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Hype - eksempelvis kjent fra lanseringer innen 
musikkbransjen, som når musikkpressen utpeker det 
nye store rockebandet, lenge før det har gitt ut noe 
album.

Anti - mot, motsatt, om noe som motvirker.

Kilde: Store norske leksikon
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Antihype er en hands-on støttespiller for artister og 
bransjefolk i Nordland. Vi arrangerer workshops, kurs 
og foredrag, setter folk i kontakt med hverandre, gir 
high fives og er en pådriver for å få ting til å skje.

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

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

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

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

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

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

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

HER ER MUSIKKFRAMTIDA

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

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

til å prege musikklivet i byen i årene framover.

Av MARIELL TVERRÅ LØKÅS
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Inspirasjon og
kompetanse



Mats Borch Bugge - musikksjef NRK P3    /    Eirik Havelin - programleder NRK Urørt

HVORDAN JOBBER NRK P3 MED MUSIKKEN Kammersalen, Stormen Konserthus



Lille Sal, Stormen Konserthus

Simen Eidsvåg - Sesong1 (tidl. HES)

KREATIV MARKEDSFØRING



Helle Aakesen - United Screens

Litteratursalen, Stormen bibliotekHVORDAN BYGGE DIN EGEN YOUTUBE-KANAL 



Jarle Savio - Phonofile

Sinus, Stormen KonserthusDIGITAL DISTRIBUSJON AV MUSIKK



Lasse Pettersen - Buktafestivalen

Kammersalen, Stormen KonserthusBASIC ØKONOMI FOR BAND OG ARTISTER



Magni Sørløkk - Spellemannprisen / ACT

Dama DiMERKEVAREBYGGING



Fredrik William Olsen - Kråkesølv

Storkontoret, MediegårdenHVA ER TONO OG TRENGER JEG DET?



Katalysator





SKOGEN, PARKENFESTIVALEN 2017

Regnvær



SKOGEN, PARKENFESTIVALEN 2017

Torbo x Vieno





KJERRINGRÅKK 2017

Vanessa Marko - Femtastic



Samarbeid med INNSIKT frokostmøter



Mentoring



STORE STUDIO, MEDIEGÅRDEN



Sjur Husom Vonen - gitarist for Sondre Justad m.fl.

Store Studio, MediegårdenWORKSHOP I BRUK AV LIVE TRACKS
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