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Music Innovation – Årets låtskrivarkategori  

När Göteborg firade 350 år skrev Lasse Dahlqvist en av sina mest 
spelade visor ”Välkommen till Göteborg”. När tävlingsperioden för The Brewhouse 
Award öppnar 1 september ska det avgöras hur Göteborg låter 2021.  

Tillsammans med Göteborg & Co ska The Brewhouse Award locka låtskrivare att ta 
fram den officiella låten till Göteborgs 400-årsfirande. En låt som ska fungera som ett 
soundtrack under hela jubileumsåret. 

Tävlingsperiod och Juryarbete  

• Lämna in ditt bidrag mellan 1 september - 31 oktober på 
www.brewhouse.se/the-brewhouse-award-    
    

• Juryarbete 13 november - 4 december.  
 

• Den 17 december presenteras årets finalister via pressmeddelande, 
hemsida samt sociala medier. 

  

• Den 17 december öppnar en publik omröstning där alla medborgare kan 
gå in och lyssna och rösta på sin favoritlåt bland finalisterna fram t o m den 
12 januari på www.brewhouse.se   

 

• Den 13 januari 2020 är finaldag på Brewhouse Arena då finalisterna 
presenterar sig för juryn som lyssnar på alla finalistbidrag och röstar. 
Folkets röst och juryns räknas samman.  

 

• Den 31 januari 2020 är The Brewhouse Awards galaafton på Brewhouse 
Arena där vinnaren koras och olika specialpris utdelas. 

Kriterier  

Låten vi efterfrågar skall skapa en känsla av Göteborgs 400-årsjubileum, en låt som har 
en text och melodi med en skön känsla av Göteborg. I sin färdiga form skall bidraget vara 
en låt som vi alla ”vill sjunga och spela” under jubileumsåret. Låten kommer att användas i 
jubileets olika produktioner som ett soundtrack och skapa en ljudbild som vi kommer att 
minnas långt efter jubileumsåret. 
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• Låten ska vara uppbyggd av ett intro, mellanspel samt brygga. Låten skall 
även ha ett högt igenkänningsvärde. 
 

• Bidraget skall levereras som mp3 (inte tyngre än 10mb). 
 

• Alla tävlande kommer även att få besvara ett par frågor om vem hen är, 
hur hens tankar varit kring låten och skapandet samt ett foto. Detta 
kommer att publiceras i våra olika kommunikationskanaler om bidraget går 
vidare till final.  

 

• Det går bra att lämna in så många bidrag hen önskar dock bara en låt per 
tävlingsformulär. 

 

Rättigheter  

• Jubileumsorganisationen/Göteborg & Co skall ha fri användning av låten 
samt möjlighet att tolka och arrangera om bidraget vid behov. 

 

• Jubileumsorganisationen/Göteborg & Co skall ha första utgivningsrätt från 
hen som skrivit låten. 

 

• Jubileumsorganisationen/Göteborg & Co kommer att bekosta en inspelning 
av låten och kommer därmed att äga själva mastern.  

 

• Upphovspersonen äger den bakomliggande upphovsrätten till låten och 
kommer därmed ha rätt att få ersättning vid offentliga framföranden och 
andra typer av framställningar via STIM och NCB.  

 

• Äganderätten till mastern regleras mellan 
Jubileumsorganisationen/Göteborg & Co och producenten och 
äganderätten till artistens framförande regleras i ett avtal med denne. 
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Vinster 

• Vinnaren erhåller ett vinstbelopp á 20 000 SEK som faktureras alternativt 
omräknas till lön. 
 

• I priset ingår det att jubileumsorganisationen/Göteborg & Co bekostar en 
inspelning i en professionell studio av vinstbidraget. En för ändamålet 
lämplig första tolkning av låten.  

 

• Vinnaren får även affärscoachning, en mentor, plats i någon av Brewhouse 
Incubators tillväxtprogram, kontorsplats i Brewhouse coworking-kontor 
under sex månader med mera. 

Det kommer även att utfalla specialpriser till bidrag som sticker ut och som vi vill ge 
en extra uppskattning. Det kan vara bidrag med humor, bidrag med en grym känsla 
eller bidrag där temat verkligen fångar stadens väder, våra människor eller något 
annat göteborgskt. 

 

För frågor maila tba@brewhouse.se eller ring 031-834100.  

Ta chansen att skapa låten som kommer att höras under hela Göteborgs 400-års 
firande 2021. Den officiella jubileumslåten som kommer att skapa historia!  

Våra hemsidor och sociala medier uppdateras löpande med vinster och nyheter fram 
t o m den 31 januari 2019.  

Lycka till!  

/ Göteborg & Co och Brewhouse    

 

 

 


