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MER ENN bARE 
PROSjEkTER

2011 var nok et hektisk år for Music Export 
Norway, med en lang rekke arrangementer og 
prosjekter i musikkeksportens navn. Spesielt 
aktiviteten i de tyskspråklige markedene har 
tatt seg opp etter den offisielle åpningen av vårt 
Berlin-kontor i januar. 

I 2011 gjennomførte vi eksempelvis et eget 
etterspurt Business Development Program 
(BDP) med fokus på GSA-territoriet, hvor norske 
eksportører fikk en grundig innføring i alt fra 
skattesystemer til markedsstruktur. 
 
Dette året inngikk vi også et samarbeid med 
produksjons- og låtskriverduoen Stargate, som 
har hatt en nærmest ubeskrivelig suksess sett i 
norsk målestokk. Samarbeidet med artister som 
Rihanna, Beyoncé og Katy Perry har gjort Tor 
Erik Hermansen og Mikkel Eriksen til mer eller 
mindre fast inventar på verdens viktigste hitlister. 

I samarbeid med Stargate inviterte vi norske 
produsenter, låtskrivere, artister og bransjefolk 
til en master class i New York, hvor deltakerne 
fikk et unikt innblikk i den amerikanske 
musikkbransjen og ikke minst i Stargates egen 
arbeidshverdag. I tillegg fikk deltakerne mulighet 
til å få spesifikke tilbakemeldinger på egen 
musikk.

I årsrapporten vil du se en omfattende oversikt 
over prosjekter som ble gjennomført i 2011.  
Men det er viktig å påpeke at svært mye av 
Music Export Norways daglige arbeid ikke er 
direkte knyttet opp til konkrete prosjekter. 

Hver uke får vi en lang rekke henvendelser 
både fra etablerte bransjefolk og musikere, 
så vel som ferske aktører med et ønske om å 
jobbe internasjonalt. Vi bruker derfor mye tid på 
rådgivning, konsultasjon og relasjonsbygging, 
i tillegg til gjennomføringen av de ulike 
prosjektene. 

Denne jobben er ikke like enkel å kvantifisere, 
men likevel noe som vi legger svært stor vekt på.

Inger Dirdal
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Viktig arena for   
livemarkedet 
Eurosonic er en av de viktigste internasjonale 
bransjearenaene for livemarkedet. De største 
internasjonale festivalene er til stede for å sikre 
seg artister til sommerens festivalprogram, mens 
en lang rekke delegater fra ulike ledd i konsert- og 
festivalmarkedet er på utkikk etter det nye store. 

I tillegg inkluderer Eurosonic ETEP-programmet 
(European Talent Exchange Program), et initiativ 
for å stimulere til en sirkulasjon av europeisk 
talent på festivaler, radio og media i Europa. 
I 2011 spilte fem norske artister showcase på 
Eurosonic. Dette var Ingrid Olava, Kvelertak, 
Susanne Sundfør, Moddi og Ost & Kjex. Music 
Export Norway bidro med praktisk tilrettelegging, 
promotering og reisestøtte. 

Fortsatt trøkk  
på Midem
Til tross for at det totale antallet delegater til 
Midem går nedover, velger stadig et stort antall 
norske aktører å ta turen til Cannes hver januar. I 
2011 var hele 33 selskaper representert på den 
norske standen. De fleste har vært der mange 
ganger før, men det er alltid noen nye ansikter på 
standen. 

Tilbakemeldingene på Midem slik messen nå 
fremstår, er at man som resultat av den totale 
nedgangen i antall messedeltakere får mer 
fokuserte møter enn tidligere. Dette fordrer 
imidlertid at man må gjøre grundig forarbeid og 
avtale møter i god tid i forveien. 

Music Export Norway koordinerte som vanlig 
den norske deltakelsen, og sørget for at Norge 
var tydelig til stede i messebildet ved hjelp av 
delegatfoldere og annet materiell. MEN var også 
vertskap for en nordisk nettverksmottakelse 
på Scandinavian Terrace sammen med de 
andre nordiske eksportkontorene, samt 
Kunststyrelsen. Samme sted ble det avholdt en 
lanseringsmottakelse for det norske selskapet 
Bach Technology.

I 2011 deltok representanter 
fra følgende selskaper på 
MIdeM:

- Arctic Pop
-  Aspiro Music
- Bach Technology
- Big Dipper Records
- Curling Legs
- Daworks Records
- Dicentia Norway
- Emmody Record and Music Company
- Fono
- Fysisk Format
- Gramart
- Hacate Entertainment Group
- Indie Distribution/Indie Recordings
- Karisma / Dark Essence Records
- Kirkelig Kulturverksted
- Lindberg Lyd (2L)
- Lawo Classics
- Music Export Norway
- MTG Music
- Musikklosen
- Musikkoperatørene
- NMFF
- Norsk Artistforbund
- Phonofile
- Planet Noise
- Platekompaniet
- SIwU
- Tono
- Trond
- Unit One / Skyhigh Oslo
- Voices Music and Entertainment Group
- waikiki Music
- waterfall Music

Internasjonale prosjekter

Elektronisk i Japan 
I november var Music Export Norway medarrangør på den nordiske 
showcasekvelden Hokuo Night i Tokyo, med fokus på elektronisk musikk. 

Fire nordiske band, inkludert Casiokids fra Norge, spilte showcaser i et 
stappfullt lokale. Både japansk presse og bransje var godt representert 
blant publikum denne kvelden. 

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med de nordiske 
eksportkontorene og en av Japans største promotører, Creative Man.  
I forkant av showcasene, var de nordiske ambassadene vertskap for en 
vellykket mottakelse.

norske artIster på 
eUrosonIC:

- Ingrid Olava
-  Kvelertak
- Susanne Sundfør
- Moddi
- Ost & Kjeks

Ingrid Olava på Eurosonic 2011.

