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50 MILLIONER OPP: Musikkbransjen i Bergen opplevde stor økning i 2017. Ingebrigt Ryland Røyrane (til v.) og selskapet Vibbefanger er blant nykommerne som har begynt å tjene penger. Her ser

Det startet
med rap på
soverommet.
Nå er de en
millionbedrift.

Selskap i musikk
bransjen i Bergen økte
omsetningen med over
50 millioner fra 2016 til
2017.
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Ingebrigt Ryland Røyrane står
og gestikulerer med en Mac i
hendene på USF Verftet, før
han må ta en telefon. Om noen
timer skal han og resten av gjen
gen i Vibbefanger sparke i gang
arrangementet Vibbefestival, et
festivalkonsept de allerede har
arrangert i Oslo og Trondheim.
– Det var fullt hus og utsolgt
på Samfundet i Trondheim, på

Rockefeller i Oslo var det også
bortimot fullt. Men vi håper
jo det blir ekstra bra hjemme
i Bergen, sier Røyrane, som
sammen med presseansvarlig
Wanda Luedy og Maia Garrido
venter på innrykk av nesten 30
frivillige.
Vibbefanger er et kultur
kollektiv og selskap som er mest
kjent for å arrangere klubb
kvelder og festivaler, i tillegg til
å gi ut musikken til rappere og
artister som Hester V75, Fieh,
Kjartan Lauritzen og Mato Polo.
Det hele startet som en idé på
soverommet til Røyrane for fire
år siden, der han, David Gryt
ten og et par andre kamerater
begynte å snekre sammen noen
raplåter.

Nå er Vibbefanger blitt en
millionbedrift.

– Større enn vi hadde trodd
I fjor omsatte de for over 1,8
millioner kroner, godt hjulpet
av suksessen til sognerapperen
Kjartan Lauritzen.
– Når du plutselig sitter der
og har ansvar for masse penger,
begynner det å bli litt skum
melt. Vi har måttet «steppe
opp» flere ganger, og på kort
tid er dette blitt større enn vi
hadde trodd, sier Røyrane.
I fjor kunne BT melde at
veksten i musikkbransjen i
Bergen og Hordaland i årene
fra 2011 til 2015, var langt større
enn i resten av landet – Oslo in
kludert. Tallene kom frem i en

