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VELKoMMEN tIL MuSIc 
NoRwAy
Denne årboken vil fortelle noen av de mange, gode 
historiene fra 2013. Vår ambisjon er at en årlig status 
fra Music Norway skal vise energien, aktivitetene, 
viljen og suksessene til et norsk musikkliv i ferd med 
å posisjonere seg for alvor i et globalt og attraktivt 
internasjonalt musikkmarked. 

2. januar 2013 var Music Norway på plass i Halvbroren 
til Nasjonalbiblioteket. 12 medarbeidere hoppet i det og 
satset på en ny organisasjon med et nytt mandat og en 
ny arbeidsdag. 

Min drøm er at alle hjerter skal banke litt ekstra for de 
skapende sjelene, og enda litt hardere for norsk musikk. 
At det er og blir en kreativ og attraktiv næring vi er stolte 
av og som vi vil være en del av, som engasjerer oss og 
som rører oss.

Det er et privilegium å få jobbe med drømmer, håp, mot 
og vilje. Og det er det mye av i musikklivet. Det gjør deg 
også ydmyk for mennesker og en utvikler stor respekt 
for ambisjoner. Å se behovet, høre på argumentene, 
analysere situasjonen og så formulere valget. På 
kontoret i Oslo, i Berlin og London sitter erfarne 
medarbeidere med spisskompetanse innen sjanger, 
marked og bransjemekanismer. Vi kan guide deg ut 
i et internasjonalt marked og gi deg tilgang til både 
mennesker og ressurser. 

I løpet av 2013 har vi hatt god og konstruktiv dialog med 
hele feltet. Music Norway skal jobbe i takt og tempo 
med bransjen. Vi skal lytte til dere. Vi tar gjerne både 
debatten om kultureksporten og næringsløftet. Music 
Norway skal tåle både ris og ros. Tilliten fra bransjen 
gjør Music Norway til en organisasjon mange vil bruke. 

Music Norway skal være til stede for alle de som lever 
av å jobbe med musikken sin. Et naturlig «pitstop» 
for norske utøvere og aktører med internasjonale 
ambisjoner. Vi skal være til stede der det bygges 
relevante nettverk. I markeder, på festivaler, på messer. 
Enda viktigere er det at dere er der! Vi gjør derfor 
virkemidlene våre søkbare også for bransjeaktørene. 
Music Norway har fokusert mye på strategi i 2013 
og lytter til behovet for å investere i det norske 
støtteapparatet. Les mer om vår 3-års strategi i neste 
kapittel! 

Vi må tilrettelegge slik at støtteapparatet får bedre 

rammevilkår og muligheter til å jobbe langsiktig og 
planmessig med talentfulle, norske utøvere. Tilskudd 
til promo-aktiviteter, relokalisering for bransjeaktører, 
reisetilskudd til næringsrettede tiltak; Music Norway vil 
jobbe for å ha fleksible ordninger som svarer på behov 
i dagens marked. I løpet av 2013 økte Music Norway 
tilskuddsordningene sine med over 5 millioner. I 2014 
lanseres det nye Eksportprogrammet med en ramme 
på 2 millioner. Vårt mål er at så mye midler som mulig 
skal gå direkte ut og komme norsk musikkliv til gode. 
Søkbare ordninger i stikk.no og annonsering av alle 
prosjektaktiviteter gjør Music Norway transparent og 
oversiktlig. 

Musikkbransjen er fascinerende og tiltrekkende. 
Music Norway vil bidra til at de som rekrutteres får 
kunnskap og erfaringer overført fra miljøet selv. Flere 
lavterskeltilbud, som veikart på nettet og åpne hus 
hjemme hos Music Norway, er tiltak som har gjort 
organisasjonen tilgjengelig og praktisk, og som vi også 
håper vil stimulere til rekruttering og inspirere til nye 
samarbeid. 

Musikkbransjen er en fragmentert bransje. Music 
Norway vil gjerne bidra til å samle musikklivet. 
Flere konkrete samarbeid med viktige og relevante 
organisasjoner er etablert i 2013 - og flere forum 
kommer. Lansering av «Intro Komponist» i samarbeid 
med Ultima, Ny Musikk og Norsk komponistforening 
har vært ett av flere fine prosjekter på tvers av 
organisasjoner som deler musikalske ambisjoner og 
kunstneriske interesser. 

Music Norway har en viktig oppgave i å forvalte og 
formidle på vegne av kreative og dyktige folk. En 
oppdatert profil og smart nettsted har bidratt til å 
fornye og oppdatere musikklivets eksportorganisasjon. 
En nyttig, relevant og lærerikt plattform på nett skal 
skape aktivitet og dialog mellom Music Norway, norsk 
musikkbransje, internasjonal musikkbransje, media og 
alle andre med et hjerte som banker for vår musikk og 
våre artister.  

Music Norway har hjerterom og husrom. Kom og møt 
oss i døra. Gode råd er gratis. Jeg tror virkelig på Music 
Norway og jeg tror på norsk musikk ute i verden. 

Velkommen inn! 

Kathrine Synnes Finnskog 
Direktør
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hVoR GÅR VI oG hVA VIL VI?

Music Norway sitt formål er å legge til rette for 
musikkeksport og internasjonal profilering av norsk 
musikk. Arbeidet skal baseres i musikklivets behov og 
øke interessen for og bruken av norsk musikk innen 
alle sjangre. Music Norway skal bidra til økt kunnskap, 
forskning, kartlegging og analyse av det norske og 
internasjonale musikkfeltet.

Music Norways visjon er å være en samlende 
organisasjon for det profesjonelle norske musikklivet. 
Sammen med den norske musikkbransjen skal Music 
Norway skape internasjonale suksesshistorier. Den 
kreative musikknæringen skal bli en attraktiv og 
omdømmebyggende næring. Music Norway skal bidra 
til at erfaringer fra aktivitet i utlandet styrker næringen 
hjemme. Dette er vår ambisjon. Music Norway vil 
sette en ny standard for norsk musikkeksport.  Det 
skal vi klare ved å holde fokus på en næringsrettet 
kulturpolitikk. I god dialog med organisasjonslivet, 
politisk ledelse, som rådgiver for UD og i nesten daglig 
kontakten med flere av våre ambassader; Music Norway 
setter norsk musikk på vår offentlige agenda. 

En 3 års-strategi bidrar til at Music Norway er 
fokusert og tydelig:
2013: Music Norway har effektivisert, strukturert 
og målrettet organisasjonen. Stiftelsens strategi 
er basert på de behov, tiltak og målsettinger den 
profesjonelle musikknæringen spiller inn på en årlig 
innspillskonferanse. Innspill og dialog med musikklivet 
bidrar til å samle og identifisere behov som presenteres 
i en tiltaksliste for politisk ledelse. Formålet er å 
øke norsk musikkeksport og legge til rette for økt 
interesse for norsk musikk i utlandet. Music Norway 
har evaluert, videreutviklet, tilført nye ressurser og 
relansert porteføljen av tilskuddsordninger. Music 
Norway har jobbet strategisk med å bygge nettverk i, 
og kompetanse om, internasjonale markeder der norsk 
musikkliv er til stede. Blant annet gjennom utekontorer i 
London og Berlin, samt gjennom en utvidet og forsterket 
tilstedeværelse i New York. Music Norway har lyttet til 
innspill og initiativ, og vil svare ved å investere i, og 
styrke infrastruktur og rammevilkår for norske selskaper. 

Music Norway vil stimulere den positive utviklingen for 
norske låtskrivere, og har etablert et langsiktig fokus på 
låtskrivere og produsenter.

2014: Music Norway var ved inngangen av året 
en etablert organisasjon for norske eksportører av 
musikk. Music Norway vil fortsette arbeidet med 
å øke midlene i tilskuddsordningene og justere 
forvaltning og virkemidler i takt med den profesjonelle 
musikkbransjens behov. Music Norway har lansert en 
modell for prosjekttilskudd til norske eksportører av 
musikk basert på en evaluering av Eksportprogrammet, 
samt etablert Eksportskolen og MashUP som 
konkrete nettverk- og internasjonaliseringstiltak. 
Music Norway vil jobbe i tett dialog med definerte, 
norske nettverksarenaer, og være til stede på viktige 
internasjonale nettverksarenaer i fokusområdene 
Tyskland, Storbritannia, Norden, USA, Russland og 
Frankrike. Music Norway vil undersøke muligheten 
for å etablere en mentorordning for musikknæringen, 
skaffe oversikt over kontaktpersoner og innganger 
til norsk næringsliv i utlandet, og foreslå mulige 
koblinger og felles tilstedeværelse der det finnes 
muligheter og behov. Music Norway skal utarbeide en 
kommunikasjonsstrategi, og formidle markedskunnskap, 
nettverk, virkemidler og ressurser for de som satser 
planmessig i utlandet. Music Norway skal legge vekt 
på formidling av kunnskap og erfaringer, gjennom 
blant annet å arrangere kompetansehevende kurs og 
aktiviteter.

2015: Music Norway vil legge til rette for eksporttiltak 
og internasjonalisering i tråd med musikklivets behov, 
øke og justere forvaltningen av tilskuddsmidlene til 
profesjonelle aktører med internasjonale ambisjoner, 
kartlegge og formidle markedskunnskap og nettverk 
i prioriterte territorier, og søke nye samarbeid utenfor 
rammen av det som utgjør musikklivet. Music Norway 
vil fortsatt prioritere aktivitet i markeder der norsk 
musikkliv er, og vil være til stede. Effektive og strategisk 
plasserte utekontor i London og Berlin er sentrale 
virkemidler. Music Norway vil øke egen kompetanse 
på forretningsfelt som kan komme den norske 
musikknæringen til gode, og stimulere til rekruttering og 
innovasjon i musikkbransjen. Music Norway vil fokusere 
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på nettverksbygging på nasjonale og internasjonale 
arenaer, og svare på den profesjonelle bransjens behov 
for kunnskap om markedsmekanismer, trender, og 
samarbeidspartnere i ulike markeder. Music Norway vil 
søke etter muligheter for å utløse næringspotensialet i en 
større del av musikklivet, ved å utforske næringspolitiske 
virkemidler som kan fremme innovasjon og nyskapning, 
og bidra i tilrettelegging for etablering av virksomhet. 
Music Norway vil ta initiativ og bidra i kultur- og 
næringspolitisk sammenheng, og tilnærme seg 
begreper som lønnsomhet og konkurranse på en måte 
som kan oppleves som konstruktiv og meningsfull for 
musikknæringen.

Tiltak 2013 
Basert på aktiv dialog og møter med norsk musikkliv 
vil Music Norway årlig foreslå tiltak for å øke norsk 
musikkeksport og internasjonal profilering. Gjennom 
16 sektormøter med 150 eksportører av norsk musikk 
innen alle sjangre fra alle ledd, ble det formulert 5 
fellesnevnere for tiltak gjennomført i 2013: 

1. Utvide Reisestøtten med nye brukergrupper. 
Bransjeaktører, komponister og låtskrivere. 
Fra 2013 er 4 million overført Norsk Kulturråd (NKR) 
til Music Norway og UDs Reisestøtte til internasjonale 
turnéer. Ordningen er pr i dag på 7.2 millioner, fordeles 
4 ganger i året og er finansiert av Utenriksdepartementet 
og Kulturdepartementet. 1 juni ble det lansert nye 
retningslinjer for Reisestøtten. I tillegg til utøvere, kan 
nå også komponister, låtskrivere, management og andre 
relevante bransjeaktører søke reisestøtte. Du kan søke 
reisestøtte i to kategorier: Profesjonelle musikeres 
offentlige konserter i utlandet eller Eksport- og 
næringsrettede tiltak. 

2. Utvide Reisestøtten med friske midler.
Reisestøtten til internasjonale turneer fungerer godt og 
er en viktig ordning som bidrar til at Norge posisjonerer 
og holder høy aktivitet på et internasjonalt livemarked. 
Vi vil derfor opprettholde og styrke nivået i ordningen 
for denne gruppen søkere. Music Norway vil også styrke 
Reisestøtten med friske midler for tilpasse ordningen 
de nye søkegruppene og til eksport- og næringsrettede 
tiltak.

3. Etablere og utvide Promostøtten for 
internasjonale lanseringskampanjer.
Music Norway lanserte Promostøtten våren 2013 med 
300.000. Ordningen er ment å bidra til å markedsføre 
norsk musikk internasjonalt. Midlene skal bidra til 
verdiskaping og profilere en norsk artist eller norsk aktør 
internasjonalt. Eksempelvis; støtte til gjennomføring 
av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, 
markedsføring, showcase, supportkonserter. I løpet av 
året utvidet Music Norway ordningen med 800.000 for å 
svare på økende etterspørsel etter markedsføringsmidler. 
Vi vil fortsette å styrke og tilpasse ordningen så den 
treffer et stort behov i de musikknæringene som 
konkurrer internasjonalt. 

4. Lansere en modell for prosjektstøtte til 
norske eksportører av musikk basert på 
evaluering av Eksportprogrammet.
Basert på evalueringen i 2013 foreslo Music Norway 
å lage en prosjektrelatert støtte til eksportører med en 
langsiktig strategi for en internasjonal satsing. Søkeren 
skal være tilknyttet et norsk musikkselskap, og midlene 
kan brukes på en eller flere utøvere. Ordningen skal 
bidra til å styrke infrastruktur og planleggingshorisont 
hos kreative musikknæringer. Ordningen foreslås til en 
årlig innsats på 2 millioner. 