Casiokids på Hokuo Night, Tokyo.         Foto: Petri Artturi Asikainen

6

Foto: Vasilis Panagiotopoulos



16 norske i Austin  
Verdens største bransjefestival, South by Southwest i Austin, kunne i 2011 
presentere hele 16 norske band og artister. Flere av artistene spilte en 
rekke showcaser i løpet av de vel fire dagene festivalen varte, deriblant på 
Filter Magazines svært godt besøkte dagarrangement, hvor Music Export 
Norway var samarbeidspartner. MEN ga også reisestøtte til artister gjennom 
en søknadsprosess.

På årets SxSw spilte Altaar, Casiokids, Datarock, Harry’s Gym, DE Håker 
Flaten, Kvelertak, Marit Larsen, The Megaphonic Thrift, Mylittlepony, 
Serpentine, Simon Says No!, Silje Nes, Sondre Lerche, Tôg, Youth Pictures 
of Florence Henderson og Årabrot.

Siste Womex i 
København
For tredje og siste året på rad fant den ambulerende folke- og 
verdensmusikkmessen womex sted i København. 38 delegater fra 17 ulike 
selskaper, samt to showcasende artister tok i 2011 del i arrangementet, 
og som tidligere år samarbeidet de nordiske landene om et eget nordisk 
standområde i messehallen. Fra norsk side var MEN koordinator, og 
det ble arrangert en nordisk brunch sammen med de andre nordiske 
standorganisatorene. 

Blant delegatene var alt fra plateselskaper og bookingbyråer til management 
og festivaler. Klubbkonseptet Nordic Club ble videreført, og fra Norge spilte 
Ragnhild Furebotten og Farmers Market. Begge showcasene tiltrakk seg et 
stort publikum, samt interesse på standen både før og etter konsertene.

Master Class med Stargate
I mai 2011 kunne Music Export Norway stolt presentere en master class i samarbeid med Tor Erik 
Hermansen og Mikkel Storleer Eriksen i produsentduoen Stargate. 

Stargate har hatt enorm suksess med artister som Rihanna, Beyoncé og Katy Perry, og har vunnet 
flere Grammy-priser. 

Mer enn 400 låtskrivere, produsenter, musikere og bransjefolk søkte om å få være med til New 
York for å oppleve dette unike arrangementet. Beklageligvis var det kun plass til 38 personer, men 
disse fikk til gjengjeld en grundig innføring i alt fra hvordan det amerikanske markedet fungerer, til 
skatteregler og produsenttips. 

I tillegg til Hermansen og Eriksen, bidro flere av Stargates nærmeste samarbeidspartnere med 
verdifull informasjon. Blant disse var LA Reid (tidligere Island Def Jam President, x Factor-dommer), 
Jay Brown (Rihanna og Stargate-manager, President Roc Nation), Guy Moot (President EMI Music 
Publishing UK/Europa) og Zvi Edelman (A&R Atlantic Records). Deltakerne fikk også direkte 
tilbakemeldinger på sin egen musikk fra Stargate selv. 

Arrangementet ble støttet av generalkonsulatet i New York, samt New York University/Tish School of 
the Arts/Clive Davis Institute of Recorded Music.

dIsse deltok på stargate 
Master Class:

- Alexander “Rykkinfella” Austheim

- Alexandra Joner

- Ane Hagness Kiran

- Anine Stang

- Arvid wam Solvang

- Charite Viken Reinås

- Christian wallis

- Christina Skaar

- Daniel Mikael wold

- Edvard Erfjord

- Eivan “Ricco” Bj

- Erik Braund

- Erik Faber

-   Erlend Gjerde

-   Fredrik Eeg

-   Hanne Sørvaag

-   Harald Apall Austad (Scheme)

-   Henrik Michelsen

-   Jens wendelboe

-   Jon Åslund

-   Kate Havnevik

-   Krister G. Roang  

-   Lars Horntvedt

-   Marius Njølstad

-   Morten Andreassen

-   Ola Haampland

-   Omer Bhatti

-   LidoLido

-   Samsaya

-   Silje Hope

-   Simen Eriksrud

-   Simon Füllemann

-   Terje Pedersen

-   Therese Karlsson

-   Tore Magnus Pettersson

-   Trond Hillestad

- Yngve Næss

- øyvind Taraldsen

 (Foto: Jørn Dalchow)

Internasjonale prosjekter

Datarock på SXSW 2011

Ragnhild Furebotten på Womex 2011.
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MUSIC EXPORT NORWAY GSA
Den offisielle åpningen av Music Export Norways GSA-kontor i Berlin ble gjennomført i januar 2011. Kontoret håndterer eksportsatsingen mot de tysk-
språklige landene (Tyskland, østerrike og Sveits), og fungerer samtidig som et bindeledd mellom norsk og tyskspråklig musikkbransje. Åpningen fant 
sted ved Kulturbrauerei i Berlin 27. januar, med musikalske bidrag fra Casiokids, Moddi og Susanne Sundfør. 

I sitt første leveår har GSA-kontoret vært involvert i en lang rekke prosjekter. Her er et lite utvalg. 

gsa

Business Development Program
BDP har tidligere blitt arrangert i London av UK-
kontoret med stor suksess, hvor det ble formidlet 
ønske om ytterligere kompetanse for eksportører 
mot den tyske musikkbransjen. BDP-et som ble 
arrangert av GSA-kontoret i Berlin, fokuserte på 
å gi deltakerne utvidet kunnskap om det tyske 
musikkmarkedet, dets struktur, virksomheter, 
utvikling og utfordringer. 

En av hovedsatsningene ved programmet, 
var matchmaking mellom norske og tyske 
musikkselskaper. I denne forbindelse ble det 
sendt ut over 200 invitasjoner til representanter 
i den tyske musikkindustrien som kunne ta del 
i matchmaking- og nettverkingsarrangementet 
«Meet Norway». 

