eksperimentell og kunstnerisk måte å arbeide 
med innspilling av musikk.

Foto A
udun Selnes 

Foto A
udun Selnes 
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Nye arenaer
Antihype har spilt en en viktig rolle for vekst og nyskapning i 
musikkfeltet i Nordland, og har vært involvert i oppstarten av flere 
nye samlingsarenaer for lokale talenter.
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Skogen
Antihype og Parkenfestivalen startet i 2017 sitt samarbeid 
om Skogen, som er en ny festivalscene som gir unge 
talenter muligheten til å spille på Parken. Basert på et åpent 
søknadssystem velges det hvert år ut fem artister som får 
opptre på den svært anerkjente og populære festivalen. I 
tillegg velges det ut et band fra rockemønstringen Rock mot 
Rus på Andøya som får spille.

Artistene blir behandlet på lik linje med andre artister på 
festivalen, og de får profesjonell behandling med stor 
scenerigg, backstage og hjelp fra teknisk personell. 

Å spille på Parkenfestivalen gir en mulighet til å opptre for 
et stort publikum. I tillegg til eksponeringen er det også en 
sterk symboleffekt for bandene som blir utvalgt, og noe de 
kan vise til senere. De når ut til et publikum som kan være 
vanskelig å treffe på andre arenaer, og får mye blest i lokal 
presse. «Tre nykommere – tre enorme konserter» skrev Bodø 
Nu i sin anmeldelse av konsertene til Hobbel, Torbo X Vieno 
og Ola Strand i 2017. 

«Skogen» - Artister 2017: Torbo X Vieno (elektronika), Hobbel (indiepop), Regnvær (pop) Smash Wavet (pop), Ola Strand (pop), Housefliden (house/techno)
«Skogen» - Artister 2018: Thea Meyer (rock/folk), A Million Pineapples (indiepop), TLQ (rock), Lowhere (pop), Nekrosis (metal), Marvico (EDM)

– En ting er at publikummet vårt har omfavnet scenen og 
at det stort sett er fullt amfi på alle konsertene, men det 
viktigste er at vi har skapt en scene som blir et mål for 
bandene å sikte mot. Det å vite at det nå faktisk er mulig å få 
spille på Parkenfestivalen selv om man er helt i startgropen 
er en viktig motivasjon når utallige øvetimer gjøres unna i 
løpet av høst, vinter og vår, sier Gøran Aamodt.

– SAMARBEIDET MED ANTIHYPE 
OM EN EGEN SCENE FOR LOKALE 
OG REGIONALE TALENTER HAR 
VIST SEG Å VÆRE ET AV DE 
VIKTIGSTE GREPENE PARKEN HAR 
GJORT DE SISTE ÅRENE.

GØRAN AAMODT, FESTIVALSJEF

A
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Kontoret

Bodøfestivalen er en helt ny musikkfestival som så dagens 
lys i 2018. Med slagordet «Under midnattsola tar festen aldri 
slutt» inviterte festivalen til et variert program med konserter 
i bakgården på utestedet Dama di i Bodø. I tillegg ble det 
arrangert topptur til Finnkonnakken 518 moh., løpetur i 
Bodømarka, eget gjenbruksmarked, skatekonkurranse og 
morgenyoga.

På festivalplakaten i 2018 sto velkjente navn som Marit 
Larsen, HAJK og Darling West, samt nykommerne Daniela 
Reyes, Jimi Somewhere og de lokale yndlingene i Regnvær. 
I tillegg presenterte Antihype tre ferske artister på en egen 
intimscene - «Kontoret». Årets artister var Emilie Thømt (15), 
Torbo (19) og Hobbel (22), som alle fikk muligheten til å vise 
seg frem for et musikkinteressert publikum på hjemmebane. 
Begge de lokale avisene Bodø Nu og Avisa Nordland ga de 
lokale artistene grundig dekning, og Antihype-artistene delte 
også backstage med de mer etablerte artistene på plakaten.

Scenen ble presentert i samarbeid med kraftselskapet Polar 
Kraft, med selskapets visjon som bakteppe: «Alt vi gjør i dag, 
er med tanke på i morgen». 