 5. Jobbe strategisk med de internasjonale 
markeder norsk musikkliv er tilstede i: UK, 
Tyskland, Norden og USA. 
Våre to kontorer ute, i London og Berlin, har i løpet av 
få år markert seg som en solid støttespiller for norske 
aktører som satser i de to viktigste musikkmarkedene. 
Music Norway vil foreslå å holde høy aktivitet på disse 
kontorene, og vurdere modellen og virkemidlene de har 
testet ut også for andre territorier. Å jobbe fokusert med 
markeder innebærer at Music Norway skal levere på 
markedskunnskap og nettverk, samt ha virkemidler og 
ressurser for de som satser langsiktig og planmessig i 
disse sentrale og kommersielle markedene.
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REISEtILSKuDD ÅpNEt FoR 
bRANSjEAKtøRER
I løpet av første halvdel av 2013 gikk Music Norways 
ordning for internasjonale reisetilskudd gjennom en 
evaluering og påfølgende revisjon. Ved søknadsfristen 1. 
juni ble for første gang også søknader om reisetilskudd 
fra bransjeaktører, låtskrivere, tekstforfattere og 
komponister vurdert under kategorien Eksport- og 
næringsrettede tiltak. 

Blant de første som fikk innvilget tilskudd i den nye 
søkergruppen var låtskriverteamet Simen & Espen i 
Livingroom Studios. Simen & Espen fikk 10 000 kroner 
fra ordningen for å oppholde seg to uker i New York 
for å skrive låter og bygge nettverk. Formålet var å 
styrke eksisterende bånd til amerikansk musikkbransje, 
produsere sanger for internasjonale artister og utvikle 
sitt internasjonale nettverk. 

Simen & Espen har blant annet stått bak låter Ambitions, 
Sometimes og City Boy som har bragt Donkeyboy til 
topps på hitlister i Skandinavia.

- Vi føler det som naturlig skritt videre å jobbe mot USA. 
For å kunne greie det er vi avhengig av å jobbe uten 
inntekter i lengre perioder siden man bare får betalt når 
låter havner på plater eller spilles på radio, ikke når man 
skriver, kommenterte Simen Eriksrud.

- Hvis man ser på den svenske Icona Pop-suksessen 
er den avhengig av et management og et team som har 
jobbet målrettet mot USA. Måten å gjøre det på å reise til 
USA og tilbringe tid der, og de har jobbet på den måten 
lenge. For managements er dette like viktig som for 
låtskrivere og artister. Skal man gjøre det bra i utlandet 
må man reise. Managere jobber også i lange perioder 
uten inntekt før man eventuelt lykkes og får inntekter, 
mente han. 

Også Vegard Waske ved Up Front Artists fikk tilskudd 
gjennom den nye ordningen. Tilskuddet ble brukt til 
oppholde seg i New York for en intensiv periode for å 
fokusere på Cashmere Cat og Lindstrøms aktiviteter i 
USA.

- Jeg håper vi som sitter i støtteapparatene får mer 
backing fremover, om ikke kan det fort ende med nye 
up and coming artister som det gjorde med A-ha, 
Røyksopp, Susanne Sundfør, Kvelertak og Dimmu Borgir

– at de havner hos utenlandske management og / eller 
plateselskaper og både (skatte)inntektene, kompetansen 
og nettverkene forblir utenfor norske interessers hender, 
sa Waske.

SIMEN ERIKSRuD ESpEN bERG

VEGARD wASKE
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StoR ENSLAVED-tuRNÉ I 
uSA
Også en rekke store turneer fikk tilskudd gjennom 
Music Norways reisetilskuddsordning i 2013. En rekke 
verdens- og Europa-turneer sto for tur, og blant artistene 
som fikk størst tildeling finner vi hardtslående band som 
Enslaved, Honningbarna og Kvelertak. Det var snakk om 
lengre turneer i UK, Tyskland, USA, Norden, Nederland 
og Frankrike.

Enslaved fikk tilskudd til en omfattende USA-
turné. 
- Den planlagte turneen er en svært viktig oppfølging av 
investeringer man har gjort gjennom tidligere turneer, 
og er blant annet tenkt å dekke områder som har vært 
lite besøkt av oss. Dette spesifikke delmålet er en del 
av en langsiktig og strategisk planlegging som går over 
flere år, så vi er veldig fornøyde med både måloppnåelse 
og at vi har fått innvilget deler av de omsøkte midlene, 
fortalte Enslaved-manager Tonje Peersen i forbindelse 
med tildelingen.

Hun mener at det er viktig med reisestøtte, men påpekte 
samtidig at egeninvesteringen i en såpass omfattende 
turné er større enn mange aner.

- Det kreves godt over en halv million kroner å 
gjennomføre et prosjekt som dette, så støtten som er 
tildelt oss i denne runden utgjør en liten brøkdel av det 
totale budsjettet, men er likevel viktig. I tillegg kreves 
store mengder egeninnsats og egenkapital for å få det 
hele i havn. Det er en meget tidkrevende prosess å 
skaffe nok kapital til et så omfattende prosjekt, så på sikt 
håper vi at noen av støtteordningene vil kunne åpne for 
tildelinger over flere år. Slik får man muligheten til mer 
langsiktig planlegging.

toNjE pEERSEN ENSLAVED

hoNNINGbARNA KVELERtAK
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hVoR I VERDEN SpILLER VI?

Hvor turnerer norske band og utøvere? Hvor mange 
konserter spiller de egentlig der ute? Hvilke land er våre 
viktigste live-markeder? Tallmaterialet fra tilskuddet 
til reise for det norske musikklivet bekrefter tidligere 
antagelser, men gir også noen små overraskelser.

2013-statistikken for ordningen «Reisetilskudd til 
internasjonale konserter og eksport- og næringsrettede 
tiltak», som forvaltes av Music Norway og finansieres 
av Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet, viser 
tydelig at norske band og artister turnerte mye i utlandet 
i året som gikk.

I 2013 ble det søkt om tilskudd til hele 3871 planlagte 
konserter i utlandet. Music Norway ga tilskudd til 58% 
av søkerne, og 2239 konserter ble gjennomført med 
tilskudd fra organisasjonen.

Hvis vi rangerer destinasjonsland for norske band og 
utøvere etter antall konserter det søkes om tilskudd til får 
vi opp en topp fem liste som ser slik ut:

Land Antall konserter
Tyskland 656 
USA 603 
UK 296 
Japan 291 
Frankrike 168

Tyskland er en av de viktigste destinasjonene for norske 
band og utøvere som turnerer utenlands. 17% av 
konsertene det søkes om tilskudd til fra Music Norway 
blir gjennomført i Tyskland, USA følger tett på med sine 
16% mens det er et lite dropp ned til UK med sine 8%.

Japan plasserer seg noe overraskende på en fjerdeplass, 
foran land som Frankrike og Nederland. Hele 62% av 
alle omsøkte konserter i hele Asia finner sted i Japan.

Ser vi nærmere på tallene for 2013 er det noen trender 
som peker seg ut. Vi har nevnt over at Japan kommer 
høyt opp på listen over destinasjonsland. Ser vi 
nærmere på statistikken, finner vi en delvis forklaring 
på dette: ved å bryte ned antall søkte konserter på 
sjanger ser vi at jazzkonserter utgjør hele 40% av de 291 
konsertene det søkes om tilskudd til.

TYSKLAND 656

UK 296

USA 603

FRANKRIKE 168
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Det søkes mest til pop/rock/metal/electronica-konserter 
– 2021 totalt. Av disse spilles hele 60% i Europa.

Innenfor kunstmusikken ser vi samme tendens: 49% av 
konsertene det søkes om tilskudd til foregår i Europa. 
44% av folkemusikk-konsertene det ble søkt om tilskudd 
til ble avholdt i Europa.

Antall konserter det søkes om tilskudd til fordelt på 
sjanger gir denne tabellen:

Sjanger:  Andel:
Populærmusikk 52% 
Jazz 25% 
Kunstmusikk/klassisk 14% 
Tradisjons- & folkemusikk 7% 
Annet 2%

Det ble i 2013 søkt om totalt 27.720.074,- til konsert- og 
turnévirksomhet i utlandet og det ble innvilget tilskudd 
på totalt 7.285.500,-.

Om reisetilskuddet
I forbindelse med opprettelsen av Music Norway 
bestemte Kulturdepartementet at tilskuddet til 
internasjonale turnéer under musikerordningen i 
Norsk kulturråd skulle overføres til Music Norway. 
Reisetilskuddsordningen fikk dermed en økonomisk 
ramme i 2013 på kr. 7.2 mill., hvorav 3.2 mill. fra 
UD og 4 mill. over Music Norways budsjett gjennom 
tilskuddet som ble overført fra Kulturdepartementet. 
Tilskuddsordningen ble i 2013 også utvidet til å gjelde 
internasjonale eksport- og næringsrettede tiltak for 
musikkbransjen. I forbindelse med økte økonomiske 
rammer og nye retningslinjer ble målgruppen for 
hvem som kunne søke også utvidet fra og bare ha 
vært forbeholdt profesjonelle norske musikere til 
også å gjelde komponister, låtskrivere, tekstforfattere, 
management og andre relevante bransjeaktører.

I 2013 mottok Music Norway 204 søknader hvorav 117 
ble innvilget. Av disse var 54 søknader om «Export- og 
næringsrettede tiltak» hvorav 11 ble innvilget. Den 
samlede søknadssummen var på 27,7 mill. og 7,2 mill. 
ble tildelt.

JAPAN 291

52%

25%

14%

7%

Annet

tradisjons- & folkemusikk
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jazz
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NÅ KAN Du SøKE oM 
pRoMotILSKuDD
Music Norways tilskuddsordning for promotering er 
ment å bidra til å promotere/markedsføre norsk musikk 
internasjonalt. Midlene skal bidra til verdiskaping og/
eller merkevarebygge en norsk artist eller norsk aktør 
internasjonalt.

Ordningen, som tidligere het ad hoc-støtten, ble endret 
og relansert i 2013, og det ble inkludert tilskudd 
til å hente inn besøk av internasjonale eksperter 
og journalister for å dekke arrangementer i Norge. 
Siktemålet var å kunne bidra til gjennomføringen av et 
internasjonalt prosjekt som falt utenfor den ordinære 
reisetilskuddsordningen. 

Ordningen omfattet fremdeles tilskudd til gjennomføring 
av PR-kampanjer ved internasjonal lansering, 
markedsføringstiltak og showcasearrangementer.

Bakgrunnen var denne:

I løpet av våren 2013 hadde Music Norway delt ut de 
litt over 300.000 kronene som var satt av i ordningen. 
Da hadde det hadde kommet inn 59 søknader og det var 
blitt omsøkt for totalt 1.439.344 kroner. 32 søknader fikk 
tildelt til sammen 310 580 kroner.

I en survey utført av Music Norway våren 2013 kommer 
det blant annet frem at den eksportrettede bransjen 
hadde et ønske om et økt fokus på markedsføring og 
promovirksomhet i Music Norways støtteordninger.

- Samtlige tilbakemeldinger går på at ordningen er 
nyttig, konkret, direkte og lite byråkratisk. Midlene er 
ikke store, men oppleves avgjørende for å gjennomføre 
en aktivitet som sikrer artisten økt internasjonal 
oppmerksomhet. Det er viktig at ordningen er fleksibel 
og at du har tilgang til et lite tilskudd som trengs der og 
da, sier direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Promotilskuddet er, og har vært, et godt tilskudd i 

arbeidet med å etablere Mikhael Paskalev utenfor Norge, 
mener Paskalevs manager Erle Strøm i Haaland, Eidsvåg 
& Strøm (HES).

- Det er fremdeles essensielt at vi har mulighet til å 
bidra økonomisk for at hans labler i USA og Europa kan 
få tilgang på ham i sine markeder for å gjøre TV-show, 
viktige showcaser, eller leie inn eksterne selskaper til å 
promotere musikken hans. Summen man kan søke om 
per i dag er et godt lite tilskudd, men ikke på langt nær 
nok til å dekke de reelle utgiftene man har. Det er ingen 
tvil om at man hadde sett en positiv effekt av å øke disse 
summene for å kunne benytte seg av de sjansene man 
får utenfor Norge, sa Strøm til Music Norway i 2013. 

Målsetningen til Music Norway var å øke denne 
ordningen. Høsten 2013 omdisponerte vi derfor en 
halv million av egne midler for å svare på denne 
etterspørselen.

- I søknadsmengden registrerer vi gode prosjekter og 
stor aktivitet ute. Dette må vi støtte, både med midler og 
oppmerksomhet. Vi vil jobbe for at ordningen dobles til 
neste år, og vi har en langsiktig plan om å fortsette og 
øke innsatsen vår i denne ordningen. Behovet for promo 
vil kun stige i takt med et enda tøffere marked, sa Synnes 
Finnskog da endringen ble lansert.  

Om promotilskuddet
Den økonomiske rammen i 2013 var på 800 000. 
Vi mottok 102 søknader hvorav 58 ble innvilget. 
Ordningen er ment å bidra til å promotere/markedsføre 
norsk musikk internasjonalt. Midlene skal bidra 
til verdiskaping og/eller merkevarebygge en norsk 
artist eller norsk aktør internasjonalt. Det kan søkes 
om tilskudd til gjennomføring av PR-kampanjer 
ved internasjonal lansering, markedsføringstiltak 
og showcasearrangementer. I tillegg var det avsatt 
ca. 80 000 til besøk av internasjonale eksperter og 
journalister for å dekke arrangementer i Norge. Nytt i 
2013 var at virksomheten/utøveren måtte være registrert 
med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.

MIKhAEL pASKALEV ERLE StRøM
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hENtER pRESSE tIL NoRGE

I september spilte black-metal-bandet Satyricon en 
unik konsert i Operaen i Oslo. I forbindelse med sitt 
nye, selvtitulerte album, inviterte bandet til en svært 
spesiell forestilling som var utsolgt lang tid i forveien. 
Med operakoret i ryggen, fremførte bandet både gamle 
klassikere og helt nytt materiale. 

Gjennom ordningen Presse- og ekspertbesøk bidro 
Music Norway med midler til å invitere relevante aktører 
til Norge for å oppleve bandet på hjemmebane. 