GSA-kontoret samarbeidet med tre 
paraplyorganisasjoner, henholdsvis for arrangører 
innen live (BDV), musikkscenen i Berlin (Berlin 
Music Commission) og det landsomfattende 
støtteapparatet for tyske musikere, Initiative 
Musik, for å invitere tysk bransje til møter med 
norske eksportører. Programmet inkluderte 
også workshops og ulike foredrag om det tyske 
markedet. 17 personer fra 15 selskaper deltok.

Jazzahead
Tradisjonen tro koordinerte Music Export 
Norway den norske deltakelsen på jazzmessen 
Jazzahead i Bremen. Dette ble gjort i samarbeid 
med Norsk jazzforum. I 2011 spilte de fem 
norske artistene Stian westerhus, Randi 
Tytingvåg, Mats Eilertsen Quartet, Mari Kvien 
Brunvoll og Mathias Eick showcase, og rundt 20 
delegater deltok på den norske standen. 

Popkomm
I 2011 ble det lagt til rette for en felles nordisk 
stand, hvor 13 norske firmaer deltok på den 
norske delen. MEN koordinerte den norske 
deltakelsen, og laget informasjonsmateriell 
knyttet til de norske artistene som spilte 
showcase på Popkomm.

De norske deltakende firmaene ga som
tilbakemelding at de var fornøyde med sine 
møter på Popkomm, og standen fikk mye 
oppmerksomhet fra forbipasserende grunnet sin 
nordiske karakteristiske design godt plassert ved 
inngangspartiet på Tempelhof. Men til tross for 
omfattende møtevirksomhet, bar messen preg 
av problemene de har hatt de siste årene, som 
toppet seg med en avlysning i 2009.

Det var langt færre deltakende firmaer og 
besøkende, og mange spådde dette ville bli siste 
året med Popkomm. Dette ble bekreftet høsten 
2011 i tyske musikkbransjemedier. Popkomm er 
avlyst for 2012. Berlin Music week finner fortsatt 
sted med eget bransjeprogram, men uten stand/
messeformatet vi kjenner fra Popkomm.

Reeperbahn
I 2011 ble 4 norske artister showcaset på 
Reeperbahn-festivalen i Hamburg. Disse var 
Team Me, Susanne Sundfør, Honningbarna 
og Polkabjørn og Kleine Heine. Responsen fra 
publikum og norsk bransje var god. MEN var 
til stede med to representanter, og deltok på 
bransjeprogrammet som bestod av paneler, 
matchmaking og nettverksbygging i regi av 
festivalen. 

De norske bransjeaktørene som var til stede, var 
også aktive i sitt møte med den tyske bransjen. 
MEN fikk inntrykk av at Reeperbahn er en god 
plattform, ikke bare for showcasende artister, 
men også som møtearena mellom tysk og 
internasjonal bransje. 

MUSIC EXPORT NORWAY UK
Music Export Norways kontor i London hadde også hektisk aktivitet i 2011. I tillegg til koordinering av en rekke arrangementer og fremstøt, var daglig 
konsultasjon, rådgivning og relasjonsbygging en betydelig del av virksomheten. UK-kontoret har bistått med alt fra promotering, konsultering rundt 
inngangsstrategier og partnerbesøk, til praktisk hjelp for mer enn 100 artister som spilte over 250 konserter. Kontoret forvalter også den norske 
ambassaden i Londons promostøtte, som har til hensikt å yte støtte til kostnader i forbindelse med markedsføring av konserter i Storbritannia. I tillegg 
administrerer kontoret backline-avtale, hotdesking, med mer. Under følger et utvalg av prosjektene for 2011. 

Evaluering 
I 2011 presenterte det uavhengige britiske 
konsulentbyrået Music Ally en omfattende 
evaluering av UK-kontoret, basert på 
fokusgrupper, enkeltintervjuer, samt en grundig 
undersøkelse blant norske eksportører. 

Her er noen av de viktigste resultatene:

- Evalueringen konkluderer med et særdeles 
positivt inntrykk av arbeidet gjennomført av 
London-kontoret.

- Til tross for et tøft marked, kjemper norsk 
musikkbransje seg godt frem i Storbritannia, og 
det britiske markedet er nå mer tilgjengelig for 
norsk musikk enn tidligere.

- Kredibiliteten til norsk musikkbransje er styrket 
i UK.

- 75% av respondentene rapporterer at kontoret 
sparer dem penger.

- Klubbkonseptet Ja Ja Ja og MENs Business 
Development Program blir trukket fram som 
spesielt vellykkete prosjekter. Det samme 
gjør mer generelle MEN-prosjekter som de 
internasjonale programmene som er gjort i 
samarbeid med de respektive arenaene i Norge 
(by:Larm, øya festivalen, Kongsberg, Folkelarm 
osv).

- Kontoret har utviklet en rekke godt mottatte 
innovative virkemidler.

- Rapporten bekrefter at UK fungerer som 
et bindeledd til andre territorier, og at en 
investering her vil føre til avkastning langt 
utenfor det britiske markedet på grunn av dets 
tunge og innflytelsesrike posisjon i den globale 
musikkbransjen. Både med tanke på britiske 
mediers internasjonale innflytelse og når det 
gjelder samarbeid med bransjeaktører som er 
med på å løfte talenter ut i verden.

- Det fremkommer også en del punkter hvor 
kontoret kan forbedre tjenestene. Dette gjelder 
blant annet logistikkhjelp (hotellavtaler, backline-
avtaler, osv.), sjangerspesifikke databaser, 
eksportstatistikk, samt at det etterspørres en 
bedre oversikt over hvilke tjenester kontoret 
tilbyr.

Ja Ja Ja
Ja Ja Ja er en månedlig nordisk showcase-kveld 
på The Lexington i London. Klubbkonseptet 
ble etablert i 2009, som et ledd i samarbeidet 
mellom de nordiske eksportkontorene, og 
merkevaren ble ytterligere styrket i 2011.
En booking-gruppe bestående av respekterte 
britiske bransjefolk, velger endelig line-up basert 
på en shortlist med eksportklare nordiske artister. 

