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Om Brak

I det daglige jobber Brak for å øke kompetansen til våre brukere, og å profe-
sjonalisere musikkmiljøet i Vestland. Braks brukere er artister og nærings-
aktører i musikkbransjen, og vi driver med kompetanseheving i alt fra forret-
ningsutvikling til digital markedsføring og økonomi. Brak er en organisasjon 
i utvikling som kontinuerlig evaluerer egen drift og relevans. Vi oppdaterer 
og tilpasser vårt tilbud og våre prosjekter slik at vi hele tiden bidrar til vekst i 
musikkmiljøet i hele regionen.

Vi fungerer som rådgivende organ for både Bergen kommune, Vestland  
fylkeskommune, statlige instanser og nasjonale organisasjoner. Vi bidrar 
blant annet i utarbeidelsen av nye planer og fremmer ønsker på vegne 
av musikkmiljøet. Brak er en synlig, trygg og tilgjengelig organisasjon for 
artister og aktører i musikkbransjen som trenger rådgivning rundt den ad-
ministrative delen av sitt virke. Brak setter stadig høyere ambisjoner på 
vegne av musikkfeltet og vi jobber kontinuerlig med å synliggjøre artister og  
musikkbransjen i regionen

Om 2021 

2021 var et år der Brak jobbet med store omfattende prosjekter samtidig 
som vi jobbet intenst med håndtering av akutte utfordringer skapt av 
Covid-19 pandemien. Vi brukte mye ressurser på store prosjekter som 
Musik kontoret.no, en ressursside og digital verktøykasse for norsk mu-
sikkbransjen, og Vill Vill Vest-konferansen, parallelt med at vi arrangerte 
seminarer og hadde løpende kontakt med mange aktører i musikkbransjen.

Etter to år med pandemi sliter mange i musikkfeltet og Brak prøver å bistå 
alle på best mulig måte. Vi har valgt å bruke litt spalteplass for å synliggjøre 
en veldig viktig - men nærmest usynlig gruppe: 

Artister og selskaper som sto i startgropen da verden stengte ned. 
 
Pandemien er ekstra tøff for prosjekter og selskap som sto i startgropen 
tidlig i 2020. Mange nye artister og selskap gjorde store investeringer i både 
tid og penger - og så stengte verden ned. De fikk ikke mulighet til å realisere 
investeringen, og gikk på rene tap. I 2022 skal den neste Aurora eller Alan 
Walker forhåpentligvis dra i gang prosjektet sitt igjen -  lett deprimert, des-
illusjonert og fattig.
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Pandemien har vart så lenge nå at vi nærmest mister en generasjon med 
unge artister og gründere i musikkbransjen. I en videoserie Brak laget 
forteller en ung artist at hun måtte flytte hjem til foreldrene - for der var det 
var det mat i kjøleskapet. Og hun er dessverre ikke alene. Det var mange 
unge mennesker som ikke kvalífiserte til NAV sine ordninger for selvstendig 
næringsdrivende og frilansere. De satset alt på musikken - og tapte.
 
De som sto i startgropen er en gruppe som er vanskelig å identifisere, de er 
nærmest usynlig. De er talentfulle men uerfarne. De er ikke vant til å bruke 
virkemiddelapparatet, og er ikke kommet helt opp i fart. En del selskaper har 
hatt nytte av kompensasjons- og stimuleringsordningene, men det er de 
erfarne folkene som vet hvordan systemet fungerer, som stikker av med de 
store stykkene av denne kaken.
 
Er spørsmål som hyppig dukker opp - og som også er på agendaen nå er: 
hvordan få publikum tilbake? Publikum kommer nok tilbake, men det vil ta tid. 
De står ikke og banker på døren når alle restriksjoner forsvinner. Et veldig 
viktig og underkommunisert moment når vi snakker om publikumssvikt er 
at de som booker til klubber og festivaler kjenner på en usikkerhet nå - de 
kjenner på risiko. Hva gjør man når man kjenner på usikkerhet og risiko? Man 
safer. Man velger de artistene som man vet selger billetter. Dette gjør at det 
blir enda vanskeligere for de som sto i startgropen å få jobber. Utfordringene 
for denne gruppen vil fortsette lenge etter at alle Covid-19-restriksjoner er 
løftet.