En rekke internasjonale journalister hadde også tatt turen 
til Operaen denne kvelden. Blant disse var Jan Jaedike 
fra Rock Hard Germany.  
 
- Jeg var dypt imponert. Operaen er en nydelig 
bygning, og kombinasjonen med Satyricon og koret var 
fabelaktig. Det er mange rockeband som samarbeider 
med klassiske aktører uten at det tilfører låtene noe 
ekstra, men dette var helt annerledes. Deler av konserten 
ga meg gåsehud, sa Jaedike etter konserten. 

Et annet tiltak som fikk tilskudd fra presse- og 
ekspertbesøksordningen, var en søknad fra Rune 
Grammofon om å hente britiske journalister til Oslo for å 
intervjue noen av labelens artister. 

- Rune Grammofon har hatt stor glede og nytte 
av tilskuddsordningen for pressebesøk. Vi hadde 
journalister fra UK i Oslo for å intervjue Jenny 
Hval og Motorpsycho, noe som førte til en helside 
i The Guardian for Jenny og et 4-siders oppslag 
på Motorpsycho i toneangivende Prog, sier Rune 
Kristoffersen. 

Ordningen ble senere overført til Music Norways 
promotilskuddsordning, søkbar direkte gjennom stikk.
no. 

SAtyRIcoN LIVE At thE oSLo opERA houSE Foto ESpEN IxtLAN
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pRopELLER GIR EKSpoRt-
pRoGRAMMEt toMMELEN 
opp
Propeller Recordings representerer Highasakite, Moddi, 
Katzenjammer og Team Me, samtlige er artister som har 
gjort seg bemerket internasjonalt. 

Ifølge Frithjof Hungnes ved Propeller Recordings har 
selskapet oppnådd mye i løpet av årene med tilskudd 
fra Eksportprogrammet. Tilskuddet er i hovedsak blitt 
brukt til å dekke reisekostnader og utgifter knyttet til 
promotering, og selskapet har jobbet aktivt med sine 
artister i UK, USA, Australia, Frankrike, Tyskland, 
Norden, BeNeLux og Asia. 

Her er noen av det som er oppnådd siden 
Eksportprogrammet ble innvilget til Propeller i 
2011:
•	 Etablert fysisk distribusjon i USA, Japan og 

Australia.
•	  Etablert et nettverk av gode PR-selskaper i UK, 

GSA, BeNeLux, Frankrike, USA, Japan og Australia
•	 Etablert nettverk av internasjonale booking-agenter 

i UK, GSA, BeNeLux, Frankrike, USA, Japan og 
Australia.

•	 Etablert nettverk av konsertpromotører i UK, GSA, 
BeNeLux, Frankrike, USA, Japan og Australia.

•	 Etablert nettverk av music supervisors og sync-
agenter i USA, UK, GSA, Japan og Australia. 

•	 Etablert digitalt system for internettbasert 
internasjonal markedsføring. 

Katzenjammer har gjort det spesielt godt i Tyskland, 
hvor debutplaten snart har solgt til gull (100.000), mens 
oppfølgeren nærmer seg platina (200.000). Samtidig 
selger bandet ut spillesteder med kapasitet fra 3000 til 
8000. 

- Det viktigste grepet vi gjorde som støtteapparat var å 
få på plass en dyktig og entusiastisk konsertpromotør 
fra dag én for deretter å bygge strukturen rundt bandet 
parallelt med økende platesalg og større og større 

konserter. Etter at Katzenjammer hadde oppnådd en viss 
suksess var det opportunt å lisensiere album nummer 
to til Universal i Tyskland, som med et betydelig 
marketing-budsjett fikk ballen til å rulle enda raskere, 
forklarer Hungnes om Tyskland-suksessen. 

Bandet har også hatt suksess i BeNeLux og UK, og 
Propeller Recordings kommer til å bygge videre 
på grunnlaget som er lagt i Europa når det nye 
Katzenjammer-albumet lanseres i 2014. 

Moddi har gjennomført flere Europaturneer og solgt 
bra av sine to første album både i GSA, BeNeLux og 
Frankrike, ifølge Hungnes. Team Me har blant annet fått 
mye spilletid på radio i UK og Tyskland, samt vært to 
turer til Tokyo med utsolgte konserter. Highasakite fikk 
mye oppmerksomhet for sin internasjonale debut-EP 
som ble sluppet i 2013, spesielt i USA. Dette følges opp 
i forbindelse med lanseringen av debutalbumet i 2014. 

Om eksportprogrammet: 
I 2010 ble Eksportprogrammet lansert som en treårig 
tilskuddsordning med mulighet til å motta inntil 300.000 
kr. årlig i inntil tre år. Ideen med programmet var å tilby 
enkeltprosjekter et langsiktig tilskudd for å dyrke frem 
flere spydspisser internasjonalt. Før etableringen av 
Music Norway, var fire Eksportprogram delt ut. Disse 
fire ble videreført inn i den nye organisasjonen, og var 
fortsatt aktive i 2013. Disse var Lindstrøm, Marit Larsen, 
Bernhoft og selskapet Propeller Recordings. 

På grunn av et uttalt behov for økt prosjektstøtte 
blant norsk eksportrettet bransje, ble det i løpet 
av 2013 gjennomført en grundig evaluering av 
Eksportprogrammet. Evalueringen viste at deltakerne 
var godt fornøyd med programmet, men at det var 
ønskelig med fleksibilitet med tanke på prosjektenes 
varighet og størrelse, samt at antall tildelinger i året 
burde økes. Music Norway søkte derfor om ekstra midler 
for å videreutvikle programmet for ytterligere å styrke 
virkemiddelapparatet for norsk musikkbransje. 

Et revidert Eksportprogram lanseres i 2014. 

FRIthjoF huNGNES
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jobbEt 12-tIMERS DAGER I 
bERLIN
Music Norways relokaliseringsprogram gir norske 
eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut ifra 
spesifikke territorier. I 2013 hadde norsk eksportrettet 
bransje mulighet til å søke om relokaliseringsmidler til 
Berlin og London. 

Blant aktørene som fikk tilslag i 2013, var musiker og 
eier av plateselskapet NORCD, Karl Seglem. Før avreise 
forklarte Seglem at hovedmålsettingen med oppholdet 
var å utvide nettverket både for plateselskapet og for 
ham selv som musiker. I tillegg ønsket han å få på plass 
en seriøs booking-agent. 

- Nå har jeg en booking-agent i gang med planlegging 
av turné i november, og avgjørelsen om vi skal lansere 
en eksklusiv vinylutgave av «Live in Germany 2013» blir 
snart tatt. Min beste erfaring med programmet er at det 
er viktig å tenke langsiktig - særlig for meg som jobber 
med nisjemusikk og har en så tydelig egenart, sier Karl 
Seglem i dag. 

Berlin-oppholdet viste seg å bli en svært travel periode.

- Jeg opplevde det å jobbe i Berlin som positivt og 
meningsfullt. Det er liten tvil om at jeg skulle hatt flere 
uker der enn det jeg fikk til, og at jeg ikke burde hatt 
turné i perioden, men skilt administrativ og utøvende 
virksomhet. Arbeidsmessig ble det svært mye, men det 
er jo også positivt å få muligheten til å jobbe 12-timers 
dager - over en periode.

I tillegg til Karl Seglem, fikk Made-manager Chris 
Wareing tilskudd på sin søknad om relokalisering i 
Berlin. 

I 2013 ble det utlyst to relokaliseringsprogrammer til 
London. Søknadene som ble innvilget kom henholdsvis 
fra Kai Robøle ved Waterfall Music og Mattis With, 
som er manager for blant andre Todd Terje. Waterfall 
hadde som hovedmål å skaffe en ny co-publishing-
avtale internasjonalt. Dette er nå på plass med BMG 
Chrysalis. I tillegg ønsket Robøle å skaffe management 

for alle Waterfalls låtskrivere tilknyttet selskapets eget 
låtskriverprogram. Her er fire av fem på plass, mens den 
siste låtskriveren er i en situasjon hvor hun kan velge 
mellom flere interessenter. 

- Det å sitte i Oslo og sende mailer kan ikke måle 
seg med å være til stede for personlige møter, 
bransjearrangementer, konserter og showcaser der 
man må jobbe seg inn og opp som aktør i den britiske 
bransjen, konkluderer Robøle i sin rapport fra oppholdet.

toDD tERjEKARL SEGLEM photo © GEIR bIRKELAND
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MuSIc NoRwAy hjELpER 
EKSpoRtøRER tIL uSA
Martin Schilde ble førstemann ut i det nye 
relokaliseringsprogrammet til USA.

Relokaliseringsprogrammet, som gir norske eksportører 
en mulighet til å bo og jobbe en periode i utlandet, har 
allerede hjulpet bransjefolk til London og Berlin. I 2013 
startet et pilotprosjekt rettet mot USA, med New York 
som base, for å se om programmet kan åpnes opp for 
søknader på lik linje med relokaliseringsprogrammene 
til London og Berlin, hvor Music Norway har egne 
kontorer.

Martin Schilde fra Sandvika-baserte Toothfairy, som 
blant annet representerer CLMD og Coucheron, fortalte 
om sine USA-planer i 2013. Schilde relokaliserte seg til 
USA først og fremst for å pleie og utvide nettverket sitt, 
og for å jobbe frem noen konkrete prosjekter.

- Sammenlignet med norsk film, får musikkbransjen 
vesentlig mindre støtte. Jeg savner lokalt engasjement 
og lignende støtteapparat, samt mer selektiv støtte til 
de som jobber i kulissene, som management, agenter 
og labels. Jeg tror det er viktig at vi som jobber 
bak artistene synligjør våre nettverk, samt at media 
viser mer interesse og engasjement for de faktiske 
eksportsuksessene vi har i Norge.

- Music Norway har vært og er en god støttespiller 
for oss, de følger opp og gjør en solid innsats for å 
fremme eksport av norsk musikk. Vi har ingen andre 
støttespillere ved siden av Music Norway enn vårt eget 
nettverk av venner og bekjente som ser verdien i hva vi 
holder på med. Det er synd at det skal være så vanskelig 
å finne interesse med tanke på hvilken verdi dette har.

Hva skjer med CLMD i 2013?

- CLMD har akkurat klatret til førsteplass på Sirius XM 
(BPM) sine radiolister i USA. 13. desember skal vi ha 
vår første Up North Night Out på Sentrum Scene, og 
da kan det norske publikummet få oppleve litt av hva vi 
opplever i USA, det blir fett! Up North er ett av CLMDs 

hjertebarn og skal på sikt bli en plattform for norske 
EDM-artister som vi mener vi kan hjelpe ut av landet. 
Ved siden av dette, slipper vi en ny klubblåt på ett av 
verdens største house-labeler 4. november, og vår første 
dobbelt-EP kommer før jul. Fremover skal vi jobbe mye 
med Up North og kommer til å stake ut kursen deretter.

Hva ser du som noen av de største forskjellene med 
hensyn til hva som kreves for å slå gjennom i USA 
kontra Norge?

- Du må være tilgjengelig 24/7, uredd, og sørge for 
å ta sjansen når den byr seg. Da jeg var i LA med 
Coucheron og Andrew i Eye Emma Jedi i sommer, satt 
vi mye i studio hos Atlantic. Der satt det folk i gangene 
overalt. De snakket nesten ikke sammen, så jeg spurte 
sekretæren til vår mann hva de gjorde der, hvorpå han 
fortalte at de var alle hans interns. De satt bare og bladde 
gjennom blogger og annet på nett for å finne det «next 
big thing», og fant de noe gikk det videre til ham, som 
igjen tok det videre opp i systemet om han likte det. 

- Dette sier litt om konkurransen det er der borte, og 
lysten til å lykkes. Det er så mange om beinet at du hele 
tiden må være på. Jeg skrur sjelden av telefonen og har 
ved flere anledninger blitt ringt midt på natten for ganske 
dumme spørsmål. Det er så enkelt at skal du lykkes der 
borte så må du være tilgjengelig hele tiden. Her hjemme 
har vi litt den holdningen at vi skal ha det gøy, bra og 
morsomt på jobb. Der borte jobber du for å nå målene 
dine, før du skal ha det gøy.

Relokalisering USA var en prøveordning i 2013 hvor 
Martin Schilde og Per Eirik Johansen var de to første. 
Det bør også nevnes at Johansen i perioden inngikk 
både plateavtale og landet booking-agent for Jarle 
Bernhoft. Ordningen viste seg å være svært suksessfull 
og vil bli videreført i 2014.

jARLE bERNhoFtcLMD
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ÅREt DA NIco & VINz FIKK 
SItt GjENNoMbRuDD
Det nasjonale gjennombruddet for Oslo-duoen 
Envy (Nicolay Sereba og Vincent Dery) kom med 
debutsingelen One Song i 2011. Det internasjonale 
gjennombruddet for Envy kom i Sverige og Danmark i 
2013. Senere skiftet de navn til Nico & Vinz.

Signert på sitt eget selskap 5 Star, via Parlophone 
(tidligere EMI), toppet de ikke bare iTunes-listen i Norge 
med Nasty Kutt-produserte «Am I Wrong» i 2013, men 
også i Sverige og Danmark. Drahjelp fikk de fra danske 
P3 og svenske Mix Megapol/Rix FM og NRJ.

«Am I Wrong» var også helt oppe på 7. plass på 
Spotifys globale liste.

Tidligere EMI-sjef Bjørn Rogstad, nå i Universal, var 
helt sikker på at Envy kom til å gjøre det minst like bra 
utenfor Norge som i Norge da Music Norway laget sak 
på Envy-suksessen i 2013. 

- Jeg visste at Envy kom til å få denne muligheten i 
Norden fordi EMIs nordiske set-up kunne tilby norske 
artister med eksportpotensial en koordinert lansering i 
hele Norden. Som daværende VP Marketing Nordic var 
Rogstad med på å sette opp denne plattformen.