I løpet av 2011 har åtte norske band (Montee, 
Deathcrush, Årabrot, Team Me, Young Dreams, 
Razika, Karin Park og Marit Larsen) spilt på den 
nordiske showcaseplattformen. Ja Ja Ja har også 
startet en redaksjonell musikkside som fokuserer 
på ny, nordisk musikk (www.jajajamusic.com). 
En rekke konkrete resultater har kommet ut av 
showcasene på Ja Ja Ja.   

The Great Escape
The Great Escape i Brighton er en av Europas 
viktigste musikkonferanser og showcase-
plattformer for ny populærmusikk. MEN har 
koordinert den norske deltakelsen i flere år. 
Fem norske artister spilte showcase på den 
viktige bransjefestivalen i 2011, og MEN bidro 
med reisestøtte til artister og bransje, samt 
promotering. 

Dette er en god arena for nettverksbygging i UK, 
og MEN har hatt tett kontakt med arrangørene 
over lenger tid. Norge har også tidligere vært 
fokusland på The Great Escape.

Huddersfield
I 2011 var det norsk fokus på Huddersfield 
Contemporary Music Festival. MEN jobbet 
sammen med MIC, UD og ambassaden i London 
på prosjektet. MEN produserte en sampler med 
norsk kunstmusikk kuratert av artistisk direktør 
Graham McKenzie. Sampleren ble distribuert 
under festivalen og til relevante aktører i UK. 
Den vil videre bli brukt på MENs ulike arenaer. 
MEN ga også reisestøtte til en delegasjon 
nøkkelaktører fra miljøet som blant annet deltok 
på et nettverkingsprogram under åpningshelgen i 
regi av British Council. 

For ytterligere UK-relaterte prosjekter, se 
prosjektoversikten på side 14. 

Casiokids under åpningen av Berlin-kontoret.

Young Dreams på Ja Ja Ja.

Blood Command på The Great Escape 2011.

Moddi på The Great Escape 2011.
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Synch-fokus på 
by:Larm 
Under by:Larm 2011 var Music Export Norway partner på det 
internasjonale programmet. I år presenterte MEN et eget sync-fokus, hvor 
toneangivende music supervisors innen film, reklame og spill ble invitert 
til Oslo for å treffe norsk bransje, oppleve norsk musikk, samt dele sine 
erfaringer gjennom seminarer og paneler under by:Larm. 

Blant de inviterte var Julianne Jordan fra Music Soup (The Bourne Identity, 
Mr. & Mrs. Smith, The Italian Job), Dave Jordan fra Format (Iron Man, 
Transformers, Sex & The City, Grey’s Anatomy), Alicen Catron Schneider 
fra NBC Universal (Royal Pains, Against the wall, Being Human) og Kyle 
Hopkins fra Microsoft. 

I tillegg til sync-fokuset, besto det internasjonale programmet av ulike 
nettverksarrangementer, speed pitching og aking i korketrekkeren. 

Nettverksbygging  
på Øya
øya International ble i 2011 arrangert for åttende året på rad. Music 
Export Norway og øyafestivalen inviterte norske og internasjonale 
bransjerepresentanter til å delta på en rekke ulike arrangementer i 
forbindelse med øyafestivalen. 

Som tidligere år, var åpningsarrangementet speed meetings, hvor 
deltakerne gjennomførte ti raske møter hver basert på en ønskeliste fra de 
norske deltakerne. Dette har vist seg å være en effektiv måte å utvide sitt 
internasjonale nettverk på. 

Dagen etter organiserte øya og MEN en tur til Bleikøya utenfor Oslo, hvor 
blant annet en såkalt «insiders guide» til det tyskspråklige markedet, samt 
grilling sto på agendaen. I år ble det også gjennomført en overraskelses-
showcase med Mari Boine ved Trollvann. 

Nasjonale prosjekter

Jazz i Kongsberg
Det eksportfokuserte programmet Silver City Sounds ble videreført i 2011 i 
samarbeid med Kongsberg Jazzfestival. Rundt 30 norske og internasjonale 
delegater, inkludert folk fra Serious (UK), F-Cat Productions (Tyskland), 
Red Sea Jazz Festival (Israel), Taktlos (Sveits), Jazz Japan (Japan) og All 
About Jazz (USA) deltok på programmet. 

Silver City Sounds 2011 inneholdt blant annet seminarer fra Norsk 
jazzforum og Norwegian Jazz Launch 2011, showcase med Frøy Aagre, 
samt nettverksarrangementer. Selvsagt fikk også de internasjonale gjestene 
oppleve norsk jazz i toppklasse fra artistene på festivalprogrammet.   

Song:Expo/Songfarm 
MEN var involvert i flere låtskriverarrangementer i 2011. Blant disse 
var Song:Expo under Trondheim Calling, hvor rundt 50 norske og 
internasjonale låtskrivere deltok. I tillegg var en rekke forleggere og A&Rs 
til stede. Hovedmålet med Song:Expo var å presentere låtskriving som en 
industri med stort eksportpotensial. 

Låtskrivings-campen resulterte i et stort antall nye låter som ble presentert 
for internasjonale delegater. Flere nye samarbeid har blomstret i kjølvannet 
av arrangementet. 

Et annet låtskriverarrangement støttet av MEN i 2011, var Songfarm i 
Sverige, hvor en lang rekke norske låtskrivere deltok. 

Elektroniske Tromsø 
Et dedikert internasjonalt program ble arrangert av Music Export Norway 
og Insomnia under festivalen i oktober. En liten delegasjon aktører 
fra Electronic Beats (Berlin), Bang On PR (London), MIGZ (Moskva), 
Backroom Entertainment (Berlin), Clique Bookings (Berlin), Trailerpark 
Festival (København), Fail Ltd (London), xoyo (London), FutureEverything 
(Manchester) og Spot Festivalen (Århus) besøkte festivalen i Tromsø. 