Bergen, 25. april 2022
Vegard Moberg
Daglig leder Brak
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Administrasjon

Vegard Moberg  
Daglig leder (100%) 

Elise Hessevik 
Prosjektansvarlig (100%) 

Kristian Stockhaus  
Prosjektansvarlig (70%) 

Inni Mowinckel  
Prosjektansvarlig / Kommunikasjon (100%)

Praktikanter
Tiril Amalie Johansen (vår 2021)
Andreas Larsen (høst 2021)

Det er viktig for oss å knytte til oss yngre 
medarbeidere som har nye ideer og utfyllende 
kompetanse, samtidig som vi gir disse ar-
beidspraksis. Vi hadde to praktikanter i 2021, 
en fra Universitetet i Bergens fag “Praktisk 
informasjonsarbeid” (5 uker), og en fra BIs 
“Markedsføringsledelse” (6 mnd).

Admin: Elise Hessevik, Vegard Moberg, 
Kristian Stockhaus, Inni Mowinckel
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Styret: (fra venstre bakfra) Sissel Riise, Benjamin Berdous, Svein Inge Bjørkedal, Trine 
Gabrielsen, Øyvind Solheim, Mira Thiruchelvam, Lise Fredrikke Engdahl

Styret 

Fra årsmøte 16. juni 2020

Øyvind Solheim  – Styreleder
Sissel Riise
Benjamin Berdous
Trine Gabrielsen
Lise Fredrikke Engdahl
Svein Inge Bjørkedal
Mira Thiruchelvam – Varamedlem

Fra årsmøte 17. juni 2021

Øyvind Solheim – Styreleder
Vivill Talsnes
Benjamin Berdous
Trine Gabrielsen
Lise Fredrikke Engdahl
Svein Inge Bjørkedal
Mira Thiruchelvam – Varamedlem

Valgkomiteen besto av Ragnhild Severeide 
og Marie Amdam.
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Økonomi

Vi drives i hovedsak på tilskudd fra Kulturrådet, Bergen kommune, og 
Vestland fylkeskommune. I 2021 hadde Brak et overskudd på kr 211 202 kr 
og organisasjonen har en sunn økonomi. Brak har bygget opp en forsvarlig 
egenkapital og ser dette som nødvendig mht. likviditet og tiden det tar å 
omorganisere ved en eventuell endring i tilskudd.

Medlemmer
Brak er en åpen og sjanger-uavhengig medlemsorganisasjon for alle aktører 
fra musikkmiljøet i Vestland. Medlemskap er gratis, det samme er kurs, 
seminarer og rådgivning. Det er ikke et krav om at man skal være medlem 
dersom man ønsker å delta på våre aktiviteter. Man blir medlem i kraft av å 
være en musiker, et band, en næringsaktør og lignende. Nedslagsfeltet til 
Brak er stort, og Braks medlemmer inkluderer i dag aktører fra alle sjangre.

Medlemsfordeler
Vi har blant annet avtaler med hotell, trykkeri, advokat, leiebil, regnskaps- 
fører, musikkutstyr og regnskapsprogram. Vi ser hele tiden etter relevante 
samarbeidspartnere for våre brukere, og oppdaterer avtalene regelmessig. 

Miljø
Brak reiser med tog og buss fremfor fly når dette er mulig. Vi serverer kun 
vegetarmat på alle våre arrangement og møter. Miljø er et aspekt vi har med 
i vår programmering. Vi har utviklet et miljømerke for festivaler kalt “Grøn 
Festival”, og har en aktiv stemme i ordskiftet rundt klima. På Facebook står vi 
bak en gruppe som heter Klima og Kultur Vestland.

Seminarer og møteplasser
Med varierende grad av nedstengt samfunn ble mye av vår aktivitet 
digital. I tillegg til krisehåndtering var det viktig for oss å produsere innhold 
som aktiviserer våre brukere, gir dem ny kunnskap og motivasjon. Vi 
programmerer våre seminarer, kurs og andre aktiviteter for å være relevant 
for alle profesjonelle aktører i feltet. Dette inkluderer blant annet økonomi, 
juss, psykisk helse, mangfold, merkevarebygging, og kommunikasjon.
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“Brak Digital” er en helhetlig plan for digitalt innhold. Konseptet inneholder:
Braksnakk: podkast og intervjuserie i tekstformat
Fokus / Knekk koden: innspilt videoserie med samtaler og intervjuer
Mikstur: masterclass fra produsenter og låtskrivere med direkte DAW- 
innsyn
Møt: uformelle digitale møteplasser med tilskuddsytere, organisasjoner og 
andre aktører