Turnéstøtte

Vi pleier å si at hver konsert tilsvarer 10 øvinger. For et 
band i oppstartsfasen er liveerfaring rett og slett den beste 
metoden for å bli bedre. Å spille utenfor egen by er også 
nødvendig for å bygge opp en tilhengerskare og et eget 
nettverk, og tillegg er det å reise rundt sammen på turné 
svært styrkende for motivasjonen og moralen i bandet.

Det ble høsten 2018 lansert en turnéstøtte fra Antihype, som 
skal gjøre det enklere for lokale band og artister å dra ut på 
sin første konsertturné.

Band og artister innen alle sjangre kan søke om turnéstøtte, 
og søkere må være mellom 16 og 26 år med tilholdssted 
i Nordland. Det gis støtte til konsertproduksjon og 
turnévirksomhet, og det kan søkes om støtte til både 
enkeltturneer og konsertrekker.

Tilskuddet inkluderer tett oppfølgning og veiledning fra 
Antihype. Det er lagt opp til to søknadsfrister i 2019.

Studiostipend

Er det en ting mange erfarne musikere angrer på fra tidlig 
i karrieren, er det definitivt sløsing av penger på studiotid. 
Det er ikke enkelt å være i et proft studio for første gang, 
og låtene som funker som ei kule på øvingslokalet fenger 
kanskje ikke på samme vis når du hører dem ufiltrert og 
avslørende i et tørt studiorom. Svakere deler av musikken 
blir fort overtydelig om et band ikke er godt nok forberedt 
før innspilling – og det er dessverre de færreste. Dette fører 
gjerne til at unge artister bruker masse tid og energi på å 
forsøke å «reparere» musikken sin i studio, i stedet for å løfte 
den til et nytt nivå. I tillegg er det lett å bli stresset fordi man 
vet at tiden er knapp og at «taksameteret går». Denne onde 
sirkelen ville vi bryte. 

Stipendet var et lavterskeltilbud og ble gitt til artister i 
startfasen av sin karriere. Målet var å gi artistene gode 
opplevelser fra sine førstegangs studiobesøk. Stipendet 
ble finansiert i samarbeid med Parkenfestivalen, og dekte 
inntil tre dager i studio, inkludert tekniker. Innspillingene 
ble gjort i samarbeid med Store Studio og Something 
From Nothing lydstudio i Mediegården i Bodø. Stipendet 
hadde, i motsetning til de fleste andre støtteordninger for 
studioinnspilling, ikke et krav om å resultere i håndfaste 
utgivelser.

– Det er mye prøving og feiling de første gangene man er i 
studio, og det er ikke uvanlig at låter forkastes og man må 
begynne helt på nytt. Da kan det være greit at man ikke 
blakker seg helt. Parkenfestivalen har hele tiden hatt fokus 
på rekruttering og å legge til rette for utvikling av unge 
talenter. Et stipend som dette er derfor helt i tråd med vår 
filosofi, sier festivalsjef Gøran Aamodt. 

«Kontoret» - Artister 2018: Emilie Thømt (pop/jazz), Torbo (elektronika), Sara Hobbelstad (indiepop)
Studiostipend: Avada (metal), Glovarm (rock), Smash Wavet (pop), Regnvær (pop), Lowhere (pop/rock), Vembre (indie/visesang) og Julian Audy (hiphop/rnb).

Smash Wavet i studio. Foto Audun Selnes
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Beatlaben
BeatLaben er et gratis studio-tilbud i Mediegården for unge 
musikkprodusenter. Prosjektet startet som et initiativ fra 
Kulturhuset Gimle, i tett samarbeid med Antihype. Det lille 
studioet i tredje etasje i Mediegården holder dørene åpne 
to kvelder i uka for de som ønsker å droppe innom, under 
ledelse av DJ og produsent Thomas Nygård, bedre kjent som 
Thomax Beats.

Beatlaben er et lavterskeltilbud til produsenter som ønsker 
veiledning og konstruktiv tilbakemelding eller som bare vil 
jobbe i et proft studiomiljø. Hit kan alle som ønsker å drive 
med musikkproduksjon, beatmaking og/eller låtskriving 
komme. På BeatLaben kan man være helt fersk eller mer 
erfaren. Stemningen er uformell, og nye samarbeid starter 
stadig.