I tillegg til et bredt festivalprogram med norsk elektronisk musikk i 
fokus, ble det arrangert dagprogram med blant annet et åpnet intervju 
av musikerne Jon-Erik Boska og Per Martinsen, ledet av den britiske 
journalisten, bloggeren og DJ-en Sheik Ahmed, samt seminar om 
musikkstrategier, lydlogoer, in-store radio og synch av Johan Borg og Goran 
Obad fra Ohlogy.

Sektormøter  
I løpet av 2011 arrangerte Music Export Norway (MEN) to omganger med 
sektormøter, hvor et utvalg av musikkbransjerepresentanter diskuterte 
virkemidler, behov og ønsker rundt det å være norsk aktør på det 
internasjonale musikkmarkedet. 

Disse diskusjonene har fungert som et verktøy for hvordan MEN utarbeider 
sine strategier, og en pekepinn på hvilke retninger de ulike behovene peker. 
Den første bolken med møter fant sted mellom 7. april og 11. mai, og var 
delt inn i sjanger- og bransjegruppene; Folke og- verdensmusikk, jazz, 
kunstmusikk, management/agenter og publishing. Den andre bolken møter 
fant sted mellom 23. september og 1. november, og var delt inn gruppene; 
De regionale resurssentrene, folke og- verdensmusikk, jazz, kunstmusikk, 
management/agenter, plateselskaper og publishing.    

Mari Boine ved Trollvann.

Frøy Aagre, Silver City Sounds

Tromsø by night.
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Måned Prosjekt Sted
JANUAR Eurosonic Groningen, Nederland
JANUAR Midem Cannes, Frankrike
JANUAR Showcase Scotland Glasgow, Skottland
JANUAR P3 Guld Gøteborg, Sverige
JANUAR Kontoråpning/showcase-kveld Berlin, Tyskland
FEBRUAR By:Larm Oslo, Norge
FEBRUAR øya-konsertserie & Single Club London, UK
MARS BabelMed Marseille, Frankrike
MARS Kompetanseforum: PR guide for UK Oslo, Norge
MARS SxSw Austin, USA
MARS Musikmesse Frankfurt Frankfurt, Tyskland
APRIL Infernofestivalen Oslo, Norge
APRIL Jazzahead Bremen, Tyskland
APRIL Sektormøter Oslo, Norge
APRIL øya-konsertserie Berlin, Tyskland
APRIL New Skool Rules Rotterdam, Nederland
APRIL Camden Crawl London, UK
APRIL IAMA-konferansen London, UK
MAI JazzNorway in a Nutshell Bergen, Norge
MAI MusExpo/Synch Mission LA, USA
MAI Stargate Master Class New York, USA
MAI Spot Aarhus, Danmark
MAI Sonar/ Smalltown Supersound labelkveld Barcelona, Spania
MAI The Great Escape Brighton, UK
MAI GoNorth Inverness, UK
MAI Sensoria Pro Sheffield, UK
JUNI C/O Pop Köln, Tyskland
JUNI Songfarm x, Sverige
JULI Silver City Sounds Kongsberg, Norge
JULI Førdefestivalen Førde, Norge
AUGUST øya Oslo, Norge
AUGUST Song:Expo Trondheim, Norge
SEPTEMBER Nordic Music week Stavanger, Norge
SEPTEMBER Folkelarm Oslo, Norway
SEPTEMBER Popkomm/Berlin Music week Berlin, Tyskland
SEPTEMBER Reeperbahn Festival Hamburg, Tyskland
SEPTEMBER BDP - Modul 1 Oslo, Norge
OKTOBER Insomnia Festival Tromsø, Norge  
OKTOBER Sektormøter Oslo, Norway
OKTOBER womex København, Danmark
OKTOBER MaMa Event Paris, Frankrike
OKTOBER Music & Media Tampere, Helsinki
NOVEMBER Hokuo Tokyo, Japan
NOVEMBER Huddersfield Contermporary Music Festival Huddersfield, UK 
NOVEMBER BDP - Modul 2 Berlin, Tyskland
MÅNEDLIG KLUBB Ja Ja Ja London, UK

 Annet: 

prosjekter I 2011

- Videreføring av Eksportprogram og ad hoc-støtte
- Promostøtte og Relokaliseringsprogram UK
- NOMEx – felles plattform for de nordiske  
 eksportkontorene
- Produksjon av to nye CD-er i MENs sjangerserie
- Generell rådgivning, tilrettelegging og   
 promotering 

Prosjekt:                                       Mottaker:  Beløp:

Markedsføring av Tina Lie-release                           SIwU  5.000,- 

HMV-showcase for Katzenjammer                          Stageway Talent  10.000,-

Vidar Busk-promo ifm. Blues Challenge                  Arctic Music  8.000,-  

Okkultokrati support-turné med Kylesa                   Fysisk Format  5.000,-

Oppfølging av turné med Tchaikovsky Orchestra     Terje Mikkelsen  25.000,-

Release-kampanje i UK                                       Karin Park  25.000,-

Deathcrush support-turné med Sleigh Bells            Up Front Artists  10.000,-

UK-showcaser med Team Me                                 Polar Artist  25.000,-

Tôg-promo i USA                                                    Brilliance  5.000,-

Unni wilhelmsen-promo ifm. support-turné             St. Cecilia Music  10.000,-

Promo ifm. deltakelse på Qwartz                             SOFA  6.000,-

Promo-kampanje ifm. Gimme Ten i UK                   Ungdomskulen  20.000,-

Promo split-single m/Casiokids, Diskjokke, mm.      Splendour  15.000,-

Promo Todd Terje + Telephones i Berlin                  Håkon Vinnogg  4.800,-

Promo In the Country i USA og Canada                   In the Country  15.000,-

Showcase med Chrome Hill i UK                             Asbjørn Lerheim musikk  4.000,-

Promo Datarock-USB i USA, UK & Danmark           YAP  20.000

Showcase med Montée i Sverige ifm. lansering        Oslo Records  10.000,-

Låtskriveropphold i London ifm. UK-samarbeid       waterfall Music  7.000,-

iTunes indie summit i London                                 Phonofile  5.000,-

Låtskriver-sessions i New York                                 Anine Stang  7.000,-