Kombinasjonen av disse digitale konseptene erstattet i stor grad det 
fysiske tilbudet vi måtte avlyse. Brak Digital ble til av nødvendighet, men har 
fungert så godt at vi vil fortsette med aktiviteten etter Covid-19. Våre digitale 
konsepter har medført av vi har senket terskelen for deltakelse, og på tross 
av Covid-19 hadde vi tilnærmet likt antall deltakere som ved i et normalår.

Vi laget også en serie med seminarer sammen med Guttorm Andreasen 
under fanen “Brak to Basics”. I denne serien satt vi fokus på det helt 
grunnleggende i det å være en artist i dag. Blant temaene var blant annet 
“Heis Pitch” og “Den store pressedagen”.
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Foto: Øystein Haara
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Kurs og deltakelse

Dato Aktivitet Samarbeid Sted Besøkstall

12.01. Møt: NKA Norske Konsert
arrangører

Google Meet 43

13.01. Mikstur: Annie Dark Hearts Zoom 43

20.01. Møt: Bergen kommune Bergen kommune Google Meet 35

26.01. Podkast: Søknadsskrivekurs Acast 42

02.02. Webinar: Regnskap med Fiken Fiken, musikkontorene Demio/Fiken 35

09.02 Webinar: Kulturrådet  tverrgående ordninger Tekstallianse Zoom 70

10.02 Webinar: Bedre møter Zoom 27

16.02 Møt: Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Sparebankstiftinga S&F Google Meet 20

19.02 Foredrag + paneldeltakelse på Bærekraft, 
Byrom og Byarena

Visit Bergen Livestream 110

10.03 Mikstur: Niilas Zoom 20

15.04 Mikstur: Gaahl Zoom 25

05.05 Skattemelding ENK  få hjelpen du trenger Fiken, Musikkontorene Demio/Fiken 14

12.05 Styrearbeid for dummies Balansekunst/Bergen 
Næringsråd

Zoom 40

19.05 Skatteveiledning med Kristoffer Vassdal Zoom 20

21.05 Workshop: søknadsskriving Gloppen Musikkfest Bergen 6

26.05 Grønt Veikart Norske Konsertarran
gører

Zoom 23

03.06 Foredrag på Eggstock fagdag AKKS Bergen Kvarteret/Bergen 14

04.06 Arrangørtreff Jølster Luttfestivalen Jølster 18

17.06 Årsmøte Brak 34

24.06 Arrangørkurs u/18 Luttfest / Eggstock
festivalen

Førde/Skrivarløa 4

25.06 Låtskriverkurs Luttfest / Eggstock
festivalen

Førde/Skrivarløa 5

26. 27.06 Fjaler Songs Preform Dale 12



10

17.08 Brak to Basics: Heispitch Zoom 24

31.08 Brak to Basics: Den store pressedagen Zoom 26

08.09 Møteplass låtskrivere på bkolon Buzz, Musikkforleggerne Bkolon 55

09.10.09 Vill Vill Vest  konferanse 2021 Vill Vill Vest Kulturhuset i Bergen 800

11.09 Ung delegat  fagdag Vill Vill Vest, AKKS, NKA Kulturhuset i Bergen 30

11.09 Delegatcruise  møteplass Vill Vill Vest Bergensfjorden 70

Aksjonæravtalekurs Simonsen Vogt Wiik Bkolon 9

15.09 Innovasjonuken OPP Buzz, Innovasjonuken 
OPP

Bkolon 60

16.1809 Spot Festival: Vegard i panelsamtale  
om MCN

Århus, DK 25

24.25.09 Strategiseminar Solstrand hotell 9

30.02.10 Bylarm Bare besøk Oslo

13.10 Mikstur: Jamie Lidell Zoom 11

20.10 Presentasjon: UDs aspirantordning Music Norway Kulturhuset 19

20.10 Møterommet live: Hvordan få mer mangfold  
bak scenen?

Kulturrom Bergen Kjøtt 10

20.10 Teknikertreff Kulturrom Bergen Kjøtt 35

29.10 Ta ordet  debattkurs Balansekunst, Meteor Bergen Kjøtt 18

30.10 Korleis bli booka til festival? Sogna Skraol/Sogndal 
Kulturhus 

Sogndal Kulturhus 3

16.11 Foredrag om Tono Bergen kommune Åsane Kulturhus + 
stream

20

24.11 Mikstur Silja Sol + showcase/møteplass Kulturhuset 35

30.11 Brak to Basics: Eksport Music Norway Kulturhuset 25

14.15.12 Videoinnspilling Litteraturhuset 10