- Suksess i Norge hever enkelte øyebryn, men er ikke 
alene nok til å få en act ut av Norge. Det første som skjer 
når en suksess i Norge blir til en suksess i Sverige, er at 
alle – ALLE – viktige internasjonale players kommer på 
banen. Nå begynner jobben med å få Envy ut av Norden 
– historien har bare akkurat begynt, forutså Rogstad i 
2013.

Fjernet norsk fokus
Ifølge Rogstad har duoen klart å toppe iTunes i Sverige 
og Danmark, samt nådd høyt på Spotifys verdensliste, 
blant annet fordi man fjernet all norsk fokus fra gruppen.

- Vanligvis selger svensk musikkbransje inn norsk 
musikk som akkurat det – norsk musikk. Det er omtrent 
like sexy for svensk presse og radio som det er for norsk 

presse og radio om vi hadde solgte inn polsk musikk 
som polsk musikk – ikke et ondt ord om hverken polsk 
eller norsk musikk, men derfor ble Envy ALDRI solgt 
inn eller omtalt som norsk musikk i første fase. Jeg 
påstår at Envy, selv i Norge i dag, i stor grad ikke blir 
oppfattet som norske. Det gjelder selvsagt i enda større 
grad i Sverige og Danmark. God musikk er god musikk, 
uansett hvor i verden den kommer fra, konkluderte 
Rogstad i 2013.

Journalist Asbjørn Slettemark var også imponert over 
hva Envy fikk til med «Am I Wrong» i 2013, og spent på 
hvordan det ville gå videre.

- Det er en kanonprestasjon. De seneste årene har 
norske artister fått litt fotfeste i Danmark og Sverige, 
i hvert fall sammenlignet med 90-tallet og tidlig 
2000, men å toppe i både Danmark og Sverige er 
en maktdemonstrasjon. Det interessante nå er om 
Envy klarer å makse videre og etablere seg der. Her 
hjemme gjorde de det lynskarpt med «One Song» før 
albumet floppet, så de vet nok alt om at én suksess ikke 
garanterer den neste suksessen, sa Slettemark til Music 
Norway i 2013. 

Manager Amanuel Kidane har alltid hatt høye ambisjoner 
om å spre «Am I Wrong» ut over landegrensene, og 
mener Parlophone/EMI gjorde en kjempejobb med låten. 

- Det er gøy å se at det har skjedd, og jeg vil tro det 
skyldes en kombinasjon av at Envy er dyktige live og 
ikke minst har en video som representerer dem fra en 
veldig fin side - og som folk mest sannsynlig har likt. 
Ellers har «Am I Wrong» levd sitt eget liv og vært på 
flyttefot fra land til land, mens EMI i både Norge, Sverige 
og Danmark har gjort en knalljobb med låten!

Envy var på reise til USA i 2013. Kidane ville ikke røpe 
hva som hadde skjedd på reisen. 

- Status etter USA-turen er at vi møtte endel bra folk og 
så får vi se hva framtiden bringer. Envy var jo egentlig 
der for å shoppe klær, sa Kidane da. 

NIco & VINz
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utEKoNtoRENE – MuSIc 
NoRwAyS FELtARbEIDERE
Utekontorene er strategiske, kostnadseffektive satsninger 
som sørger for sterk norsk tilstedeværelse, oppdatert 
kompetanse og relevant nettverk i Norges to viktigste 
internasjonale markeder. 

- Utekontorene er Music Norways feltarbeidere og lokale 
eksperter. I vår hverdag tar vi rollen som markeds-los, 
Gule Sider, dating-service og musikkambassadør. 
Vi lener oss på den norske bransjen og deres 
internasjonale samarbeidspartnere. Sammen jobber 
vi norsk musikk opp og frem i verdens viktigste 
musikkmarkeder, forteller Jonas Vebner, Head of Central 
European Office.

Utekontorene er operasjonelle og godt etablerte 
enheter som leverer målrettet på Music Norways 
mandat. Satsingen kjennetegnes av lave driftskostnader 
og høy aktivitet.

Rollen som feltarbeider på bakken, med konstant 
tilstedeværelse på de viktigste arenaene og 
møteplassene, gjør at kontorene fanger opp mye 
viktig informasjon og taus kunnskap som ikke lar seg 
kultivere fra Norge. I tillegg til verdifull rådgivning 
til norsk bransje og miljø, samt kvalitetssikring 
av lokale prosjekter, har dette bl.a. ført til at 
utekontorene har kunnet lansere en rekke innovative 
og godt mottatte virkemidler og prosjekter i årenes 
løp: Ja Ja Ja showcasekvelder/webside/festival, 
Relokaliseringsprogrammet og Bransje-coaching, 
Markedsveikart, Partnersøk, Promordningen og 
Business Development Program (det mest omfattende 
kompetansehevende og nettverksfremmende 
programmet for norske musikkeksportører til dags dato). 
 

I tillegg til å koordinere en rekke lokaler virkemidler og 
verktøy samt ha prosjektledelsen på Music Norways 
ulike prosjekter i territoriene, består utekontorenes 
aktivitet i hovedsak av lengre og individuelle 
konsultasjoner og dialog med norske og internasjonale 
aktører som jevnlig utløser nye samarbeid og 
signeringer. I løpet av et kvartal rekker et utekontor i snitt 
over:

•	 Ca. 250 individuelle, lengre konsultasjoner for 
norsk og internasjonal bransje, media og fagmiljø. 

•	 150 individuelle møter med internasjonal bransje.
•	 500 nye relevante kontakter for Music Norways 

CRM database.
•	 300 konserter promotert ut via våre kanaler og 

generell bistand.
•	 Ca. 15 tilslag på lokal promostøtte utekontorene 

administrerer på vegne av ambassadene.
•	 Ca. 2-3 tilslag og oppfølging av Music Norways 

relokaliseringsprogram.

joNAS VEbNER NINA FINNERuD
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thE GREAt EScApE I 
bRIGhtoN
Bransjetreffet The Great Escape (TGE) gikk av stabelen 
16–18 Mai, 2013. Music Norway har siden 2008 hatt 
en synlig tilstedeværelse på festivalen. I 2013 hadde 
showcasedelen over 350 band på programmet fordelt på 
30 scener i den lille Engelske havnebyen Brighton.

Hele 11 norske band var booket til festivalen. Rebekka 
Karijord, Farao, Honningbarna, Eye Emma Jedi, 
Susanne Sundfør, Jenny Hval, Highasakite, Moddi og 
Lemaitre var å finne på det offisielle TGE-programmet, 
mens Anna Lena and the Orchids og New Brian ble 
booket til Alternative Escape som gikk parallelt med 
hovedprogrammet.

TGE kjørte også simultant et seminarprogram 
rettet mot musikkbransjen. Programmet 
inneholdt innsiktsfulle paneler, aktuelle debatter, 
plenumsforedrag og nettverksmuligheter i overflod. 
Norske bransjerepresentanter fra blant annet Made 
Management, Waterfall Records, Spoon Train, New 
Kicks Booking, Phonofile, Indianer, Lashout Agnecy og 
Thoothfairy, muligheten til å dra nytte av dette tilbudet.

I forbindelse med The Great Escape ble det 
også arrangert et seminar med fokus på britiske 

bookingagenter i London den 15. mai på Canadian High 
Comission house. Seminaret var et samarbeid mellom 
Music Norway og eksportkontorene fra Australia, 
Finland, Tyskland, Irland, New Zealand, Norge, Skottland 
og Wales, og paneldebatten bestod av fem respekterte 
britiske booking-agenter og var moderert av Ian Hogarth, 
grunnlegger og administrerende direktør i Songkick.

I tillegg til ny kunnskap om det britiske markedet var 
også seminaret arrangert for at delegater fra de nevnte 
landene kunne få muligheten til å møtes og nettverke i 
forkant av The Great Escape.

- The Great Escape er utvilsomt en nyttig plattform både 
for bandet (Highasakite) og meg som bransjeaktør. 
Foruten å pleie kontakten og vise oss frem for 
eksisterende samarbeidspartnere og nettverk har vi også 
fått presentere oss for mange nye potensielle partnere, 
både aktører vi har vært i dialog med fra tidligere og helt 
nye kontakter vi har møtt for første gang, i tillegg til et 
nytt publikum, sier Glenn Larsen i Indianer.

EyE EMMA jEDI

hIGhASAKItE

SuSANNE SuNDFøR
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REpERbAhN FEStIVAL 
VoKSER
Highasakite, Dråpe, Lemaitre, The Low Frequency 
in Stereo, Farao, Kvelertak, Petter Carlsen, Thomas 
Dybdahl og Eye Emma Jedi spilte alle konserter på 
Reeperbahn Festival i Hamburg i 2013. Over tjue norske 
musikkbransjeaktører var også i hektisk aktivitet i disse 
sene septemberdagene.

Det var ingen tilfeldighet at det i 2013 spilte flere 
norske artister enn noensinne på Reeperbahn forteller, 
Bjørn Pfarr, Head Of Music Programme for Reeperbahn 
Festival.

- Vi opplever at det er en musikkscene i Norge som 
blomster sterkere enn noen gang tidligere, noe man kan 
få et soleklart bevis på under by:Larm, SPOT eller The 
Great Escape. Store navn som Kvelertak, så vel som nye 
artister som Farao og Eye Emma Jedi, er like spennende 
for oss og passer perfekt inn i profilen til Reeperbahn.

Yan Mangels fra FK Scorpio er Thomas Dybdahls tyske 
live-agent. På spørsmål om hvorvidt Reeperbahn er en 
event som bør inn på norske bransjeaktørers kalender er 
Mangels klar:

- Vi kan si med sikkerhet at Reeperbahn har blitt 
Tysklands viktigste utstillingsvindu for ny musikk. 
Tidligere var festivalen nok mer viktig for tyske utøvere 
som ville vise seg fram for vår egen live-bransje, men 
nå har festivalen vokst seg såpass stor og tiltrekker seg 
nok tyske bransjeaktører til at den har en betydning for 
internasjonale band som satser på det tyske markedet.

Mangels trekker fram Kakkmaddafakka og Katzenjammer 
som eksempler på norske artister på egen roster som 
har startet sin karriere på det tyske live-markedet på 
Reeperbahn. Et godt lokalt publikum kan være med på 
å booste live-karrieren til norske band som spiller på 
festivalen:

- Reeperbahn har den største publikumsmassen av 
de tyske bransje-eventene. Reeperbahn tiltrekker 

seg mye tysk bransje, men kanskje like viktig er det 
lokale festivalpublikummet. Konsertene er generelt bra 
besøkt og publikum er lyttende og åpne for nye band. 
Reeperbahn har virkelig fått til en bra kombinasjon 
mellom satsning på business-to-business og en 
skikkelig festivalfølelse. Her ligger nok Reeperbahn noen 
steg foran andre tyske eventer som Berlin Music Week.

En av de tjue norske bransjedelegatene som var i sving 
på nettverksarrangementer på Reperbahn 2013 var Kai 
Robøle fra Waterfall.

- Jeg hadde veldig mange bra møter, og retter stor takk 
til Jonas Vebner på Music Norways Central Europe-
kontor i Berlin som både overtalte meg til å komme 
og satte meg opp med alle de beste og mest relevante 
møtene. 

I et marked med mange konkurrerende bransjeeventer 
som Berlin Music Week, Mama og Eurosonic 
trekker Robøle fram to hovedmomenter som taler til 
Reeperbahns fordel.

- Slik jeg ser det er Reeperbahn veldig kompakt og 
oversiktlig og helt konkret rettet mot det tyske markedet.

Chris Wareing fra Made Management hadde også godt 
utbytte av noen dager i Hamburg:

- Hovedfokuset vårt på Reeperbahn var å promotere 
Lemaitre og jobben de gjorde på Mojo Club 
på fredagskvelden. Med både bandets digitale 
distributører (Believe Digital), deres tyske live-agent 
(4Artists) og bandets UK/Europa agent (CAA) i salen 
var det en virkelig god mulighet for å pleie bånd til 
samarbeidspartnerne våre. 

- I tillegg til satsningen på konserten hadde vi også 
gode møter med representanter fra Universal Germany 
og BMG Publishing der vi både diskuterte muligheter for 
Leimaitre og andre Made-artister.

FARAo
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chRIS wAREINGthoMAS DybDAhL

KAKKMADDAFAKKA
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ARENAER I utLANDEt
Tilstedeværelse på internasjonale bransjefestivaler og 
nettverksarenaer understreker at norsk musikkliv er en 
aktiv partner i et globalt musikkmarked.  Her kan man 
bygge videre på nettverk, knytte vennskap og vise frem 
norske artister for en internasjonal bransje. Viktige 
avtaler skrives, og nye muligheter dukker opp. Å være 
der det skjer gjør et lite land til en synlig aktør der 
mange kjemper opp oppmerksomheten.

Gjennom ulike festival-samarbeid, og delegattilskudd 
for bransjen til flere av de store internasjonale messene 
og møtestedene, har både Music Norway og de norske 
aktørene fått tillit og troverdighet. Vi representerer alle 
hverandre der ute, og en økende interesse for norsk 
musikk gir både selvtillit og selvinnsikt. Å være en del av 
et internasjonalt nettverk øker kompetansen, erfaringene 
og verdiskapingen. 

Det er viktig for Music Norway at vi er tilstede der 
bransjen er og vil være. Vi har en stor delegasjon 
med til Midem, Jazzahead og Eurosonic - for å nevne 
noen. Viktige europeiske møteplasser i sentrale 
kommersielle markeder hvor norsk musikkliv er aktivt 
tilstede. Vi utfordrer de tradisjonelle møteplassene, 
at de er relevante og gir resultater. Vi trenger også å 
utforske nye arenaer, og å styrke vår kompetanse og 
nettverk i nye markeder. Tilbakemeldinger fra deltagerne 
er essensielle og vår evaluering baserer seg bl.a. på 
brukerundersøkelser. Aktiv planlegging i samarbeid med 
musikklivet, før, under og etter, er dessverre litt masete, 
men nødvendig for å planlegge hvor vi er og hva vi gjør 
der fra år til år. Vi spør mer enn før, og resultatmålingene 
skal vise at vi er der vi burde være når det skjer.