UK-lansering av Majorstuen                                    Solid Musikk  2.500,-

London-showcase med 120 Days ifm. lansering      Up Front Artists  20.000,-

Showcase og promo i Japan ifm. 22-lansering         Polar Artist  20.000,-

Markedsføring utvekslingsprogram m/Synkoke        Brilliance  8.000,-

Markedsføring av 2L ifm. AES Convention                2L  10.000,-

Deltakelse på TransmitChina                                    Up Front Artists  5.000,-

Promo Audrey Horne ifm. Metal Hammer Awards    Audrey Horne  5.000,-

Låtskriversamarbeid i New York                               BPM Productions  15.000,-

Showcase-promo for 3 artister i London                   Aggie Peterson  14.000,-

Showcase forJenny Hval og Phaedra i London         Rune Grammofon  10.000,-

Sandra Kolstad-promo i Tyskland, USA og UK         Trust Me Records  20.000,-

Promo av Mungolian Jetset og Diskjokke i Japan     Smalltown Supersound  25.000,-

Lansering av låtskriverprogram i London                  waterfall Music  20.000,-

LidoLido-showcase i USA                                        Tornado Booking  5.000,-

Promo av FINAL i UK/US                                        Up Front Artist   15.000,-

Markedsføring av Torgny i USA/UK                          Torgny Amdam  15.000,-

Promo Skatebård                                                    Skatebård  2.000,-

Cold mailman-showcase i Frankrike                        Spoon Train  5.000,-

Promo Christian wallumrød Ensemble i Tyskland     Christian wallumrød  10.000,-

Einar Stray-support for Hundreds                            Spoon Train  10.000,-

Låtskriversamarbeid i LA                                       Big City Music  25.000,-

Showcase for Philco Fiction i Berlin                         Brilliance  3.000,-

ad hoC-tIldelInger I 2011



I en popmusikkverden hvor det først og fremst 
er debutantene som dyrkes, sikter hun seg 
som en rutinert artist videre opp og frem med 
et tydelig mål om å nå det store publikum. Like 
fullt i Berlin og Beijing som i Berlevåg. 

Vi håper at det nye albumet er akkurat det som 
er nødvendig for å møte både et gammelt og 
nytt større publikum.”

Marit Larsen selv var svært begeistret over 
nyheten:
 
- Dette var en hyggelig overraskelse! Tidspunktet 
er også veldig bra, ettersom ny plateutgivelse 
og påfølgende turnévirksomhet er rett rundt 
hjørnet. Jeg er veldig glad for at juryen har tillit 
til meg og tro på musikken min, kommenterte 
hun i forbindelse med tildelingen. 

Manager Morten Andreassen fulgte opp:
 
- Dette er en viktig anerkjennelse av Marits 
musikk, og det vil forhåpentligvis gi musikken 
muligheten til å kunne reise enda lengre.

Music Export Norways 
eksportprogram er spisset 
mot enkeltprosjekter for å øke 
eksporten av norsk musikk. I 2011 
mottok Marit Larsen og Propeller 
Recordings programmet. 

Sommeren 2010 opprettet Music Export Norway 
sitt nye treårige eksportprogram. Bakgrunnen 
for lanseringen var at Norge, til tross for en 
gledelig utvikling på eksportområdet, ikke har 
produsert mange spydspisser internasjonalt. 

Ideen med programmet er derfor å innvilge 
midler til inntil to eksportprosjekter per 
kalenderår. Hvert prosjekt kan motta inntil 
kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi 
per prosjekt kan være inntil kr. 900.000. 
Programmet er åpent for alle områder Music 
Export Norway jobber med, alt fra musikere, 
management, produsenter og låtskrivere, til 
dirigenter og musikkforlag.

I 2011 besto juryen av juryformann Per Sinding-
Larsen, Per Boye Hansen, Mads Hauge og 
Inger Dirdal. 

Plateselskap fikk årets første program
Det første eksportprogrammet som ble utdelt 
dette året gikk til plateselskapet Propeller 
Recordings. 

Propeller har artister som Katzenjammer, Team 
Me, Hanne Hukkelberg og Moddi i katalogen. 
Alle disse artistene har gjort seg bemerket 
internasjonalt de seneste årene, og Propeller 
Recordings har en lang rekke internasjonale 
samarbeidspartnere. 

Det er lagt store planer både for utgivelser og 
konsertvirksomhet for Propellers artister de 
neste tre årene, og arbeidet med å etablere 
artistene ytterligere i ulike territorier er allerede 
godt i gang. 

Kjempesuksess i Tyskland 
Årets andre eksportprogram ble tildelt Marit 
Larsen. Marit Larsen har, til tross for sin 
unge alder, en lang internasjonal karriere bak 
seg. Hun har de siste årene gjort seg sterkt 
bemerket internasjonalt som soloartist, blant 
annet ved å toppe hitlistene i Tyskland, hvor 
hun har solgt 300 000 singler. Marit Larsen har 
også vunnet flere Spellemannpriser. 

Juryens begrunnelse var som følger:

”Marit fortjener oppmerksomhet for sin 
dyktighet og ambisjon. 

MUSIC EXPORT NORWAYS EkSPORTPROgRAM 

Marit Larsen

Katzenjammer

Team Me
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Aktiviteter i 2011
MEN fortsatte med høyt aktivitetsnivå i 2011. Selskapet har videreført sin 
koordinering av den norske deltagelsen på MIDEM, Jazzahead, Popkomm, 
womex, Eurosonic, Great Escape, MusExpo, South by Southwest, GoNorth, 
Reeperbahnfestival,  c/o POP, med flere. 

I tillegg står MEN bak internasjonale eksportprogram og aktiviteter på 
norske arenaer som øyafestivalen, By:Larm, Folkelarm, Infernofestivalen, 
Insomniafestivalen og Kongsberg Jazzfestival.