Sum 1954
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Noen av Braksnakk-intervjuene fra 2021: Linni og Simon 
Alejandro. Foto: Anna Vaagland, Mila Elisabeth Larvoll

Kommunikasjon

Vår hovedplattform for informasjon er hjemmesiden brak.no. Denne 
oppdateres jevnlig med nyheter fra oss og relevante nyheter fra bransjen. 
Sosiale medier og nyhetsbrev brukes også aktivt for å dele informasjon. 

Vi bruker våre nettsider aktivt og gjør stadige endringer for å holde den 
bruker vennlig. Vi får gode tilbakemeldinger på nettsidene, og blir ofte 
kontaktet av brukere fra andre steder i landet. 

Våre mest besøkte sider er de som handler om budsjett, skattemelding 
og søknader. Informasjon om kommende søknadsfrister blir kontinuerlig 
oppdatert, og kalenderen er godt besøkt. Ressurser som enkel regnskaps-
føring, søknadsskrivetips og lignende er jevnt over mest besøkt.
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Vi ønsker å løfte frem lokale artister og aktører, og gjennomfører intervjuer 
med disse som publiseres på nettsiden og sosiale medier. I 2021 ble det 
gjennomført 20 intervjuer. Vi publiserer også ukens låtslipp fra Vestland på 
Instagram og i en liste på Spotify, som i 2021 ble på over 700 låter, med 80 
listefølgere.

Noen av Braksnakk-intervjuene fra 2021: Hanna Storm og Aila 
Gato. Foto: Synne Sofi Bønes, Privat 
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Individuell veiledning

Brak gjennomfører individuell veiledning i stort omfang. Vi hjelper artister, 
musikere arrangører, andre frilansere og næringsaktører. Man kan lett booke 
veiledning på vår nettside. I 2021 foregikk en del av veiledningsmøtene 
digitalt. Det gjennomført 156 registrerte veiledningsmøter i tillegg til en stor 
mengde korrespondanse på mail og utallige telefonsamtaler. 

 - selskapsetablering
 - søknadsskriving / orientering om  

 støtteordninger
 - økonomi
 - gjennomgang av kontrakter
 - komme i kontakt med relevante  

 samarbeidspartnere
 - sette opp turnéplan
 - få oversikt over aktører i bransjen
 - pressestrategi
 - hvordan gi ut musikk
 - digital markedsføringsstrategi
 - være samtalepartner i vanskelige  

 spørsmål

Noen av sakene vi ofte hjelper  
artister og  bransjeaktører  med er:
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Media

I 2021 har Brak vært synlig i media, og organisasjonen har uttalt seg i store og 
små saker. Vi har opparbeidet et godt nettverk og god dialog med pressen. 
Vi tok en aktiv rolle blant annet i saken om musikere som ble kastet ut av 
lokaler i Jekteviken og dato konflikten mellom by:Larm og Vill Vill Vest.
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Interesseorganisasjonen Brak

Brak arbeider interessepolitisk for å bedre musikkbransjens ramme -
betingelser og infrastruktur. Dette innebærer blant annet jevnlig kontakt 
med offentlige myndigheter. Vi jobber kontinuerlig for å være en god sam-
arbeidspartner med innsikt i de utfordringene musikkmiljøet står overfor.

 - Green Events & Innovations  
 Conference (A greener festival)

 - Årsmøte Connect Vest
 - Innovasjonsuken Opp
 - Sogna Skraol
 - Høydenfestivalen
 - NY:LON Connect
 - Vill Vill Vest
 - Bergen Næringsråd: Grønn bønn  

 eller trussel fra Brussel
 - Spot Festival
 - by:Larm
 - Frokostmøte Balansekunst
 - Klimafrokost: Hva betyr «netto  

 nullutslipp» i 2050 for beslutt  
 ninger og investeringer i dag?