Her er noen prosjekter vi har vært involvert i: 

Eurosonic, Groningen, Nederland, 9-11 januar
Viktigste bransjearrangement/festival for den Europeiske 
live-bransjen. 
Showcaser med Mikhael Paskalev, Cashmere Cat, 
Highasakite, Monica Heldal, Young Dreams, Rebekka 
Karijord, Bernhoft, Karin Park. Reisetilskudd fra Music 
Norway til Vegard Vaske for Cashmere Cat, Glenn 

Larsen for Highasakite, Pelle Neråsen for Monica Heldal 
og Maren Skaskiewicz for Young Dreams.

Midem, Cannes, Frankrike, 1-4 februar
Tradisjonsrik internasjonal musikkmesse og konferanse 
for alle musikksjangre. 
Antall deltakere på norsk stand: 26 selskaper / 50 
delegater. 
Music Norway var medarrangør på felles Nordisk stand. 
Norske Soundrop var en av finalistene i Midem Lab’s 
«The Hottest Startups in Music Discovery».

South By South West, Austin, USA, 13-17 mars
Verdens største showcase-arena. 
Showcaser med Marit Larsen, Karpe Diem, Bernhoft, 
Heyerdahl, Cashmere Cat, Mikhael Paskalev, Young 
Dreams, Therese Aune og Flunk, Lucky Lips, 
Mikhael Paskalev og Highasakite. Music Norway var 
hovedpartner og initiativtaker til en «dagfest» arrangert 
av Filter Media og Magazine.

JazzAhead, Bremen, Tyskland, 25-28 april
Den viktigste messen og møteplassen for det 
internasjonale jazzmiljøet. 
Antall deltakere på norsk stand: 28 selskaper / 39 
delegater. 
Samarbeidspartnere var Norsk jazzforum. Showcaser 
med Helge Lien Trio, Ensemble Denada og Andrea 
Rydin Berge. Music Norway var ansvarlig for den norske 
standen/delegasjonen. 

Musexpo i Los Angeles, USA, 5-8 mai
Seminar, showcasearena og nettverksarrangement med 
fokus på sync og låtskrivere. 
Showcaser med Alfred Hall, The Fluxx. Music Norway 
arrangerte nettverksmøte for norske og amerikanske 
bransjerepresentanter, og Waterfalls låtskrivere fikk 
tilskudd til deltakelse og egen camp.

Nuits Sonores, Lyon, Frankrike, 7-11 mai
Viktig festival og konferanse for elektronisk musikk med 
norgesfokus i 2013. 
Antall deltakere: 8 bransjeaktører og 4 artister. 
Fra norsk bransje deltok Per Martinsen (Love OD), 

hELGE LIEN © chRIStIAN MøRDREMoNIcA hELDAL © bjøRN opSAhL
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Emilio Sanhueza (Nabovarsel), Chris Waring (Made), 
Mattis With, Rune Danielsen (Phonofile), Andre Ishak 
(Sell Out), Helene Skyberg (Universal) og Lars Petter 
Hagen (Ultima). På hovedprogrammet spilte Pantha 
du Prince & Bell Laboratorys (Elements of light), 
Lindstrøm, Todd Terje og Prins Thomas.

The Great Escape, Brighton UK, 16-19 mai
En av UK og Europas største showcase-festivaler. 
Antall deltakere fra norsk bransje: 10. 
Showcaser med Honningbarna, Farao, Eye Emma Jedi, 
Highasakite, Moddi, Lemaitre, Susanne Sundfør, Jenny 
Hval, Rebekka Karijord. 

Reperbahn Festival, Hamburg, Tyskland, 25-28 
september
Tysklands viktigste showcase-festival. 
Antall norske deltakere: 20. 
Showcaser med Highasakite, Dråpe, Lemaitre, The Low 
Frequency in Stereo, Farao, Kvelertak, Petter Carlsen, 
Thomas Dybdahl og Eye Emma Jedi.

MaMa, Paris, Frankrike, 16-10 oktober
Showcasearena og konferanse for fransk og 
internasjonal musikk. 
Antall norske deltakere: 8. 
Showcaser med Sandra Kolstad og Highasakite. Music 
Norway arrangerte speedmeetings og «meet&greet» 
mellom norske og franske aktører.

Womex, Cardiff, Wales, 23-27 oktober
Viktig ambulerende messe og showcase-arena for 
tradisjons- og verdensmusikk. 
Antall deltakere på norsk stand: 13 selskaper / 21 
delegater. 
Music Norway var ansvarlig for den norske standen/
delegasjonen. 

Huddersfield Contemporary Music Festival, UK, 
6-8 desember
Storbritannias ledende samtidsmusikkfestival. 
Profilkomponist var Cecilie Ore, og Oslo Sinfonietta 
spilte på festivalen.

Music Norway var også tilstede på: 
•	 Nordic Cool, Washington, USA, 19. februar – 17. mars
•	 Liverpool Sound City, 2-4 mai
•	 Primavera, Barcelona, Spania, 22-25 mai
•	 Classical Next, Wien, Østerrike, 29. mai – 1. juni
•	 Spot Festivalen, Århus, Danmark, 2-5 juni
•	 Go North (Scotland), 5-6 juni
•	 Co POP, Köln, Tyskland, 19-23 juni
•	 Roskilde Festival, Danmark, 29. juni – 7. juli
•	 Cheltenham Festival, UK, 2-13 juli
•	 Scene Norway 2, Kings Place, London UK, 17-17 november

SANDRA KoLStAD cEcILIE oRE
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LÅtSKRIVERE oG 
pRoDuSENtER
Låtskrivere og produsenter er en av de viktigste brikkene 
i den norske musikkeksporten. Norge ble for alvor satt 
på kartet musikalsk med Stargates verdensomspennende 
suksess, og Music Norway ser det som en viktig 
oppgave å være med på å løfte denne gruppen opp og ut 
i verden. 

Dette vil vi gjøre ved å kartlegge miljøer og aktører, 
tilrettelegge gode vilkår, informere om deres aktivitet og 
støtte opp om utvikling- og nettverksarrangement som 
låtskrivercamper og «co-writes». Rekruteringen er stor 
og øker stadig. Music Norway ønsker å være en pådriver 
slik at denne positive utviklingen får utfolde seg. 

2013 var et bra år for norske låtskrivere og produsenter. 
I Asia hadde blant andre hitmaskinene Mads Lie Skåre 
og Dsign Music (Robin Jenssen, Anne Judith Wik, 
Nermin Harambasic og Ronny Svendsen) flere høye 
listeplaseringer, Ylvis og Stargate herjet verden over 
med The Fox som nådde til 6. plass på Billboard Hot 
100, Andrè Lindahl fikk utgitt låter med både Justin 
Bieber og Britney Spears (med Joakim Haukaas). 

Det ble også avholdt flere spennende låtskriver-camper 
her hjemme. Song:Expo i Trondheim, Songfarm på 
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Saltøgården, en egen Waterfall-camp i deres studioer 
i Oslo, samt en i Los Angeles våren 2013. Prominente 
internasjonale låtskrivere og produsenter som Chad 
Hugo (N.E.R.D/ Neptunes) og Om’mas Keith kom og 
skrev nytt materiale sammen med norske låtskrivere. 
Samarbeidene har endt opp i mange direkte plasseringer 
på innspillinger over hele verden og låtskriverne / 
produsentene har knyttet essensielle kontakter med 
andre utøvere og relevante bransjekontakter. Campene 
ble besøkt av et stort antall internasjonale a&r’s, 
publishere og managere som var på utkikk etter nye låter 
til sine prosjekter.

Flere norske låtskrivere og produsenter har etablert 
seg i 2013 i de store musikkbyene London og Los 
Angeles. Cashmere Cat jobber med Benny Blanco 
(Katy Perry, Maroon 5, Rihanna) og Andre Lindahl 
med Rodney «Darkchild» Jerkins (Justin Bieber, Nelly 
Furtado, Jennifer Lopez). Joakim Harestad Haukaas var 
låtskriver på Sveriges bidrag i den internasjonale finalen 
i Eurovision Song Contest med sangen «You».
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VEIKARt tIL FoKuSLAND

Som et lavterskel virkemiddel for å dele 
markedsinformasjon og kunnskap om internasjonale 
markeder med den norske eksportrettede bransjen, 
har Music Norway i løpet av 2013 produsert såkalte 
«veikart» til fem fokusmarkeder: Storbritannia, Tyskland, 
USA, Frankrike og Russland. I tillegg har vi produsert et 
veikart for Norge på engelsk.

Veikartene tar for seg de viktigste elementene i de 
respektive markedene, eksempelvis media, plateindustri, 
live-marked, publishing og vederlagsbyråer.

Disse veikartene er først og fremst ment som en 
introduksjon til de ulike markedene. Det er ingen fasit 
på hvordan man skal slå igjennom, og veikartet gir 
ingen totaloversikt over alt som kan være relevant for 
alle som jobber internasjonalt. Endringer skjer raskt i 
musikkindustrien, så vi oppfordrer bransjen til å melde 
inn eventuelle mangler eller feil i veikartene. Vi vil 
oppdatere disse årlig.

Nye markeder
Både Music Norway og våre samarbeidspartnere har 
ytret ønske om langsiktig satsing i våre fokusområder. 
Vi må også holde øynene åpne for nye markeder 
og etterstreber å øke kompetanse og kunnskap om 
fremtidige og potensielle musikkmarkeder for norske 
eksportører. 

Music Norway vedtok i 2013 å ha et treårig blikk 
mot Russland og stimulere norsk musikkbransje til å 
utforske Russland som et mulig marked. Fagutvalget for 
tilskuddsordningene og ansatte i Music Norway foretok 
en studiereise til Moskva og St. Petersburg i november 
2013 hvor man møtte ca. 90 representanter for russisk 
musikkliv. Dette i samarbeid med UD sentralt og 
utenriksstasjonene. I fase II (2014) skal representanter 
fra russisk bransje og media inviteres til Norge, og det 
skal avholdes et Åpent Hus med fokus på Russland. I 
fase III (2015) er planen å arrangere en «match-making» 
mellom norske og russiske managere/booking-
ansvarlige.

tuR tIL RuSSLAND
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KuNStMuSIKK I ENDRING
2013 sto i utredningens tegn for kunstmusikkfeltet i 
Music Norway. Etter 34 års drift i MIC, der informasjon 
og promotering av samtidsmusikk hang nøye sammen 
med produksjon av noter, måtte en ny kurs stakes ut 
samtidig som at tidligere igangsatte prosjekter måtte 
følges opp. 

Nordic Cool i USA
Først ut av disse var den store nordiske festivalen Nordic 
Cool i Washingtons kulturelle storstue, Kennedy Center. 
Fem av de norske konsertene under den månedslange 
festivalen var initiert av MIC/Music Norway. Music 
Norway var representert på samtlige og rapporterte 
om fulle hus og stor interesse. Terje Isungset med et 
av sine «ishorn» ble flittig brukt i markedsføringen av 
festivalen. Eldbjørg og Ragnhild Hemsing stilte med 
både hardingfeler, fiolin og bratsj og hadde to dager 
med masterclasses før sine konserter. Gjermund Larsen 
Trio vakte stor begeistring med sitt folkemusikkprogram. 
Unni Løvlid og Håkon Thelin fremførte sitt program 
Lux og Tord Gustavsen ensemble, som har en stor 
tilhengerskare i Washington, hadde en ovasjonspreget 
konsert.

ULTIMA
I tett samarbeid med festivalen og utenrikstjenesten sto 
Music Norway som vertskap for i alt 16 internasjonale 
gjester fra 13 land under Ultima 2013. Gjestene 
representerte både konsertarrangører og presse, 
og Music Norway bidro til å lage møteplasser som 
resulterte i konkrete samarbeid mellom norske og 
internasjonale aktører. 

Huddersfield
et fireårige samarbeidet mellom Huddersfield 
Contemporary Music Festival, Music Norway/MIC 
og UD/Ambassaden i London ble fullført i 2013. 
Årets norske profilkomponist var Cecilie Ore, som 
fikk fremført en ny versjon av sin skyggeopera «A» 
på åpningskvelden, samt bestillingsverk til BBC 
Singers «Come to the Edge» – tilegnet Pussy Riot. 
Ore er en av flere norske utøvere som inviteres tilbake, 
og profileringen av norske utøvere på //HCMF; 
Rolf Wallin, Oslo Sinfonietta, Cikada, Maja Ratkje, 
Asimisimasa og Frode Hatlie for å nevne noen, har gitt 
norske samtidskomponister ytterligere internasjonal 
oppmerksomhet.

“A” cEcILIE oRE
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Åpen Dag
Music Norway arrangerte i desember en Åpen Dag 
for komponister, der bla KORKs sjefsdirigent Miguel 
Harth-Bedoya innledet og veiledet og den engelske 
musikkskribenten Rob Young ga råd om hvordan man 
nærmer seg internasjonal musikkpresse. Planen er 
å arrangere flere slike treff med norske komponister. 
I august ble det også gjennomført to møter med 
representanter for klassisk norsk musikkliv, der utøvere, 
ensembler, komponister og managements kom med 
innspill og ønsker til virksomheten.

INTRO Komponist
INTRO komponist er et treårig lanseringsprogram 
for en norsk komponist. Ordningen er et samarbeid 
mellom Music Norway, Ny Musikk, Ultima 
og Norsk Komponistforening og er støttet av 
Utenriksdepartementet.

I slutten av 2013 ble ordningen tildelt komponist Jan 
Erik Mikalsen, 34 år, født i Kristiansund, bosatt i Oslo, 
og er utdannet ved Griegakademiet i Bergen og Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium i København.