Stargate-seminar
MEN inngikk i 2011 et samarbeid med produsentduoen Stargate, som 
de siste årene kan vise til en enorm suksess i det amerikanske markedet. 
Samarbeidet omfattet en unik masterclass i New York for rundt 35 norske 
artister, låtskrivere, produsenter og plateselskapsrepresentanter.

London- og Berlinkontor
MENs Londonkontor med Jonas Vebner som leder har vært drevet i fire 
år og driften er nå bestemt videreført på permannent basis. Kontoret har 
etablert seg på et stabilt og bra nivå, og har fortsatt sitt høye aktivitetsnivå i 
2011 med en rekke prosjekter. 

I 2011 relokaliserte MEN sitt Londonkontor til en mer sentral belliggenhet 
i den britiske hovedstaden. I tillegg til arbeidet i England har Jonas Vebner 
fungert som støttefunksjon i etableringen av det nye kontoret i Berlin. Pga. 
foreldrepermisjon for Siri Narverud Moen har Vebner måtte bidra ekstra her 
sammen med Berlinkontorets vikar Miranda Moen. 

Høsten 2011 ble det første BDP (Business Development Program) for 
GSA-territoriene gjennomført. To samlinger, en i Oslo og en i Berlin, ble 
arrangert for norske aktører som ønsket  kompetansebygging om dette 
nære eksportmarkedet.

MENs eksportprogram og ad hoc-midler
Eksportprogrammet fra MEN ble tildelt i 2011 til to prosjekter; 
Plateselskapet og musikkforlaget Propeller og artisten Marit Larsen. 
Programmet gir en støtte til prosjekter på inntil 300.000,- pr. år i tre år og 
skal være nært tilknyttet en prosjektleder hos MEN som del av teamet i det 
internasjonale arbeidet. 

Samtidig fortsatte MEN i 2011 tildelinger av såkalte ad hoc-midler, støtte 
på inntil 50.000, som kan tildeles på kort varsel for å hjelpe enkelte 
eksportprosjekter med å finne sin realisering.

NOMEX
Det nordiske samarbeidet ble i 2011 styrket gjennom fellesorganisasjonen 
NOMEx (de nordiske eksportkontorene). Blant NOMEx-prosjektene bør 
Hokuo Music Night i Japan, hvor nordiske artister spilte showcase, trekkes 
frem. 

I London nådde det nordiske “Ja Ja Ja”-konseptet (månedlig showcase) 
nye høyder, og har nå blitt en respektert arena for britiske bransjefolk som 
er interessert i nordisk musikk. I 2011 spilte blant andre Marit Larsen, 
Razika og Young Dreams på klubbkvelden.

Fortsatt drift
Høsten 2011 ble det i Stortinget vedtatt en videreføring for 2012 av den 
bevilgningen MEN har mottatt de siste to årene over statsbudsjettet. I tillegg 
har eierne signalisert at de ønsker et videre engasjement med det samme 
økonomiske bidrag de har hatt det siste året. 

Styret mener at fremtidsutsikter viser at forutsetningen om fortsatt drift er 
gode, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. 
Det er imidlertid tid tatt høyde for endringer i løpet av 2012 i forbindelse 
med den pågående prosessen igangsatt av KUD knyttet til avklaringen 
mellom arbeidsoppgaver som utføres av henholdsvis MIC og MEN.

MENs eksportprogram og ad hoc-midler
Det første Eksportprogrammet fra MEN ble tildelt i 2010 til elektronika-
artisten Lindstrøm. Programmet gir en støtte til prosjekter på inntil 
300.000,- pr. år i tre år og skal være nært tilknyttet en prosjektleder hos 
MEN som del av teamet i det internasjonale arbeidet. 

Det er planlagt to slike tildelinger årlig, men for det første året ble bestemt 
kun én tildeling for å kunne etablere dette på best mulig måte. Samtidig 
kom MEN i 2010 i gang med tildelinger av såkalte ad hoc-midler, støtte 
på inntil 50.000, som kan tildeles på kort varsel for å hjelpe enkelte 
eksportprosjekter med å finne sin realisering.

Drift
Regnskapet viser et ordinært resultat før skatt med overskudd på NOK 
97.219 for driften i år 2011. 

Arbeidsmiljø
Det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2011. 
Selskapet fører oversikt over sykefravær i henhold til lover og forskrifter. Det 
er ikke registrert sykefravær i år 2011. 

Likestilling
Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer 
forskjellsbehandling grunnet kjønn.  

Stilling og resultat
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med 
tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved 
årsskiftet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som 
etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Det ytre miljø
Styret mener selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Avfallspapir 
og alminnelig søppel blir håndtert i henhold til utleiers anvisninger eller levert 
offentlig avfallsplass.

styrets årsberetning 2011
for Music export norway as 

org. nr: 982 374 154 

SElSkAPETS VIRkSOMhET 2011
Oslo, 26. april 2012

Styret for Music Export Norway A/S

Jørn Dalchow
STYRETS LEDER

Lars Christian Fjeldstad
STYRETS NESTLEDER

Erlend Gjerde 
STYREMEDLEM

Harald Sommerstad 
STYREMEDLEM

Lars Aass 
STYREMEDLEM

Ken Ingwersen 
STYREMEDLEM
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resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER  NOTE  2011 2010 

Salgsinntekter   578 713  667 544
Annen driftsinntekt   2 060 546  1 926 708
Offentlige tilskudd  6  7 706 512  7 922 700
Sum driftsinntekter   10 345 770  10 516 952

Varekostnader   4 828 511 4 711 931
Lønnskostnader m.m.  2, 3  3 856 372 3 553 395
Avskrivning på driftsmidler   22 993 13 960
Annen driftskostnad  3  1 555 963 2 280 896
Sum driftskostnader   10 263 839 10 560 183

Driftsresultat   81 931 - 43 230 

Annen renteinntekt   20 487  6 682
Annen rentekostnad   125  478
Annen finanskostnad   5 074 - 33 296
Resultat av finansposter   15 288  39 5008 