 - Forhandlingsmøter med by:Larm  
 og Vill Vill Vest

 - UiO: Musikk, opphavsrett og  
 internett 

 - Christiekonferansen
 - Samhandlingsdagen 2021
 - Kulturrådet: Hvem tar ansvaret?  

 Seminar og innspillsmøte om hets  
 og trakassering i kunstfeltet

 - Kulturrådet: Innspillsmøte om  
 gjenåpning av kultursektoren

 - Bergen kommune: Korona møter  
 kultur – om utfordringer og  
 utvikling i en utfordrende tid

 - Partner meeting at Bergen  
 Kunsthall

 - Virke: Innspillsmøte kulturorgani- 
 sasjoner - hvordan få fart ut av  
 krisen

 - Bergen International Summit 2021 
 - Tryggere rom: Bergen kommunes  

 EU-prosjekt for små musikkscener 
 - Kultur Vest: Kulturlunsj om  

 mangfold
 - S-Hub Bergen:Bærekraft og  

 merkevarebygging
 - Styreakademiet: Styredagen
 - Pressekonferanser med  

 kommune og regjering
 - Bergen kommune: korona møter  

 kultur
 - Bergen kommune: div innspills - 

 møter med kulturbyråden
 - Acast: webinar sounds smart  

 Norway 
 - Clubhouse: ulike sesjoner for  

 Musikkontoret 
 - Music Norway: Åpent Hus: Når  

 musikken skal ut på internett 
 - Brukerintervjuer for Musik- 

 kontoret 
 - NOPA: Enkeltpersonforetak vs AS 
 - Grønt Veikart: Lansering 
 - Møter med den Tyske ambassaden  

 og PopBoard NRW 
 - Inferno Music Conference 
 - The Great Escape online festival
 - Bergen kommune: Kvinner i  

 musikken 
 - Fagdag Eggstockfestivalen 
 - Innovasjonsuken Opp - Fra  

 Vestland til Verden
 - USF representantskapsmøte
 - Strategiseminar Vill Vill Vest

Arrangementer og møter der Brak har deltatt:
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Samarbeid og nettverksarbeid

Brak jobber for alle aktører i musikkmiljøet og har felles interesser med 
nesten samtlige av de nasjonale organisasjonene som jobber for artister 
og musikkbransje. Vi samarbeider ofte med de nasjonale organisasjonene 
samtidig som vi er bevisst på å utfylle tilbudet deres. Brak har et samarbeid 
med Balansekunst for å tilrettelegge for mangfold i kjønn og etnisitet. 

Internasjonalisering

Vi jobber for å bygge og styrke en internasjonalt ledende musikkregion. Den 
internasjonale satsingen blir stadig tydeligere i vårt daglige arbeid. Brak 
jobber kontinuerlig med å knytte bånd mellom internasjonale aktører og 
det lokale miljøet. Med etableringen av Bergen Songs, Vill Vill Vest og music 
Cities Network har både vi og våre brukere fått utvidet nettverket betydelig. 
Da tyngden av norsk musikkeksport kommer fra Bergen har Brak har tatt 
initiativ til opprettelse av en Music Norway avdeling i Bergen. Vi har jobbet 
mot KUD, UD og Music Norway. Prosessen er kommet et lite stykke på vei 
og Music Norway har nå en ansatt som jobber fra Bergen. 

Bergen Næringsråd - Ekspertgruppe kultur og  
kreativ næring 

Brak er representert i Bergen Næringsråd sin ekspertgruppe for kultur og 
kreativ næring ved daglig leder. Gruppen er en fagkyndig gruppe der kreative 
næringer er representert. Gruppen fokuserer primært på vekst og profesjo-
nalisering innen kreative næringer, og arbeider for å synliggjøring med fokus 
på næringspolitikk, rammebetingelser, prosjekter og enkeltsaker. Gruppen 
gir innspill til saker som Bergen Næringsråd arbeider videre med adminis-
trativt, og er et rådgivende organ i aktuelle saker innen andre sektorer der 
det er naturlig at kulturbransjen blir hørt. 