INTROs jury, som bestod av Lars Petter Hagen (Ultima), 
Bjørn Bolstad Skjelbred (Norsk Komponistforening), 
Anne Hilde Neset (Ny Musikk) og Hilde Holbæk-
Hanssen (Music Norway), uttaler følgende:

«Jan Erik Mikalsen har, sin unge alder til tross, en 
variert og omfangsrik produksjon å bygge videre på. Han 
har en personlig stemme som, ved siden av tradisjonelt 
instrumentarium, gjerne materialiserer seg gjennom 
bruk av uvanlige instrumenter som glassharmonika, 
ondes martenot – eller sag. Mikalsen har skaffet seg et 
ståsted i norsk musikkliv og en internasjonal erfaring 
som gjør at dette er riktig et tidspunkt å satse på en 
videre karriere ut av landet.»

Tidligere INTRO komponister har vært Ørjan Martre, 
Therese Birkelund Ulvo, Øyvind Torvund og Emil 
Bernhardt, og programmet har gitt utøverne og MIC/
Music Norway erfaringer og innsikt i internasjonal 
profilering og lansering innen det klassiske feltet. 

MAjA RAtKjE © juLIA MARIE NAGLEStAD
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NoMEx
Music Norway sitter i styret som en av 5 eiere 
av NOMEX, det pan-nordiske samarbeidet for 
musikkeksport, støttet av Nordisk Ministerråd. Her 
møtes de nordiske eksportkontorene med målsetting 
å tilrettelegge for økt samarbeid mellom de nordiske 
landene på eksportfeltet, i tillegg til å promotere nordisk 
musikk internasjonalt. Etter 5 år har plattformen bevist 
at den stimulerer til økende samarbeid og styrker 
konkurranseevnen internasjonalt. NOMEX møtes 4-6 
ganger i året.

Ja Ja Ja Clubnight 2013
JaJaJa har blitt en merkevare som showcaser nordiske 
band til et kresent bransjepublikum i London, og 
siden starten i 2009 har mange norske band fått 
god eksponering og konkrete avtaler via scenen 
Lexington. Music Norway har via London kontoret vært 
prosjektleder for JaJaJa i London og involvert i den aller 
første Ja Ja Ja-festivalen som ble avholdt i november.  

I 2013 var det Eye Emma Jedi, Alfred Hall, Truls og 
Carmen Villain som gikk gjennom nåløyet til den 
uavhengige britiske booking-gruppen. (NAVN?) 

Klubbkveldene har jevnt over vært svært godt besøkt, og 
mange av kveldene i 2013 har vært fullstendig utsolgte. 
Bransjerepresentasjonen er på over 50%. 

Ja Ja Ja Festival
Etter nesten fire år med klubbkvelder på Lexington, var 
det i november 2013 klart for å øke formatet for den 
skandinaviske musikkfeiringen i London; den aller 
første Ja Ja Ja-festivalen på The Roundhouse i Camden. 
Med både filmvisninger, platemarked, kunstgalleri og 
skandinavisk mat på menyen var det et omfattende 
program som ble tilbudt Londons konsertgjengere. 

Norge var representert med Truls, Annie, Einar Stray og 
Kid Astray. 

Nina Finnerud, som leder Music Norways UK-kontor, 
var godt fornøyd etter endt dyst i november:

- Vi er strålende fornøyd både med gjennomføringen og 
tilbakemeldingene vi har fått etter Ja Ja Ja festivalen. 
Fantastisk moro å se konseptet vokse fra de månedlige 
Ja Ja Ja-kveldene på The Lexongton til et utsolgt 
Roundhouse med 3000 fans av nordisk musikk og 
kultur. Hele Roundhouse var fylt med positiv energi 
og god atmosfære gjennom hele helgen. De norske 
bandene ble veldig godt mottatt og har blitt positivt 
omtalt i media etter festivalen, så dette var for oss en 
stor suksess som vi håper å gjenta til neste år. 

Luke Slater, journalist for blant andre Pitchfork og Clash, 
har fulgt den nordiske musikkscenen tett i flere år, og var 
i november begeistret for et Ja Ja Ja i større format:

- I løpet av disse årene har Ja Ja Ja vokst både i 
betydning og bevissthet. Det naturlige neste skrittet var å 
presentere konseptet i en større skala, og festivalen viste 
at The Roundhouse var et perfekt sted for arrangementet. 
Ikke bare musikken, men også de andre elementene som 
viste frem nordisk kultur. Men ingenting av dette ville 
vært mulig uten styrken og dybden i musikken.

Om Nomex
Nomex er en Nordisk plattform skapt av 
musikkeksportkontorene i Danmark, Finland, Island, 
Sverige og Norge. Organisasjonen er grunnlagt for 
å legge til rette for vekst og utvikling i det nordiske 
musikksektoren gjennom medieutvikling, markedsføring 
på tvers av regionens landegrenser og tjenestetilbud til 
utøvere og artister. 

NOMEX drifter flere nordiske merkevarer og 
promoteringsplattformer, og de nasjonale kontorene 
samarbeider på trademissions internasjonalt, og 
koordinerer profilering på messer og festivaler. 

Flaggskipene Ja Ja Ja og Nordic Playlist stimulerer til 
nye prosjekt, som Nordic travel Pass, Nordic Music-
Export Statistics og Trademission til internasjonale 
markeder, enten det er til Madrid eller Tokyo. 

www.nordicmusicexport.com / www.nordicplaylist.com / 
www.jajajamusic.com 

ANNIE
tRuLS - jA jA jA FEStIVAL  
© SEbAStIEN DEhESDIN
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øyA FEStIVALEN – Et VINDu 
Mot NoRGE
Samarbeidet med Øyafestivalen går tilbake til 2004, og 
var et av prosjektene det var viktig for Music Norway 
å videreføre. Plattformen er sterkt forankret i norsk 
musikkbransje og nettverksarrangementet er et av de 
viktigste i Norge i løpet av året. Her samles den norske 
bransjen og gjennom ulike formelle og uformelle 
nettverksarrangement får de mulighet til å knytte tettere 
bånd til de internasjonale gjestene.

Øya International foregår i fire dager og avvikles 
under Øyafestivalen, og skal være en katalysator for 
internasjonalt samarbeid i musikkbransjen. Rundt 60 
internasjonale bransjeaktører og 60 internasjonale 
medieaktører var samlet med 40 representanter fa norsk 
musikkbransje. I forkant av festivalen jobber vi tett 
sammen for håndplukke media og bransje som svarer 
på kriteriene vi har satt sammen med festivalen og øvrig 
bransje. Festivalenes annerkjennelse internasjonalt gjør 
den til en attraktiv arena for internasjonale aktører å 
oppdage norsk musikk. Det gir mulighet norsk bransje 
en unik til å møte noen av de beste internasjonale 
aktørene i musikkbransjen gjennom formelle og 
uformelle aktiviteter.

I løpet av en to timer lang økt med speed-meeting 
ble det avholdt nær 400 møter mellom norske og 
internasjonale aktører. Økten gir et godt utgangspunkt 
for å fortsette samtaler, og legger grunnlag for det videre 
nettverksarbeidet som gjøres i løpet av festivalen. Andre 
og mer uformelle møteplasser som cruise i Oslofjorden 
med lunsj på Bleikøya sørger for at vi får unike 
opplevelser sammen. For en bransje stadig på farten og 
som er innom et dusin festivaler i løpet av året, tilfører 
de unike opplevelsene noe ekstra som gjestene husker i 
etterkant. Det er også med på å bryte ned barrierer. Det 
er lettere å ringe han du badet med i Oslo fjorden, enn 
en du har hatt et formelt møte med i en time.

Insidersguide til USA og Reeperbahn
På Bleikøya ble det satt opp to korte paneler et med 
presentasjon av det amerikanske musikkmarkedet og en 
presentasjon av Reeperbahn. USA er det mest attraktive 
og toneangivende musikkmarkedet i verden. En kort 
presentasjon om hvem, hva og hvor kunne man bli 
oppdatert på av et knippe bra folk blant de amerikanske 
Øya International gjestene som svarte på spørsmål, ga 
generelle råd og oppdatert info.

Reeperbahn festivalen har seilt opp til å bli en av 
de viktigste showcaseareanene og møteplassene 
for europeisk musikkbransje. Detlef Schwarte, 
fra festivalledelsen var over på Øya for å fortelle 
mer om showcasingmuligheter, kontaktbygging, 
kompetansehevning og annen nyttig informasjon for å 
maksimere tilstedeværelse.   

En million kunne se Øyafestivalen på tv i 
Tyskland og Frankrike
Den offentlige fransk-tyske kulturkanalen ARTE har rundt 
en million seere i Frankrike og Tyskland. Kanalen er 
også en av de få stasjonene som har rock som en viktig 
del av agendaen.

I august besøkte de Øyafestivalen og laget en 90 
minutter lang dokumentarfilm. Filmen viser blant annet 
frem Kvelertak i konsertmodus og i intervjus form. 

- Filmen dokumenterer en stor musikalsk begivenhet 
som kombinerer det urbane livet og naturen. 
Festivalen slår fast at et interessant og ideologifritt 
kulturarrangement kan være kommersielt levedyktig, 
og dermed tilbyr den et vellykket kontrapunkt til den 
generelt rådende stormannsgalskapen i bransjen. En 
festivalopplevelse av en annen type, skriver ARTE.

Et samarbeid gjennom året.
Øyafestivalens engasjement for å spre norsk musikk gjør 
dem til en viktig samarbeidspartner gjennom hele året. I 
løpet av 2013 samarbeidet vi om seks prosjekter i tillegg 
til Øya International. Øya har en befestet posisjon som 
«taste-maker» og er derfor en god merkevare å ta med 
seg videre i verden når vi skal promotere norsk musikk 
for internasjonale aktører. Her er årshjulet:

•	 17 februar: Dagfest Bylarm  
Carmen Villain og Deathcrush

•	 22 februar: London - Garage 
Highasakite og Sandra Kolstad

•	 23 februar  London -  KOKO-Club NME 
Highasakite og Sandra Kolstad

•	 16 mars:  Austin - SXSW 
Mikael Paskalev, Heyerdal og Youngdreams

•	 18 april:  Berlin - Melt/Intro Magazine  
Mikael Paskalev, Heyerdal og Truls

•	 12 mai : Lyon, Frankrike - Nuits Sonores festivalen 
Todd Terje vs Lindstrøm, Phanta Du Prince Bell 
Labaratory og Prince Thomas

•	 August: Øya International
•	 Utgivelse av 7” vinyl med Rough Trade
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VERDEN KoMMER tIL NoRGE
Et viktig virkemiddel for å fremme norsk musikk 
internasjonalt er å invitere den utenlandske bransjen 
og pressen til festivaler og arrangementer her hjemme. 
Music Norway er involvert i mange besøksprogrammer 
hvor vi tilrettelegger for skape en møteplass for 
nasjonale og internasjonale bransjeaktører. Slik 
bidrar vi både til å styrke de norske arenaene som 
et internasjonalt referansested for nyskapende norsk 
musikk, samt å eksponere den norske musikken og de 
norske aktørene på hjemmebane. 

Oppskriften for disse tiltakene er godt utprøvd gjennom 
prosjekter som By:Larm, Molde Jazz Expo og Øya 
International for å nevne noen. En gruppe internasjonale 
aktører og media inviteres til festivalene for å oppleve 
levende norsk musikk og samtidskultur. Denne mixen 
dyrker frem gode og langvarige relasjoner, og skaper 
et større engasjement hos sentrale internasjonale 
musikkselskaper, institusjoner og medier. Gjestelistene 
skreddersys i samarbeid med festivalene, den norske 
bransjen og utøverne. Under oppholdet legges det 
opp til besøksprogram med seminarer, meet&greet, 
showcaser og ekskursjoner. Festivalprogrammene 
evalueres konstant for å utvikle innholdet i takt med 
behov, etterspørsel og resultater.  

Resultatene fra å jobbe tett og godt med disse 
nettverksarenaene er mange og på ulike nivåer: de 
styrker internasjonalt nettverk for norske musikere og 
musikkbransje, gir konkrete tilbud til musikere/band 
og norske bransjeaktører fra utenlandske festivaler, 
distributører, plateselskap, agenter og artist-managere 
og skaper internasjonal oppmerksomhet og omtale av 
den norske musikken og av festivalene. Vi deler den 
politiske ambisjonen om næringsfremme, norgesfremme 
og omdømmebygging, og når verden kommer til Norge 
skal Music Norway være vertskap.  Her er et knippe 
gode prosjekter:

By:Larm, Oslo, 13-16 februar
Den viktigste norske møteplassen for norsk bransje. 
- Sync-session hvor 15 nordiske selskaper (hvorav 11 
norske) fikk møte internasjonale «supervisors». 

- Death Sledging i Korketrekkeren med kaffe og vafler i 
Heftye Villaen (60 deltakere).  
- Rundebordsmøter – 10 norske produsenter møtte 10 
internasjonale plateselskaper og 10 norske managere 
fikk møte 10 internasjonale managere (40 deltakere).

Jazz Norway in a Nutshell, Bergen, 22-25 mai
Stort internasjonalt besøksprogram under Nattjazzen 
arrangert av Vest-Norsk jazzsenter. 
Antall delegater: 23 utenlandske og 10 norske. 
Showcaser: Karl Seglem, Mats Eilertsen, Nils Økland/
Sigbjørn Apeland, Chilli Vanilla, Moskus og Hanna 
Paulsberg Concept - i tillegg til Nattjazz-programmet.

Førdefestivalen, 4-7 juli
Pressetur og besøksprogram for internasjonale gjester 
innen folk/world-miljøet arrangert av festivalen. 
Antall delegater: 21 utenlandske og 7 norske. 
Music Norway var vertskap for åpningsmiddagen i 
Bergen og produserte trykksaker til pressemappen. 
Showcaser: Ottar Kåsa (i Balestrand) i tillegg til 
festivalprogrammet. Majorstuens bestillingsverk 
«Kvitre».