Resultat før skattekostnad   97 219 - 3 730
Skattekostnad på ordinært resultat  4  31 742  - 90
Ordinært resultat   65 477 - 3 640 

Årsresultat   65 477 - 3 640 

OVERFøRINGER

Avsatt til annen egenkapital   65 477 - 3 640
Sum overføringer   65 477  - 3 640 

Balanse
EIENDELER  NOTE  2011  2010 

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr   53 647  55 843
Sum varige driftsmidler   53 647 55 843 

OMLøPSMIDLER

Kundefordringer   579 722 333 155
Andre fordringer  5  655 288 316 210
Sum fordringer   1 235 009  649 364

Bankinnskudd, kontanter o.l.   1 364 837 1 055 117
Sum omløpsmidler   2 599 846  1 704 481

Sum eiendeler   2 653 494  1 760 325

 

Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD NOTE  2011 2010 

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 1000 á 100  1 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital   100 000  100 000

Annen egenkapital   105 132 39 655
Sum opptjent egenkapital   105 132  39 655 

Sum egenkapital   205 132  139 655

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

KORTSIKTIG GJELD NOTE  2011  2010 

Leverandørgjeld   933 553 445 744
Betalbar skatt  4  30 933 0
Skyldig offentlige avgifter   287 072 256 875
Annen kortsiktig gjeld   1 196 804  918 051
Sum kortsiktig gjeld  2 448 362 1 620 670

Sum gjeld   2 448 362  1 620 670

Sum egenkapital og gjeld  2 653 494  1 760 325

Music export norway as 
org. nr: 982 374 154
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BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG: 2011 2010  

Resultat før skattekostnad 97 219 -3 730 
Permanente forskjeller   *) 13 257 6 615 
Anvendelse av fremførbart underskudd 0 0  
Endring i midlertidige forskjeller 0 0  
Årets skattegrunnlag 110 476 2 885  
    
OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER: 2011 2010  

Fordringer 0 0  
Anleggsmidler 0 0  
Gevinst- og tapskonto 0 0  
Skattemessig fremførbart underskudd 0 0 
Sum  0 0  
 
28 % utsatt skatt/-skattefordel 0 0 
 
FORKLARING TIL HVORFOR ÅRETS SKATTEKOSTNAD  
IKKE UTGJøR 28 % AV RESULTAT FøR SKATT: 2011 2010  

28 % skatt av resultat før skatt 27 221   -1 044   
For mye/lite avsatt skatt tidligere år  809 - 90  
Endring utsatt skatt  -  - 808  
Permanente forskjeller (28%) 3 712   1 852  
Beregnet skattekostnad 31 742  - 90  
    
*) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som feks representasjon, 
samt fradrag for resultatandel knyttet til datterselskap/tilknyttet selskap 
(resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattlagt hos de 
enkelte selskapene)

note 5 
Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter   
 
Det er ikke ydet lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for ansatte, 
aksjeeiere, medlemmer av styret, eller til nærstående til aksjeeiere og 
medlemmer av styret.     
  
Selskapet har ikke bedriftsforsamling.     

note 6 
Offentlige tilskudd    

SELSKAPET HAR MOTTATT FøLGENDE  
OFFENTLIGE TILSKUDD: 2011 2010  

Utenriksdepartementet  1 150 000 1 300 000 
Kulturdepartementet/Kulturråd  6 211 000 6 000 000 
Innovasjon Norge 0 100 000 
Nærings- og Handelsdepartementet 25 000 0  
Norske ambassader i utlandet  320 512 522 700 
Totalt  7 706 512 7 922 700 

note 1  
Antall aksjer, aksjeeiere m.v      
 
AKSJEKAPITAL ANTALL PÅLYDENDE BOKFøRT 

Ordinære aksjer 1000 100 100 000 
 
AKSJONæRER AKSJER EIERANDEL 

Gramart  200  20,0 % 
NOPA 100 10,0 % 
FONO 200  20,0 % 
IFPI Norge AS 200  20,0 %
Musikernes Fellesorganisasjon  200  20,0 %
Totalt antall aksjer 1 000  100,0 % 

note 2  
Lønnskostnader    
 
LøNNSKOSTNADER 2011 2010  

Lønn 3 058 324 2 898 742
Arbeidsgiveravgift 474 422 434 146 
Pensjonskostnader 256 448 155 844 
Andre lønnsrelaterte ytelser  67 178   64 663  
Sum 3 856 372 3 553 395 

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av 2010 vært 6 stk.  
 
Selskapet har opprettet OTP ordning for sine ansatt i hht Lov om  
obligatorisk tjenestepensjon.     
 

note 3 
Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor   
    
PERSONER 2011 2010  

Daglig leder 771 503 745 010 
Styre 60 000 60 000 
Revisor, revisjon (ex mva)  29 800 23 500 
Revisor, rådgivning (ex mva)  8 000 3 800  
Sum 869 303 832 310 

note 4     
Skatt    
    
ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ: 2011 2010  

Betalbar skatt 30 933 0 
For mye/lite avsatt skatt tidligere år  809 - 90
Permanente forskjeller  0 0  
Sum skattekostnad 31 742 - 90-  

regnskapsprinsipper
   
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk for små foretak.
     
a) Driftsinntekter    

 Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres  
 etter hvert som de leveres.    
     
    
a)    Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld     
 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som  
 forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som  
 knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi  
 av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.   
    
b)   Anleggsmidler/Langsiktig gjeld   

 Anleggsmidler omfatter eiendeler  bestemt til varig eie og bruk.  
 Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler  
 balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.  
 Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som  
 forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når  
 grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er tilstede.   
    
d)   Valuta    

 Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved  
 regnskapsårets slutt.    
    
f)   Fordringer    

 Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter  
 fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på  
 grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.  
 I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
 avsetning for å dekke antatt tap.    
     
d)  Skatt    

 Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens  
 betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet  
 med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer  
 mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt  
 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
 regnskapsåret.  
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