Musikkontorene  

Musikkontor er etablert i flere regioner: STAR (Rogaland), SØRF (Sør- 
Norge), Nord (Nord-Norge), ØKS (Viken, Vestfold, Telemark.), Møst (Oslo 
og Viken) og Tempo (Trøndelag, Møre og Romsdal). Vi har et svært tett 
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samarbeid og i arbeidet med vårt felles prosjekt “Musikkontoret.no” er 
det løpende dialog og møtevirksomhet mellom alle kontorene. Vi har også 
omfattende heldagsmøter flere ganger i året der vi koordinerer aktivitet 
og utveksler erfaringer. Brak jobber for å øke kompetansedeling mellom 
kontorene og å effektivisere ressursbruk. I 2021 begynte vi også prosessen 
med å samles under en felles identitet og merkevare.

Inkubator for musikk og film

USF Verftet, Brak og Vestnorsk Filmsenter driver en inkubator for 
produsenter etablerings- eller videreutvikling fase i musikk- og filmbransjen. 
Deltakerne får tilbud om arbeidsplass i kontorlandskap, med subsidiert 
husleie samt tilgang til møterom og kjøkken. Prosjektet har lagt i bero en 
periode grunnet pandemien. 

Vill Vill Vest 

Vill Vill Vest er en musikk- og bransjefestival som er rettet mot nasjonal 
og internasjonal musikkbransje. Festivalen består av en showcase og en 
konferanse, og har på de siste seks årene etablert seg som en svært viktig 
arena og møteplass for publikum og musikkbransje. Brak programmerer Vill 
Vill Vest-konferansen i sin helhet.

Foto: (?)
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Vill Vill Vest 2021 gikk av stabelen 9.-11. september, med smittevernrestrik-
sjonene som gjaldt på tidspunktet. Konferansen besto av 21 sesjoner med 
bredt nedslagsfelt. Vi arrangerte også, i samarbeid med AKKS Bergen og 
Norske konsertarrangører, Ung Delegat fagdag. Dette er et eget heldags-
seminar dedikert til mennesker som vil inn i musikkbransjen mellom 14-21 år.

Tross smittevernsrestriksjoner kunne vi ønske velkommen 350 delegater, 
og 700 festivalgjengere per dag - en utsolgt festival under omstendig-
hetene. Konferansen skal bidra til kompetanseheving i musikkbransjen ved 
å aktualisere viktige problemstillinger vi står overfor, og ikke minst legge til 
rette for næringsutvikling. Konferansen er avgjørende for å få nasjonale og 
internasjonale delegater og foredragsholdere til Bergen. I tillegg til å bidra 
på konferansen, får delegatene mulighet til å møte lokal og nasjonal musikk-
bransje og oppdage ny norsk musikk. I 2021 var halvparten av foredrags-
holderne på konferansen kvinner, og en betydelig andel var melaninrike. 
Festivalen oppdaterte nettsiden i 2021, og har nå en løsning som både er 
enklere å navigere, og som er bedre for synshemmede. Konferansen ble 
avholdt på Kulturhuset i Bergen, som er universelt utformet. Vill Vill Vest er 
Grøn Festival-merket. Dette inkluderte blant annet at vi ga klimahonorar til 
artister og delegater som valgte å reise med tog fremfor fly.

Vill Vill Vest er den eneste norske bransjefestivalen med et tydelig over - 
ordnet tema. Dette har bidratt til å spisse programmeringen, og gjør at 
bransjen lettere kan fordype seg i aktuelle problemstillinger og løsninger. Den 
tematiske tilnærmingen bidrar også til å vise frem perspektiver fra aktører 
utenfor en relativt lukket bransje - f.eks. akademia. Ettersom festivalen ikke 
fikk gjennomført i full skala i 2020, videreførte vi temaet Music:ID til 2021. 

Foto: (?)
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Musikk kan føles privat og personlig, men 

skaper også tilhørighet og samhold. For mange 

mennesker er musikk en viktig ingrediens i deres 

identitet. Musikk kan være en forlengelse av deg 

selv, og kan uttrykke hvem du er. Eller ønsker 

å være. Gjennom historien har musikk gitt en 

stemme til underrepresenterte grupper og vært 

brukt som virkemiddel i protester og revolusjoner. 