Molde Jazz Expo, 15-18 juli
Internasjonalt besøksprogram under Moldejazz arrangert 
av Music Norway. 
Antall delegater: 19 utenlandske og 7 norske. 
Showcaser: Gard Nilsen solo, Erling Aksdal (foredrag), 
Trondheim Jazzorkester m/Albatrosh, Andratx, Stian 
Westerhus & Pale Horses, ESP, Terje Rypdal - The 
Sound of Dreams, Bushman’s Revenge og Paal Nilssen-
Love Large Unit.

Øya International, Oslo, 6-10 august
Internasjonalt besøksprogram under Øya Festivalen. 
Antall delegater: 124 utenlandske og 39 norske. 
Speedmeetings og møteplasser.

ULTIMA, Oslo, 5-14 september
Internasjonalt besøksprogram under en av Europas 
viktigste samtidsmusikkfestivaler. 
Antall internasjonale delegater: 16

oK woRLD ÅpNINGSKoNSERt owFLEMAItRE oSLo woRLD MuSIc FEStIVAL
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Punkt festivalen, Kristiansand, 6-8 september
Co-host for internasjonale gjester  
Antall utenlandske delegater: 29 

Folkelarm, Oslo, 25-29 september
Internasjonalt besøksprogram under nordisk treff for 
folkemusikkmiljøet med konserter og seminarer. 
Showcaser: Vegar Vårdal og Margit Myhr, i tillegg til 13 
i hovedprogrammet. 
Antall delegater: 18 utenlandske og 11 norske

Oslo World Music Festival, 29. oktober – 3. 
november
Internasjonalt besøksprogram for Norges viktigste 
verdensmusikkfestival. 
Showcaser: Ragnhild Furebotten og Mari Boine i tillegg 
til festivalprogrammet 
Antall delegater: 16 utenlandske / 13 norske

Music Norway var også til stede med 
internasjonale gjester på: 
•	 Kosmorama, Trondheim,  

19-20 april - NOPAs filmmusikk-konferanse.
•	 Festspillene i Bergen,  

22. mai – 5. juni – Samarbeid med Nattjazz.
•	 Songexpo, Trondheim,  

27-30 juni - Låtskrivercamp med internasjonalt 
fokus.

•	 Songfarm på Saltögården, Saltö, Sverige,  
2-6 juni - Låtskrivercamp med nordisk fokus.

•	 P3 Gull, NRK Oslo, 29. November - Prisutdeling 

byLARM AKEtuR bILLIE VAN byLARM

ÅpNINGSKoNSERt FoLKELARMuLtIMA pÅ NyMuSIKK
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ÅpENt huS I MuSIc NoRwAy
I løpet av 2013 var hele 810 personer innom Music 
Norways åpne hus som arrangeres i våre lokaler på Solli 
plass i Oslo ca. en gang i måneden. 

Vi inviterer bransjen inn og presenterer relevante temaer 
i form av debatter og/eller presentasjoner. Gjennom 
åpne hus ønsker vi å bidra til kompetanseheving i norsk 
musikkbransje. Vi vil være en plattform der vi kan dele 
på den kompetansen bransjen sitter på og være en 
relevant arena for norsk musikkbransje. Vi vil skape 
nettverk og bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging 
og analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Innflytningsfest (1. mars) 
Direktør Kathrine Synnes Finnskog presenterte Music 
Norway.

Stortingsmelding 19 - Regjeringens 
internasjonale kulturinnsats (15. mars) 
Presentasjon ved Utenriksminister Barth Eide, 
Kulturminister Hadja Tadjik, Bistandsminister Heikki 
Holmås. 

USA Visum seminar (19. april) 
Consular Chief Philip T. Slattery fra visumseksjonen 
i USAs ambassade i Oslo informerte om hvorfor, hva 
og hvordan. Ambassaden stilte også med Anna Sorlie, 
Visa Assistant, Joe Welch, Vice Consul, og Timothy 
Moore, Counselor for Public Affairs. Thomas Seltzer, 
Ivar Peersen og bransjeveteran Per Eirik Johansen, 
manager for Sivert Høyem, Truls og Jarle Bernhoft, delte 
sine erfaringer. Musikkjournalist Asbjørn Slettemark var 
moderator. 

Ny tilskuddsordning (24. mai) 
Music Norway informerte om søknadsportalen stikk.no 
og lanserte muligheten for å søke om tilskudd til eksport 
og næringsrettede tiltak.

Har vi de virkemidler som trengs for å løfte 
en profesjonell musikkbransje opp til å bli en 
«player» i næringslivet? (7. juni) 
Sommerfest med debatt om og presentasjon av 

Handlingsplanen ”Fra gründer til kulturbedrift». Panel 
med Per Eirik Johansen, Jenny Hval, Chris Wearing, 
Erica Berthelsen og Kathrine Synnes Finnskog. Ordstyrer 
var Arnfinn Bjerkestrand.

Presentasjon av EØS midlene for kulturfeltet 
(13. september) 
Norsk kulturråd presenterte EØS-midlene og 
musikkfeltet: Hva er EØS-midlene? Hvilke land har 
muligheter for prosjektsamarbeid på musikkfeltet? Hvilke 
aktører og aktiviteter kan få støtte? Erfaringer fra tidligere 
prosjektsamarbeid. Polish-Norwegian youth academy 
of music v/Ellen Bjørnebye. Veien videre: Hvordan finne 
prosjektpartner? Hvordan lykkes i prosjektsamarbeid? 

Digital Marketing (4. oktober) 
Simen Idsøe Eidsvåg, Partner i Haaland, 
Eidsvåg & Strøm presenterte Hjerteknuser- og 
Kaizerviruskampanjen. Trender innenfor Digital 
Markedsføring og presentasjon av Bylarm Interctive. 
Christian Fure, Direktør for digitale medier i medie og 
marketingbyrået Vizeum. Kjartan Slette, Head of Music 
i Wimp presenterer DiY mulighetene i Wimp. Ordstyrer: 
Direktør Kathrine S. Finnskog. 

Hvordan fungerer radio i Norges viktigste 
eksportmarked, Tyskland? (29. november) 
Paneldebatt med Aditya Sharma – Head of Music, Radio 
Fritz (Rundfunk Berlin Brandenburg), Ueli Häfliger – 
Head of Music, Flux FM, Andreas Ederer – Head of 
Music, FM 4 (ORF – Österreichischer Rundfunk ), Mats 
Borch Bugge – Musikksjef, NRK P3. Moderator: Jonas 
Vebner.

Hvordan nå frem til dirigenter, presse og 
musikkforlag? (4. desember) 
Kringkastingsorkestrets dirigent Miguel Harth-Bedoya: 
How to approach me. The Wire journalist Rob Young: 
How to make friends with the press. Unni Boretti: 
Norsk(e) musikkforlag. 

Julefest med live-musikk (9. desember) 
Musikkbransjen ble invitert til førjulstreff og mingling. 
Musikk ved Egil Olsen.

StoRtINGSMELDING 19 - REGjERINGENS 
INtERNASjoNALE KuLtuRINNSAtSpANEL uSA VISuM SEMINAR
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MuSIKK I tALL
På oppdrag fra Kulturdepartementet og Norsk Kulturråd, 
har Rambøll Management Consulting samlet inn 
og analysert omsetningstall fra 2012 for den norske 
musikkbransjen. 

Dette danner grunnlaget for rapporten Musikk i tall 2012 
– en rapport som tar mål av seg å danne et kvalifisert 
kvantitativt grunnlag for analyser og fortolkning av 
musikkbransjen i Norge.

Musikk i tall 2012 er den første systematiske 
datainnsamlingen av den norske musikkbransjens 
omsetning. Målsetningen er at dette arbeidet og de 
metodene som ligger til grunn skal danne basis for 
årlige rapporter i framtiden, og at man nå for første gang 
kan spore utviklingen i bransjens omsetning fra år til år. 

Analysene presentert i rapporten, som ble offentliggjort 
i april 2014, viser at den norske musikkbransjen i 2012 
omsatte for totalt 3 086 millioner norske kroner. Dette 
totaltallet inkluderer inntekter fra konsertvirksomhet, 
innspilt musikk, opphavsrettslige inntekter og eksport. 
Billettinntekter fra konserter utgjør den største delen 
av den totale omsetningen med 1 536 millioner kroner. 
Inntekter fra innspilt musikk og opphavsrettslig materiale 
følger etter med henholdsvis 754 og 796 millioner 
kroner. Den norske musikkeksporten er i rapporten 
beregnet til 247 millioner kroner. 

Gjennom hele 2013 har Music Norway vært en av 
deltagerorganisasjonene i referansegruppen for 
prosjektet og organisasjonen har også vært en 
diskusjonspartner for Rambøll Management Consulting 
i arbeidet med Musikk i tall. 

Music Norway har også bidratt med eget tallmateriale 
inn i Musikk i tall-rapporten. Tall hentet fra 
søknadsportalen stikk.no, som er basert på søknader 
om reisetilskudd for konserter og turnéer internasjonalt, 

er med på å danne grunnlaget for beregning av norske 
artister og utøveres inntekter på live-feltet i utlandet.

Musikk i tall estimerer at norsk bransje eksporterte for 
247 millioner norske kroner i 2012, noe som utgjør 8 
prosent av bransjens totale omsetning.

Ser vi nærmere på tallene for eksportsektoren ser vi 
at live-sektoren fører an med en omsetning beregnet 
til 103 mill. NOK. Eksportinntekter fra innspilt musikk 
utgjør 78 mill. mens opphavsrettslig materiale genererte 
inntekter på totalt 66 mill. i 2012. Det bør legges til at 
kun inntekter som kan føres direkte tilbake til norske 
selskaper er med i Rambølls beregningsgrunnlag – 
enkeltavtaler som artister, låtskrivere og produsenter har 
med utenlandske selskaper er ikke med i analysen. 

Drar man en sammenligning med de andre 
skandinaviske landene, ser man at Norge ikke skårer 
dårligst, men heller ikke best, på områdene som er 
kartlagt i Musikk i tall. Omsetningen i den norske 
musikkbransjen ligger på et nivå som kan sammenlignes 
med Danmark, mens den er omtrent halvparten av hva 
våre svenske naboer omsetter for. Ser man omsetningen 
i forhold til antall innbyggere ligger imidlertid de tre 
landene tilnærmet likt.

Nøkkeltall
Den norske musikkbransjen omsatte for totalt 3,086 
mill. i 2012.

Norsk musikkeksport er i beregnet til 247 mill. i 2012. 
Dette tilsvarer 8 prosent av bransjens totale omsetning.

Eksportinntektene er målt i tre kategorier: Innspilt 
musikk, opphavsrett og konsertvirksomhet. 

Eksportverdien i de tre kategoriene er beregnet til 78 
mill. på innspilt musikk, 66 mill. på opphavsrett, og 103 
mill. på konsertvirksomhet i utlandet. 

Eksport

hjemmemarked

Oversikt over 
musikkbransjens omsetning i 
2012, millioner kroner.

Innspilt musikk 
Totalt: 754 
Hjemmemarked : 676 
Eksport : 78

Konsertvirksomhet 
Totalt: 1536 
Hjemmemarked: 1433 
Eksport: 103

Opphavsrett 
Totalt: 796 
Hjemmemarked: 730 
Eksport: 66

Total omsetning 
Totalt: 3086 
Hjemmemarked: 2839 
Eksport: 247

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

total omsetningopphavsrettKonsertvirksomhetInnspilt musikk

10%

7%

8%

8%



32

Ny pRoFIL FoR MuSIc 
NoRwAy

Som seg hør og bør for en ny organisasjon, var en ny 
grafisk profil og nye nettsider en viktig prioritet i løpet av 
oppstartsåret. 

Første halvår i 2013 besto Musicnorway.no av en 
midlertidig webside med bransjestoff med internasjonalt 
fokus på norsk. Parallelt med at Music Norways 
redaksjonelle profil tok form, fikk byrået Isobar 
oppdraget med å designe og implementere helt nye 
websider både tilpasset norsk og engelsk innhold, samt 
designe ny logo og grafisk profil. 

Nye websider ble lansert 6. september 2013. De norske 
sidene har norsk bransje som jobber internasjonalt 
som viktigste målgruppe. Her presenteres caser 
fra internasjonale suksesser, viktige søknadsfrister, 
informasjon om Music Norways virkemiddelapparat og 
mye mer. Music Norway har også opparbeidet en egen 
seksjon for veikart til noen av de viktigste markedene for 
norske eksportører, eksempelvis UK, Tyskland og USA. 

De engelske sidene er tilpasset et internasjonalt 
publikum, og skal først og fremst svare på 
Music Norways profileringsmandat. Sidene er en 
promoteringskanal for norsk musikk. Her presenteres 
nyheter om norske aktører som gjør markerer seg 
internasjonalt, informasjon om norske artister på turné, 
en egen konsertkalender, et oppdatert register med 
norske aktører, et veikart til Norge for internasjonal 
bransje, samt gjesteartikler fra internasjonale skribenter. 

Hver fredag sender Music Norway ut norsk nyhetsbrev 
med ukens viktigste saker, mens engelsk nyhetsbrev 
sendes ca. annenhver uke.  

Topp 5 mest leste artikler på musicnorway.no i 
2013: 

•	 John Kelman: Music From Norway - How 
important is it really? 
- Den kanadiske Jazz-journalisten John Kelman 
skriver om norsk musikk sett fra utsiden. 

•	 Norwegian acts confirmed for SXSW 2014 
- Det første norske slippet til SXSW i Austin, Texas.

•	 Aurora Aksnes signerte med Budde Music 
- Aurora Aksnes inngikk publishingavtale med det 
toneangivende forlaget Budde Music i Tyskland.

