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Han lager årets offisielle Oslo Pride-låt
Espen Andreas Haugland fra Salangen i Troms er kåret til vinneren av
konkurransen om å lage den offisielle Oslo Pride-låta i 2016. 21-åringen vant
med låten «Werk Like Beyoncé».
Haugland holder på med sin bachelor i musikkproduksjon ved Høgskolen i
Hedmark og bruker mye av sin tid på å skrive, produsere og fremføre sine
egne låter. Som en del av bacheloren har han studert seks måneder ved
Musicians Institute i Los Angeles, med fokus på vokal- og sangteknikk - der
vant han også skolens talentkonkurranse.
Juryen som kåret vinneren besto av KUUK-admiral Mira Berggrav Refsum,
Monica Harmonica Johansen (artisten også kjent som Minnie-Oh), Wenche
Yoon Wolden fra FYC-Queerdo og artisten Tooji, som hadde pridelåten i 2015.
Jurymedlemmene har stemt på sine favoritter blant de 13 innsendte
bidragene, fra 11 ulike artister og band. Espen, med låten «Werk Like
Beyoncé», var klar favoritt i juryen og er kåret til vinner av konkurransen.
I følge både Mira Berggrav Refsum og Tooji har Espens låt «Werk Like
Beyoncé» skikkelig hit-potensiale. Refsum er tydelig på at låta er en stor
feiring av det å ikke være A4, og at låta gjør det på en upretensiøs og morsom
måte.
Som vinner får Espen nå 15.000 kroner av Oslo Pride til å produsere låten
ferdig og gjøre den klar til slipp fredag 15. april på strømmetjenester og
lignende.
Et talent vi garantert vil se mer av i fremtiden
- Vi er veldig glade for å kunne gi støtte og et ekstra push til en artist som
Espen gjennom pengestøtte, og å gi ham muligheten til å opptre i en

fullstappet Pride Park til sommeren. Han er et talent vi garantert vil se mer av
i fremtiden, sier Bente Jørgensen, kultur og eventansvarlig i Oslo Pride.
Espen er selv strålende fornøyd med å vinne konkurransen.
- Jeg er selvfølgelig kjempeglad og stolt. Nå gleder jeg meg bare til å legge
siste hånd på verket før lanseringen i april.
Han kan allerede nå avsløre at låta hans handler om det å omfavne sin egen
feminitet.
- Dette er en evigvarende debatt som nylig har vært høylytt diskutert her i
Norge og som jevnlig blusser opp i disse MPG-tider. Jeg synes ofte at
feminine homofile får alt for mye tyn, og da også spesielt fra andre skeive. Så
låten min er rett og slett et positivt ladet oppgjør med femifobi, sier han.
Espen er signert som artist til Gunnar Greve og hans plateselskap MER
Musikk, og han jobber nå med sitt debut-prosjekt som kommer ut i løpet av
året.

Fakta om den offisielle Oslo Pride-låta:
Høsten 2015 ble konkurransen om Oslo Pride-låta 2016 annonsert. Fristen for
innsendelse av demo var 1. februar. Det ble sendt inn bidrag fra 11 artister og
band. Disse var: Thomas Jenssen, Hanne Kristine Haugsand, Elin
Kristiansen, Bendik Giske, Thomas Anholt, Cocktail Slippers, Mathilde
Decaen, Åse Ava Fredheim, Tor-Arne Riksheim, GAREK og rockebandet JoVix.

2016: Espen Andreas Haugland, med låten «Werk Like Beyoncé» - ferdig
produsert låt slippes 15. april.

2015: Tooji, med låten «Father».https://youtu.be/4XSn6RfeefI2014: Hector
Lopez, med låten «Love» (offisiell låt for EuroPride 2014 i
Oslo).https://youtu.be/wlRKp2WFGH42013: Bjørn Olav Edvardsen, med
sommer-remix av låta «Mountains».https://youtu.be/Ewdd8xqSluo2012:
Petter ”Eskimo” Andrésen, «It Gets Better 2012» (remix) - vokal Maria Merete
Trøen.https://youtu.be/c2li5wRl_Bw2011: Petter ”Eskimo” Andrésen, med
låten «It Gets Better» - vokal Maria Merete
Trøen.https://youtu.be/Dhqjf2pexUI2010: Appearance, med låten
«Wonderland».https://youtu.be/Kv0bsi3Eem02009: Berit Bislett og Muttern,
med låten «Det er skeive
dager».https://www.gaysir.no/artikkel.cfm?cid=135822008: Tom Stereo, med
låten «Now or Never».https://youtu.be/ogfENSfAa1A2007: Queentastic (Geir
Lillejord og Dean Erik Andersen), med låten «Drop Dead
Gorgeous».https://open.spotify.com/track/6sqoB7YkzT5yRgZFjMi14N

Med nær 100.000 mennesker innom portene på våre hovedarrangement i 2015, er
Oslo Pride en av landets største festivaler arrangert med frivilligkraft. Bli med på
sommerens vakreste eventyr og delta på Oslo Pride 2016 fra 17. juni til 26.- juni!

Gjør deg klar til vår ti dager lange festival, hvor vi sammen feirer vår frihet.
Med nær 200 ulike arrangement på programmet – konserter, show, debatt og
mye annet – er det bare å føre opp i kalenderen. Og husk at det er gratis
inngang på nesten alle Oslo Prides hovedarrangement!
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