Vill Vill Vest musikkonferanse 2021 vil belyse en 

rekke tema relatert til musikk og identitet.  Hvordan 

brukes musikk i markedsføring og som politisk 

virkemiddel? Kan artistutvikling gå på bekostning 

av artisten sitt genuine uttrykk og identitet? 

Har artisten gått fra å være rebell til å bli kreativ 

entreprenør? 

Foto: (?)
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Bergen Songs by Brak / Mikstur

Bergen Songs er en låtskrivercamp med mål om å styrke samarbeidet 
mellom lokale artister, låtskrivere og produsenter, samt å gi dem muligheten 
til å samarbeide med internasjonal bransje. Grunnet pandemien ble ikke 
campen avholdt i 2021. For å gi et tilbud til samme målgruppe satt vi opp en 
digital seminarrekke om låtskriving og musikkproduksjon. Konseptet heter 
Mikstur: én produsent deler sitt innspillingsprogram med deltakerne og 
viser frem hvordan de har produsert og skrevet en utvalgt låt og deltakerne 
får et innblikk i hvordan innspillingsprosessen har vært. I 2021 avholdt vi fire 
webinarer og et fysisk arrangement med i snitt 27 påmeldte. Annie, Niilas, 
Gaahls WYRD og Jamie Lidell presenterte låter i webinarene. 24. november 
avholdt vi den første fysiske Mikstur-sesjonen på Kulturhuset hvor Silja Sol 
presenterte låten Ni Liv sammen med Fredrik Vogsborg (produsent) og 
Anders Bjelland (miks).
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Music Cities Network.

Bergen ble i 2019 medlem av Music Cities Network. Det er Brak som er initia-
tivtaker til dette og vi forvalter prosjektet. MCN er et medlemsbasert nettverk 
hvor informasjon og erfaringer utveksles mellom medlemsbyene. Kommu-
nikasjonen foregår gjennom digitale møter og på e-post, samt gjennom treff 
på bransjefestivaler. Medlemsbyer i nettverket utenom Bergen er: Berlin, 
Groningen, Manchester, Reykjavik, Aarhus, Nantes, Hamburg, Gøteborg 
og Sydney. Daglig leder i Brak deltok i panelsamtalen “Networks of global 
Music Cites - Future key factor for music talent development?” - i regi av 
Music Cities Network på Spot festivalen i Århus 2021.

Næringsklynge - forprosjekt

Vårt forprosjekt for å utrede muligheten for en Innovasjon Norge klynge ble 
avsluttet i 2021. Det ble etter en omfattende prosess konkludert med at det 
ikke er grunnlag for å sende søknad om Arena eller bedriftsnettverk.

For å se på mulighetene for en Arena klynge (Innovasjon Norge) ble det 
Høsten 2020 ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Ole 
Reinert Berg-Olsen (Bergen Næringsråd), Jan M Bjordal (Kygo), Hallgeir 
Isdahl (Made), Marius Lie (Edda), Vegard Moberg (Brak), Frank Nes 
(Bergen Live), Yngve Sætre (Duper), Silje Wergeland (Beyond the gates), 
Arne Svare (Stageway), Elise Hessevik (Buzz). Marius Lie ble ansatt som 
prosjektleder i en 20% stilling for å lede prosjektet. Parallelt med at vi 
utredet mulighetene for en næringsklynge for musikkbransjen så vi på  



23

mulighetene for en felles næringsklynge for musikk-, film- og spillbran-
sjen sammen med Noneda. Som en del av utredningen av mulighetene for  
næringsklynge ble det også satt i gang en omfattende kartlegging av 
musikk bransjen. Rapporten ferdigstilles i 2022.

I tillegg til utredningen rundt en mulig klynge i Innovasjon Norge sitt Arena 
program jobbet vi for å få etablert et  bedriftsnettverk for plateselskaper i 
Bergen. Gruppen som jobbet med dette bestod av Ruben Nesse (Brilliance), 
Geir Luedy (Made), Joar Nicolaysen (Eget Selskap) og Marius Lie (EDDA), 
Vegard Moberg (Brak). Tilbakemeldingen fra Innovasjon Norge sin “Rask 
avklaring-søknad” tjeneste var at det foreslåtte innholdet i nettverket lå litt 
på siden av de kriteriene de bruker for å støtte bedriftsnettverk. Det ble av 
denne grunn ikke sendt inn søknad om bedriftsnettverk.

