
 
 

Musikkforleggerprisen hedrer årets beste 
opphavspersoner. 

 
For andre året på rad skal Musikkforleggerprisen deles ut for å hedre 
norske komponister, låtskrivere og forlag sitt arbeid og resultater i 2015. 
Prisen retter fokus mot norske opphavspersoner som er skapere av låter 
og verk som har bemerket seg i året som har gått. Det er foreningen 
Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag, som står bak 
prisutdelingen. 
  
De nominerte er opphavspersoner som er tilknyttet et norsk forlag og som 
har utmerket seg med fantastiske verk i 2015. Musikkforleggerne 
oppnevner en fagjury som kårer vinneren i hver kategori. Det blir utdelt 

priser i fem kategorier under utdelingen i Kulturkirken Jakob tirsdag 15. mars 2016. 
Her finner du listen over de nominerte: 
  
Årets verk, populærmusikk:  

x Thomas Pettersen, Marianne Hekkilæ for “Make me a bird” forlagt hos DaWorks Music Publishing. 
x Egil Olsen for “Find a way” forlagt hos Waterfall Music. 
x Erik Fjeld, Ida Wærdahl, Petters Katastrofe Bjørklund for “Elektrisk” forlagt hos Obel AS. 
x Magnus Clausen, Jesper Borgen, Jens Hjertø for “Bare min” forlagt hos Warner/Chappell Music 

Norway og Stealth Music Publishing. 
x Mats Lie Skåre, Maria Mena for “I don’t wanna see you with her” forlagt hos Warner/Chappell Music 

Norway og EMI Music Publishing. 
x Ingrid Helene Håvik for “Keep that letter safe” forlagt hos Propeller Music Publishing. 

  
Årets verk, klassisk/samtidsmusikk:   

x Eilert Tøsse, Jan Ove Ulstein for “Ropet fra Oskehaugen” forlagt hos Cantando Musikkforlag. 
x Eiliv Herikstad for “Intrada og Fuge” forlagt hos Frelsesarmeen. 
x Torstein Aagaard-Nilsen for “Dirty Dancing” forlagt hos Norsk Noteservice. 
x Trygve Madsen for “Brass Cocktail” forlagt hos Musikk-Husets Forlag. 
x Torstein Aagaard-Nilsen for “Aurora Borealis” forlagt hos Norsk Musikforlag. 
x Ståle Kleiberg for “Requiem” forlagt hos Norsk Musikforlag. 

  
Årets Gjennombrudd:  

x Thomas Pettersen forlagt hos DaWorks Music Publishing. 
x Caroline AIlin forlagt hos Waterfall Music. 
x Anna Aardalen forlagt hos Musikk-Husets Forlag. 
x Bjørn Morten Christophersen forlagt hos Norsk Musikforlag. 
x Erik Fjeld forlagt hos Obel AS. 



 

  
Året Opphavsperson:   

x Trond H.F Kverno forlagt hos Cantando Musikkforlag. 
x Ståle Kleiberg forlagt hos Norsk Musikforlag. 
x Magnus Clausen forlagt hos Warner/Chappell Music Norway. 
x Kristoffer Lo forlagt hos Propeller Music Publishing. 
x Jesper Borgen forlagt hos Warner/Chappell Music Norway. 

  
Det nomineres ikke kandidater til kategorien Årets ærespris og vinneren vil bli avslørt under 
prisutdelingen.  
  

  

 
  

 
 


