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Hvem lager årets pridelåt?
Noen av artistene som har hatt pridelåten tidligere. Øverst fra venstre: Tom
Stereo (i 2008), Queentastic (i 2007), Bjørn Olav Edvardsen (i 2013). Nederst fra
venstre: Tooji (i 2015) og Eskimo, feat. Maria Merete Trøen (i 2011). I 2016 søkes
deg!
Blir du eller ditt band artisten(e) som lager den offisielle Oslo Pride-låten i
2016?
For 10. gang: Året var 2007 og Queentastic lagde den aller første pridelåten
«Drop Dead Gorgeous» i forbindelse med Skeive dager, nå Oslo Pride.
Siden den gang har artister som Tom Stereo, Eskimo – feat. Maria Merete
Trøen, Bjørn Olav Edvardsen og Tooji stått bak ulike varianter av den (se
komplett historikk nederst i saken).
Når pridelåten produseres i 2016 er det for 10. gang. Det markeres med en
konkurranse, hvor vinneren får produksjonsstøtte/honorar på 15.000 kroner
av Oslo Pride. Den eller de som vinner får også opptre minst to ganger for
Oslo Prides publikum til sommeren.
Send inn demo!
- Har du laget en låt som bør bli «årets pridelåt»? Send inn en demo, et
hjemmopptak eller ferdig produsert låt. I tillegg til pengene som følger med,
byr det å ha pridelåten på medieoppmerksomhet og tilgang til et fantastisk
pride-publikum. Det er få steder man finner et bedre publikum enn i Pride
Park i Spikersuppa under Oslo Pride, hvor det er over 50000 besøkende hvert
år, sier Bente Jørgensen, Oslo Prides kultur- og eventansvarlig.
Hun sier det ikke stilles noen krav til sjanger – og det uavhengig hvilke

sjangre tidligere års pridelåter har tilhørt.
- Låtene som sendes inn kan gjerne være inspirert av tema for Oslo Pride,
som i 2016 er «solidaritet», sier Jørgensen.
Kuuk-jury og Tooji
På oppdrag fra styret i Oslo Pride har Jørgensen nedsatt en uavhengig jury
som skal kåre den offisielle pridelåten for 2016. Juryen er sammensatt av
streite og skeive folk fra musikkbransjen og fra klubb-Oslo.
- I juryen sitter KUUK-admiral Mira Berggrav Refsum, Øyvind Rones fra
Indieseksuell, Monica Harmonica Johansen (artisten også kjent som MinnieOh), Kristine Bjørnstad fra Get Dancy!, Wenche Yoon Wolden fra FYC-Queerdo
og artisten Tooji, som hadde pridelåten i 2015, forklarer Jørgensen.
Juryarbeidet er frivillig, men vinneren får rett til å kalle låten sin «årets
pridelåt», og får opptre for Oslo Prides publikum minst to ganger i løpet av
festivalen. I tillegg er det 15.000 kroner i honorar/produksjonsstøtte.
Frist for innsendelse: 1. februar 2016
- Når fristen for innsendelse går ut 1. februar, videreformidler jeg alle låtene
eller demoene til gjennomhøring, og tekstene til gjennomlesning, og hvert
enkelt jurymedlem vil så rangere sine topp tre låter. Samlet sett, på bakgrunn
av hver enkelt jurymedlems vurderinger, kan det deretter utropes en vinner
som får lage det som blir årets offisielle låt for Oslo Pride i 2016, forklarer
Jørgensen og avslutter:
- Rent personlig håper jeg pridelåten i 2016 tar en ny helt ny vending, og at
artisten(e) som får fremføre den på scenen under Oslo Pride til sommeren kan
vise eller representere en større bredde av hva som rører seg der ut enn
tidligere, sier Jørgensen og oppfordrer alle, hetero som streit, uavhengig
alder, kjønn, hvem du er eller ser ut som, til å sende inn bidrag.
Praktisk info:
•
•
•

Demo/låt og tekst sendes til event@oslopride.no.
Frist for innsendelse av bidrag er 1. februar 2016.
Låtene som sendes inn kan gjerne være inspirert av tema for
Oslo Pride, som i 2016 er «solidaritet».

•
•
•

•

•
•

Vinneren, og juryens begrunnelse for den, offentliggjøres på nett
1. mars.
Ferdig produsert låt skal deretter lanseres fredag 15. april på
strømmetjenester og lignende (artistenes ansvar).
Artisten(e) beholder selv alle rettigheter og eier låten sin, men
forplikter seg til minst to opptredener i løpet av Oslo Pride 2016
(17. - 26. juni)
Med over 50.000 besøkende hvert år er Pride Park (i Spikersuppa
22. – 25. juni 2016), hvor hovedscenen til Oslo Pride er plassert,
en av Norges største folkefester arrangert med frivilligkraft.
Alle som sender inn bidrag vil bli offentliggjort i forbindelse med
kåringen (om annet ikke er avtalt).
Bortsett fra honorar/produksjonsstøtte nevnt over, dekker Oslo
Pride ikke ekstrakostnader for eventuelle dansere, band eller
annet i forbindelse med opptredener under festivalen. Dette og
andre forhold kontraktfestes mellom Oslo Pride og
vedkommende som skal kåres.

Krav som stilles til Oslo Prides offisielle pridelåt i 2016:
Låten må være under 4 minutter lang.
Låten må ha vokal.
Artisten(e) må kunne fremføre låten for Oslo Prides publikum to ganger under
festivalen i perioden 17. - 26. juni 2016.
Teksten til låten må ikke bryte med Oslo Prides verdier og formål.
Låten skal ikke være publisert tidligere.
Fakta og historikk - Oslo Pride-låten:
2016: ?
2015: Tooji, med låten «Father».
2014: Hector Lopez, med låten «Love» (offisiell låt for EuroPride 2014 i Oslo).
2013: Bjørn Olav Edvardsen, med sommer-remix av låta «Mountains».
2012: Petter ”Eskimo” Andrésen, «It Gets Better 2012» (remix) - vokal Maria
Merete Trøen.
2011: Petter ”Eskimo” Andrésen, med låten «It Gets Better» - vokal Maria
Merete Trøen.
2010: Appearance, med låten «Wonderland».
2009: Berit Bislett og Muttern, med låten «Det er skeive dager».
2008: Tom Stereo, med låten «Now or Never».
2007: Queentastic (Geir Lillejord og Dean Erik Andersen), med låten «Drop

Dead Gorgeous».
Se og hør tidligere års Oslo Pride-låter her!

Oslo Pride er Norges største pride-festival, og er et ti dager langt friminutt for
lhbtiq-personer. Oslo Pride er festivalen tidligere kjent ved navnet Skeive
dager.
HOVEDDATOER OSLO PRIDE 2016
Pride House: Fra fredag 17. juni
Pride Park: Ondag 22. juni til lørdag 25. juni
Kvinnekvelden: Fredag 24. juni
Oslo Pride Parade: Lørdag 25. juni
Skeiv Natt: Lørdag 25. juni
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