•	 Kieron Tyler: Norway’s folk music from the outside 
- Den britiske journalisten Kieron Tyler tar for seg 
norsk tradisjonsmusikk. 

•	 Envy har klart det få norske artister klarer 
- Om Envys (nå Nico & Vinz) suksess i Sverige. 

Music Norway har daglige oppdateringer på:  
Facebook: facebook.com/musicnorwayNO 
Twitter: twitter.com/musicnorwayNO 
Instagram: musicnorway

AuRoRA AKSNES
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ÅRSbEREtNING FoR MuSIc 
NoRwAy 2012-2013.
Formalia/regnskap

Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, 
med tilhørende noter, fyllestgjørende og riktig 
informasjon om driften av stiftelsen Music Norway fra 
stiftelsesdato 6 august 2012 til 31 desember 2013 og for 
stillingen pr 31.12.2013.

Music Norway har som formål å arbeide for øke norsk 
musikkeksport. 

Music Norway skal legge til rette for musikk eksport og 
internasjonal profilering av norsk musikk. Arbeidet skal 
baseres i musikklivets behov og øke interessen for og 
bruken av norsk musikk innen alle sjangre. Stiftelsen 
skal bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og 
analyse av det norske og internasjonale musikkfeltet.

Regnskapet for 2013 inklusive 2012 viser et resultat på 
kr – 1 127 155.

Styret består av
•	 Leif Holst Jensen – styreleder 
•	 Joakim Haugland – styremedlem
•	 Lars Petter Hagen – styremedlem
•	 Kristin Benneche – styremedlem
•	 Berit Cardas – styremedlem
•	 Karen Onsager Keiserud – varamedlem
•	 Erik Brataas – varamedlem 

Det ble avholdt 12 styremøter i 2012-2013 - 7 av disse 
ble avholdt høsten 2012 under oppstartsfasen av Music 
Norway. I løpet av 2013 behandlet styret 56 saker. 
Budsjettsøknad om driftsmidler for 2014 ble sendt 
Kulturdepartementet innen fristen 1. mars.

Music Norway flyttet i desember 2012 inn i Halvbroren i 
Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass i Oslo, og var 
fra 2 januar 2013 i full drift med ny direktør og fulltallig 
organisasjon på plass.  

Ved utgangen av året sysselsatte Stiftelsen Music 
Norway 12 årsverk, alle i 100 % stilling. 10 holder til 

på hovedkontoret i Oslo, og 2 medarbeidere jobber fra 
våre lokale utekontor i London og Berlin. I løpet av 2013 
hadde Music Norway 4 praktikanter, 2 ute og 2 i Oslo. 

Music Norway har som mål å være en arbeidsplass 
der det råder full likestilling. Stiftelsen har innarbeidet 
retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Kjønnsfordelingen 
pr 31.12.2013 er 7 kvinner og 5 menn. 

Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt. 

Music Norway registrerer lite sykefravær i 2013. 
Sykefravær 2013 er totalt 0,01 % inklusive egenmeldt 
og barns sykdom. De ansatte har tilgang til husets 
treningssal og en yogatime i uken. 

Styret konstaterer at Music Norways strategi og 
satsinger er gjennomført på en god måte i 2013. 
Stiftelsen har pr. 31.12.2013 en grunnkapital på 
kr 100 000 og en samlet egenkapital på kr 1 351 
171. I etableringsåret har Music Norway hatt noen 
større engangsutgifter i forbindelse med oppstart. 
Dette gjelder juridisk bistand, etterlønn og flytting. 
Det forventes at disse utgiftene er vesentlig lavere 
i 2014. Målsetting om at midlene Music Norway i 
hovedsak skal lokaliseres til internasjonalisering og 
eksporttiltak i 2013 er opprettholdt. Reisetilskuddet til 
internasjonal turnévirksomhet er styrket med 4 millioner 
overført fra Music Norway til «Music Norway og 
Utenriksdepartementets tilskuddsordninger for musikk».  
Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift 
til stede, og regnskapet for 2013 er satt opp under denne 
forutsetning. Stiftelsen har ikke hatt utgifter til forskning 
og utvikling i næringsøyemed i 2013. Virksomheten 
forurenser ikke det ytre miljø.

Styret takker samtlige bidragsytere, samarbeidspartnere 
og medarbeidere for deres innsats og engasjement for 
Music Norway i 2013.

Oslo, 12. februar 2014

Styret i Stiftelsen Music Norway 



34

NotER tIL REGNSKApEt
 
NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer. 
 
Årsregnskapet for stiftelsen omfatter perioden fra stiftelsesdato 6 august 2012 og til 
31 desember 2013.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for 
små foretak. 
 
Utestående fordringer: 
Av utestående fordringer forfaller kr 24 245 senere enn ett år etter regnskapsårets 
utgang. 
 
Gjeld: 
Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. 
 
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: 
Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er 
resultatført når de er opptjent, 
og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. 
 
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eien-
deler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, 
men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. 
Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Varige driftsmidler: 
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. 
 
Obligatorisk tjenestepensjon: 
Stiftelsen er pliktig til å ha tjenstepensjon under gjeldende regler, og oppfyller 
lovkravene. 
 
 
NOTE 2: Varige driftsmidler 2013
Anleggsmidler: 
Anskaffelseskost 01.01. 0
Tilgang 104 672
Utrangering 0
Anskaffelseskost 104 672
 
Akkumulert avskrivning 34 891
Balanseført verdi pr 31.12. 69 781
 
Årets ordinære avskrivninger 34 891
 
Sats for avskrivninger 33,33 %
 
 
NOTE 3: Bundne midler 
Av innestående på bank utgjør kr. 346 112 bundne skattetrekksmidler.  
 
 
NOTE 4: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. 
Lønnskostnader består av følgende poster: 2013
Lønninger mv 8 553 318
Folketrygdavgift 1 361 134
Refusjon lønn -109 918
Pensjonskostnader 1 176 558
Andre lønnskostnader 236 899
Sum lønnskostnader 11 217 992
 
Godtgjørelser : 2013
Daglig leder, lønn  709 408
Daglig leder, annen godtgjørelse 8 654
 
Styret 303 750
Styrets honorarer inkluderer honorar knyttet til oppstart i 2012. 
 
 2013
Gjennomsnittlig antall ansatte: 12
Ved utgangen av 2013 utgjorde 7 av de ansatte kvinner. 
 
Lønnskostnader inkluderer etterlønn for 2 personer. 
 
Revisor: 
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr. 50 625, hvorav kr 15 000 utgjør 
honorar for bistand. Beløpet inkluderer også revisjon av prosjektregnskapene til Stif-
telsen Music Norway og forvaltningsoppgaver for Utenriksdepartementets reisestøtte-
ordninger. Beløpene er inklusive merverdiavgift. 
 
 
NOTE 5: Egenkapital 
Sum egenkapital
Grunnkapital ved stiftelse 6 augst 2012  100 000
Overført fra MIC Norsk musikkinformasjon  2 378 326
Årets resultat   (for perioden 06.08.2012-31.12.2013)  -1 127 155
Pr. 31.12.2013                                  1 351 171
 
 
NOTE 6: Pensjonsordning 
Grunnet omstrukturering og videreføringer har Music Norway pr 31.12.2013 fire 
pensjonsordninger hvorav tre er innskuddsbaserte og en er ytelsesbasert. Ved årsslutt 

RESuLtAtREGNSKAp  
06.08.2012-31.12.2013
 Note 2013 inkl 2012
DRIFTSINNTEKTER  
Driftsstøtte fra Kulturdepartementet  16 084 000
Tilskudd fra Kulturdepartementet 9 4 000 000
Overført fra Music Norway til Reisestøtten (stikk.no) 9 -4 000 000
Støtte fra Utenriksdepartementet 8 2 050 000
Annen offentlig støtte 8 605 500
Støtte fra andre  23 250
Overført ubrukte prosjektmidler til neste år 7 -345 503
Videreførte prosjektmidler  7 123 806
Overhead og adm.godtgjørelse  346 500
Refusjoner   398 074
SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER  19 285 628
  
DRIFTSKOSTNADER  
Lønn og sosiale kostnader 4 -11 217 992
Husleie, kontor- og adm.kostnader  -1 288 008
Oppstartskostnader  -1 826 446
Andre driftskostnader  -269 982
  
Avskrivninger 2 -34 891
  
Internasjonalisering og eksport:  
Tilskudd til bransje  -2 383 654
Salgsmesser  -697 789
Eksporttiltak  -1 941 901
Internasjonalisering  -714 626
Seminar og kurs for bransje  -125 791
SUM DRIFTSKOSTNADER  -20 501 080
  
DRIFTSRESULTAT  -1 215 452
  
FINANSPOSTER  
Renteinnntekter  89 394
Rentekostnader  -1 099
Finanskostnader  0
SUM FINANSPOSTER  88 295
  
RESULTAT  -1 127 155
  
OVERFØRINGER  
Overført fra annen egenkapital 5 1 127 155
SUM OVERFØRINGER  -1 127 155

bALANSE
EIENDELER NOTE 2013  
  
ANLEGGSMIDLER    
VARIGE DRIFTSMIDLER    
Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre 2 69 781
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER  69 781
  
  
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER  
Depositum 1 24 245
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER  24 245
SUM ANLEGGSMIDLER  94 026
  
OMLØPSMIDLER  
FORDRINGER  
Kundefordringer 1 121 817
Forskuddsbetalte kostnader 1 411 800
Andre fordringer 1 365 000
SUM FORDRINGER  898 617
  
BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE  
Bankinnskudd, kontanter 3 4 045 667
SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE 4 045 667
SUM OMLØPSMIDLER  4 944 285
  
SUM EIENDELER  5 038 311
  
  
EGENKAPITAL OG GJELD  
EGENKAPITAL  
Grunnkapital  100 000
Annen egenkapital  1 251 171
SUM EGENKAPITAL 5 1 351 171
  
GJELD  
KORTSIKTIG GJELD  
Leverandørgjeld  181 711
Skyldige off. avgifter  789 949
Ubrukte prosjektmidler 7 345 503
Avsetning tilskudd Eksportprogram og Promostøtte  648 000
Avsetning til pensjonsforpliktelser 6 667 929
Øvrig kortsiktig gjeld  1 054 048
SUM KORTSIKTIG GJELD  3 687 140
SUM GJELD 1 3 687 140
  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  5 038 311
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omfatter ordningene 12 personer.  Ordningene tilfredsstiller kravet om obligatorisk 
tjenestepensjon. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet.  
 
Årets kostnadsførte pensjonspremie utgjør kr 1 176 558 hensyntatt ansattes 
egenandel. Beløpet er inklusive avsetning pr 31.12.2013 til innbetaling til pensjon-
spremiefond med kr 667 929. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr 470 722 
hvorav kr 48 374 tilhører YTP og kr 422 348 ITP-ordningene. 
 
I henhold til tariffavtale har ansatte i Music Norway avtalefestet pensjonsavtale (AFP), 
hvor kostnaden i 2013 er kr. 57 684. 
 
 
NOTE 7: Prosjektmidler 
Prosjektmidler overført fra 2013 til 2014 utgjør kr. 345 503. Fordelingen er som følg-
er: 

 2013
Tilskudd fra UD: Huddersfield  24 670
Tilskudd fra UD: Intro International  250 000
Tilskudd fra UD: Russland-fokus  26 607
Tilskudd fra Ambassaden i Berlin, UD: Promostøtte  26 453
Tilskudd fra Ambassaden i London, UD: Promostøtte  17 773
Sum  345 503

Videreførte prosjektmidler er knyttet til prosjekter som tidligere ble administrert av 
Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon 
og Music Export Norway AS, og som er videreført av Music Norway. 

NOTE 8: Tilskudd fra Utenriksdepartementet(Oslo) / Annen offentlig støtte 
Tilskudd fra Utenriksdepartementet kr 2 050 000 består av følgende: 

 2013
Intro International  250 000
Web- og funksjonalitetsutvikling  100 000
Videreutvikling/tilrettelegginging av Stikk.no  100 000
Tilskudd til prosjektet Huddersfield  350 000
Presse- og ekspertbesøk  50 000
Eksportrelaterte prosjekter 2013  1 000 000
Eksportsatsing norsk jazz, Molde Jazz Expo 2013  200 000
Sum  2 050 000

Annen offentlig støtte utgjør kr 605 500, består av:  
 2013

Tilskudd fra Ambassaden i London: Promostøtte UK  150 000
Tilskudd fra Ambassaden i Berlin: Promostøtte Tyskland 150 000
Tilskudd fra Ambassaden i Paris:  
Mottagelse/speedmeeting (MaMa event)  11 000
Tilskudd fra Ambassaden i Beograd:  
Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2013) 15 000
Tilskudd fra Ambassaden i Washington:  
Internasjonalt besøksprogram (Molde Jazz Expo 2013) 15 000
Tilskudd fra Ambassaden i Berlin:  
Tilstedeværelse norsk bransje/artister (Jazzahead)  9 500
Tilskudd fra UD/Amb i Moskva/Gen.kons i St.Petersburg:  
Fremme musikksamarbeid Norge-Russland  135 000
Tilskudd fra Ambassaden i Washington:  
Profilering norske artister (SXSW)  30 000
Tilskudd fra Ambassaden i London:  
Norsk fokus (Øyakveld i London)  15 000
Tilskudd fra Ambassaden i London:  
Norsk fokus (The Great Escape)  75 000
Sum  605 500

NOTE 9: Tilskudd overført til reisetilskuddsordning for musikk 
Music Norway mottok i 2013 kr 4.000.000 fra Kulturdepartementet tilknyttet internas-
jonal turnévirksomhet. Midlene er i sin helhet overført “Music Norway og Utenriksde-
partementets tilskuddsordninger for musikk”. Ordningen innehar eget regnskap 
som inkluderer midler fra begge parter.  
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