Den urbane artisten Alfa BT fra Bodø har sluppet to 
Beatlaben-produserte singler, og utgivelser fra flere artister 
er på vei.

B
eatlaben - Foto A

udun Selnes
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Buss til Rock Mot Rus

Rock Mot Rus er en musikkfestival som arrangeres hvert år i 
Andenes Idrettshall. Festivalen har fri aldersgrense og bydde 
i 2018 på artister som Sondre Justad, Hkeem og Ondt Blod. 
På natterstid (fra midnatt natt til lørdag) blir det avholdt en 
rockemønstring, hvor unge band får spille noen få låter hver, 
og hvor det blir utropt en vinner som får spille på Buktafes-
tivalen i Tromsø, og ett band fra mønstringen som får spille 
på Parkenfestivalen i Bodø. Vinneren får også en premie på 
20.000 kr. 

Representanter fra Antihype satt også i juryen ved møn-
stringen, noe som ga en unik innsikt i hva som rører seg på 
artistfronten i Nord-Norge.

For at så mange som mulig fra Bodø skulle ha muligheten 
til å delta på festivalen satte Antihype i samarbeid med X 
Rockeklubb og Kulturhuset Gimle opp fellesbuss for band 
fra Bodø til Andøya i 2018. Bandene Regnvær, Glovarm, Naiv 
Jente, Nekrosis, De nye blanke og Avada fikk med dette en 
herlig fellestur for å opptre på festivalen.

Regnvær gikk sågar hen og vant hele rockemønstringen, og 
fikk med det opptre på Buktafestivalen.

Den gamle svømmehallen

Prosjektet er initiert av Parkenfestivalen, men vil involvere 
store deler av byens kulturliv, inkludert Antihype. Målet 
er å få renovert den gamle, ærverdige svømmehallen i 
Rensåsen og å fylle den med kulturbasert aktivitet og næring. 
Parkenfestivalen har allerede flyttet inn, og man ser for seg 
en konsertarena med plass til nærmere 900 publikummere. 
I tillegg nevnes øvingslokaler, felles kontorarealer for 
kulturnæringen, utstillingslokaler, m.m.

Kulturbanken

Et annet prosjekt vi er pådrivere for er Kulturbanken. Dette 
er et forprosjekt som undersøker mulighetene for å lage en 
kulturnæringsklynge i de gamle lokalene til Nordlandsbanken 
i Bodø Sentrum. Det skal bli en arbeidsplass for 
kulturprodusenter, kulturinstitusjoner og andre som ønsker å 
jobbe i kreative omgivelser. Dessuten er det planlagt inn en 
kafé og scene, som vil skape enda mer liv i bygget.

Buss til Rock Mot Rus - Foto Thomas Litangen

Foto A
udun Selnes
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Showcase-konsert i regi av Antihype som en del av Kulturnatt Bodø. 
Artister: Emilie Thømt (øverst til høyre), Thea Meyer (nederst).

Foto Audun Selnes
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Øvrig nettverk/samarbeid

Mediegården

Mediegården er et kreativt fellesskap i Bodø Sentrum. Det 
gamle NRK-bygget huser blant annet musikkstudioene 
Store Studio, Something From Nothing og Draug Media, 
øvingslokalet Kartellet, musikkskolen Poprommet, lokalavisa 
Bodø Nu, kunstnerorganisasjoner som Se Kunst i Nord-Norge 
og BAREDANS og en rekke andre kultur og mediebedrifter vi 
utveksler erfaringer med og henter inspirasjon fra.

Regionale kompetansesenter 

Antihype samarbeider tett med flere av de regionale 
kompetansesenterne innen rytmisk musikk om 
kunnskapsformidling, workshops og kurs. Særlig tett er 
samarbeidet med Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK).

Stormen Konserthus og Bibliotek

Vi arrangerer en rekke arrangementer på Stormen og har 
formidlet mange artister til Sinus, hovedscene for rytmisk 
musikk i Bodø. Regnvær fikk varme opp for Bob Hund og 
Torbo varmet opp for Kråkesølv gjennom forespørsel fra 
Antihype. Vi benytter oss jevnlig av Stormens fasiliteter når 
vi skal avvikle kurs, workshops og andre arrangementer.