Musikkontoret.no

Musikkontoret.no er en ressursside og digital verktøykasse for norsk  
musikkbransje. Nettsiden ble lansert 31. mars 2022. Hensikten er å skape en 
samlet plattform for alle profesjonelle musikkaktører, uavhengig av lokasjon 
og felt. Musikkontoret.no utvikles og drives av Musikkkontorene i Norge, 
og er skapt i tett samarbeid med en rekke nasjonale musikkorganisasjoner.  
Musikkontoret er et eget selskap der Brak eier 14%. Tidligere redaktør i 
Gaffa, Tord Litleskare, er ansatt som prosjektleder og redaktør. På Musik-
kontoret.no finnes oppdatert kunnskap, maler, søknads- og arrangements-
kalender, info og lenker til alle felt i musikkbransjen i Norge. Det vil også bli 
utviklet interaktive verktøy som forenkler og profesjonaliserer virksom- 
heten din. Prosjektet fikk tildelt 2,3 millioner kroner fra Kreativt Norge i 
september 2019. 



24

Luttfest

I  2021 ble Luttprisen og Blest samlet under samme navn: Luttfest. Dessverre 
ble det ikke mulig å avholde den 10. festivalen på grunn av restriksjonene i 
forbindelse med pandemien. Luttprisen ble avholdt digitalt og streamet 
gjennom lokalavisene. Som plaster på såret arrangerte Luttfest og Brak et 
arrangørtreff på Jølster i juni. Det ble også utviklet et nytt konsept ULutt som 
en ungdomssatsning der det både ble avholdt kurs for unge arrangører og 
for unge låtskrivere. 

Festivalen ble startet av Brak og avholdt for første gang i 2011. Siden 
2019 har festivalen blitt arrangert av Sunnfjord musikkfest der Brak har et 
styremedlem og leverer konferansen. Samarbeidet mellom Brak, NRK og 
Sunnfjord musikkfest gjør arrangementet til den viktigste møteplassen for 
musikkmiljøet i Sogn og Fjordane, og samler både uetablerte og etablerte 
artister og bransjeaktører. 

Fjaler Songs

Fjaler Songs ble arrangert for første gang i 2021. Låtskrivercampen er en 
opplæringsarena for unge låtskrivere og produsenter som ved hjelp av 
instruktører i låtskriving og produksjon lærer hvordan man jobber i sessions 
og på camp. Campen hadde 12 deltakere og to instruktører; Viljar Losnegard 
og Iselin Solheim. 
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Sogn og Fjordane Musikkfond - SOMU

SOMU ble startet av Brak i 2012, som den første støtteordningen for musikk 
i Sogn og Fjordane. Ordningen er sjangeruavhengig og man kan søke om 
støtte til innspillingsprosjekter, turneer og arrangørsamarbeid. Man kan 
også søke om å få delta i et utviklingsprogram eller et etableringsprogram. 
Programmene utvikles sammen med mottaker slik at vedkommende løftes 
et steg videre. SOMU er driftet av Brak, men tildelingene blir gjort av en 
ekstern fagjury. Midlene til fondet kommer fra Sparebankstiftinga Sogn 
og Fjordane. Totalt kom det inn 17 søknader på en samlet søknadssum  
på 600 000 kroner. Juryen hadde 125 000 kroner som ble fordelt på 14 
prosjekter. I tillegg delte SOMU ut to etableringsprogram og to utviklings-
program for 2022. 

Shitbird, Aleks Grey, Sara Rose, Hilde Marie Holsen, Mute Mode 
- som alle mottok støtte fra SOMU
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Grøn Festival 

Grøn festival er et miljømerke for festivaler som ikke har kapasitet til å sette 
seg inn i og gjennomføre miljøsertifiseringene som eksisterer i dag. Med 
finansiering fra Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane  satte Brak i gang 
prosjektet i januar 2019. Merket fokuserer på tiltak som reduserer klima-
gassutslipp fremfor rapportering og klimaregnskap som krever svært mye 
arbeid. 

Ni festivaler gjennomførte Grøn Festival sertifisering i 2021 med svært 
gode tilbakemeldinger. Festivalene liker modellen med dialog og rådgiving 
fremfor skriftlige rapporteringer og at merket tar tak i konkrete problemer.
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brak.no


