
2019 - 2021



«As Bodø is growing, the foundation 
of a success like The Bodø Wave 

needs public care to keep growing, 
(…) giving the young pop and rock 
scene attention and support in the 

years leading up to 2024»





Antihype har arrangert over 
20 ulike kurs, workshops og 
foredag i prosjektperioden.
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KURS/WORKSHOPS

Releaseplanlegging med Tim Dunham, Store Studio 26.11.18



KURS/WORKSHOPS

Synkronisering av musikk, Store Studio 26.10.2018



KURS/WORKSHOPS

Booking 101, Atelier Noua 25.09.18



KURS/WORKSHOPS

Booking 101, Atelier Noua 25.09.18



KURS/WORKSHOPS

Booking 101, Atelier Noua 25.09.18



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



STUDIOSTIPEND



TURNÉSTØTTE 2019



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



OPPFØLGING



OPPFØLGING



SKOGEN



BODØFESTIVALEN



KULTURNATT BODØ



BUSS TIL ROCK MOT RUS



BEATLABEN



BUSS TIL ROCK MOT RUS



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

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

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

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

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

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



INNTEKTER 2019 2020 2021 KOMMENTAR

Bodø Kommune kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 Søkes januar 2019

Nordland Fylkeskommune kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 Søkes januar 2019

Sparebank 1 Nord-Norge kr 300 000 kr 300 000 kr 300 000 Søkes januar 2019

Parkenfestivalen kr 150 000 kr 150 000 kr 150 000 Innvilget for 2019

Talent Norge kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 Søkes januar 2019

Norsk Kulturråd kr 245 000 Innvilget

SUM INNTEKTER kr 1 395 000 kr 1 150 000 kr 1 150 000

UTGIFTER 2019 2020 2021 KOMMENTAR

Driftutgifter: Husleie kr 35 000 kr 35 000 kr 35 000 Leie av kontor i Mediegården i Bodø sentrum. 

Driftsutgifter: Lønn kr 750 000 kr 750 000 kr 750 000 Lønn til prosjektledere i ca. 80% og 50% stilling.

Driftsutgifter: Øvrige kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 Diverse uforutsette utgifter

Honorar/lønn fagpersoner/kurs kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 Honorar til innleide fagpersoner til kurs, workshops og 
mentorvirksomhet. 

Leie av lokaler/teknisk utstyr kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 Leie av lokaler og utstyr til kurs/workshops

PR/Markedsføring kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 Markedsføring av kurs, støtteordninger, drop-in/mentor og drift av 
hjemmeside

Opplæring / vedlikehold av kompetanse kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 Seminaravgift og diett til de nasjonale og regionale bransjefestivaler

Rapportering og revisjon kr 15 000 kr 0 kr 30 000 Rapportering og revisjon av prosjektperioden

Reise/diett/opphold kr 50 000 kr 30 000 kr 30 000 Reise/diett/opphold for fagpersoner 

Prosjekt Parkenfestivalen kr 120 000 kr 120 000 kr 120 000 Tilskudd/støtte/stipend i samarbeid med Parkenfestivalen

SUM UTGIFTER kr 1 245 000 kr 1 210 000 kr 1 240 000

RESULTAT kr 150 000 kr (60 000) kr (90 000)

ØKONOMI





Spørsmål?



Rapport og evaluering 2016-2018

Antihype jobber for å skape 
en bærekraftig musikknæring 

i Nordland.