HKS, Gimle og FRUKT

Bodø Kommunes satsinger på ungdom og kultur er naturlige 
samarbeidspartnere for oss for å komme i kontakt med 
unge band og artister. Mange ungdommer med tilknytning 
til Hunstad Kultursenter og Gimle kan bli framtidens 
musikkbransje.

X Rockeklubb 

X Rockeklubb (XRK) er en konsertarrangør for ungdom i 
Bodø. Antihype jobber tett med det unge musikkmiljøet, og 
tilbyr også kurs og veiledning for denne delen av bransjen.

Store Studio 

Store Studio er en spydspiss innen lydfesting av musikk i 
Nord-Norge. Studioet dekker hele produksjonskjeden fra 
opptak til ferdig master og står bak utallige produksjoner 
innenfor sjangere som pop, rock, jazz, vise, klassisk, film, 
dokumentar og TV. Store Studio AS samarbeider med 
Antihype i en rekke anledninger, deriblant i forbindelse med 
vårt studiostipend som blir brukt til innspilling i studioet.

Something from nothing

Something from nothing er et nytt studio startet av 
produsent og studiotekniker Christian Lorentsen i Bodø. Vi 
samarbeider med Something from nothing i forbindelse med 
vårt studiostipend.

Dama Di

Pott og Panne arrangerer konsertserien «Halv ti på 
torsdag» på utestedet Dama Di hver eneste torsdag, og 
en rekke artister vi har blitt kjent med gjennom Antihype 
har opptredd her. Konseptet er et lavterskeltilbud og en 
naturlig utviklingsarena for band, artister, lydteknikere og 
konsertarrangører. 

Tvibit 

Tvibit er et produksjons- og kompetansesenter for bredde og 
profesjonelle innen musikk, ung kultur og kreativ virksomhet 
i Tromsø. Antihype samarbeider med Tvibit om å knytte de 
ulike musikkmiljøene i regionen tettere sammen.

Lokalt næringsliv 

Antihype er ofte et mellomledd når bedrifter og 
organisasjoner trenger musikk til foredrag, konferanser og 
lignende arrangementer. Opprettelsen av Bodø Artistagentur 
er et resultat av dette nettverket. Under Bodøfestivalen 
samarbeidet vi med kraftselskapet Polar Kraft om en scene 
for unge artister under slagordet Alt vi gjør i dag, er med 
tanke på i morgen.
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Årene 2016-2018 har vært en suksess for Antihype, og det 
er høyst ønskelig og nødvendig med en videreføring av 
prosjektet i årene 2019-2024. Som denne rapporten viser har 
flere artister markert seg nasjonalt, en rekke nye etableringer 
er gjort og masse fantastisk ny musikk har blitt produsert.

Men dette er bare begynnelsen. Bak artister som Virkelig, 
Julian Audy og Regnvær følger blant andre Thea Meyer 
(22), som nylig sang duett med Sondre Justad på Slipen på 
Rognan, Emilie Thømt (16) som har gjort seg bemerket med 
sin vakre vokal, og bandet Smash Wavet. Disse står alle på 
terskelen til å tre inn i det profesjonelle kulturlivet, og er bare 
noen av mange flere som kommer til å trenge struktur og 
støtte på veien. 

Mange har lært mye de siste to årene, men det er stadig 
et stort uforløst potensial i musikkbransjen i Nordland. Det 
trenger ikke gå ti år mellom hver bølge av artister fra Bodø 
om vi klarer å bygge strukturer rundt miljøet og kontinuerlig 
fremme talentene som fins.

Bodø ønsker å bli en attraktiv kulturhovedstad, og satsing 
på unge talenter er en essensiell del av denne satsingen. I 
denne prosessen vil Antihype spille en sentral rolle. Dersom 
Bodø og Nordland skal ha ambisjoner om å legge til rette for 
førsteklasses kulturliv, må også støtteapparatet lokalt må 
styrkes. 

Grunnlaget for å skape morgendagens «headlinere» og en 
bærekraftig musikknæring i Nord-Norge legges nå.

Veien videre
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Det trenger ikke 
gå ti år mellom 
hver «Bodøbølge» 
om vi klarer å 
bygge strukturer 
rundt miljøet og 
kontinuerlig fremme 
talentene som fins.
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