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ÄLVÄNGEN. Andreas 
Björkdahl, 19, från Ala-
fors startade skivbola-
get Vibrachunk för två 
veckor sedan. 

Ett forum för alla 
typer av svensk elek-
tronisk musik.

– Idén kom flygande 
från ingenstans, men 
jag hoppas att den 
ligger i folkmun i fram-
tiden.

Andreas Björkdahl är själv mu-
siker och mixar mycket egen 
musik. Främst mixar han tv-
spelsmusik med några gamla 
syntar och ett gameboy. För 
en tid sedan kom han på att 
han ville starta ett eget, nät-
baserat skivbolag för elektro-
nisk musik.

– Det är så tråkigt med alla 
artister som ligger på myspa-
ce med fyra låtar och aldrig 
kommer vidare. Vibrachunk 
skall få dem att synas, säger 
han.

Än så länge har han bara 
en egenproducerad skiva till-
gänglig, men är säker på att det 
kommer fler. Han har redan 
flera artister på kroken som är 
intresserade av att släppa sin 
musik på sidan, men vill ännu 
inte avslöja vilka de är.

– Idén med Vibrachunk är 
att man skall kunna ladda ner 
musiken gratis, men artister-

na skall också kunna bränna 
sina egna skivor direkt från 
hemsidan till försäljning om 
de vill.

Skivbolaget är ett nollför-
tjänst företag för Andreas. 
Han gör det med stort hjärta. 
Med stort engagemang och 
hjälpsamma vänner lyckades 
han öppna hemsidan för två 
veckor sedan. Just nu jobbar 
han tillsammans med flera 
andra runt om i landet på en 
coverskiva av Daft Punk, ett 
elektroband från 90-talet.

MP3-kollektiv
Han berättar att de gör skivan 
genom ett MP3-kollektiv-
system som gör det möjligt 
för alla att lyssna och mixa 
själva, istället för att sitta i en 
studio.

– Det innebär att det är folk 
från vitt skilda delar av Sveri-
ge som är med och gör skivan, 
berättar han. 

Så småningom är tanken 
med skivbolaget att det skall 
finnas ett brett urval av svens-
ka artister som spelar allt ifrån 
house till trance, teckno och 
allt däremellan.

– Jag vill samla alla artister 
inom genren på ett ställe, där 
alla kan ta del av musiken.

ALMA TRISCHLER

Vibrachunk – ett skivbolag för elektronisk musik

Andreas Björkdahl, 19, från Ahlafors, har gjort något så ovanligt som att ha startat ett eget skivbolag. På Vibrachunks hemsi-
da ska lyssnare kunna ladda ner musiken gratis, men artisterna ska också kunna bränna sina egna skivor direkt från siten till 
egen försäljning.

Foto: Per-Anders Klöversjö

Andreas Björkdahl från Ahlafors hoppas kunna hjälpa artister

ÄLVÄNGEN. Fredagen 
den 3 augusti slås por-
tarna åter upp till Ales 
egen festival, ÄlvFesti-
valen. 

För andra året i rad 
kommer musiker, troll-
karlar, tradjazz, res-
taurangtält, medeltida 
teater, film, spel, lekar, 
hantverkare, stand up 
comedy och mycket 
mer att inta fyra på 
industriområdet runt 
Repslagarmuseet i 
Älvängen.

Niklas Andersson, festival-
general, berättar att man i år 
utökat restaurangtältet, samt 
flyttat in stora scenen under 
tak för att bli mindre beroen-
de av vädret. Samtidigt har det 
satsats ännu mer på lördagens 
barnaktiviteter och många 
nya bra artister uppträder. I år 
kommer man få chansen att ta 

del av ett riktigt stort utbud 
där bland annat Slowmotion 
Phax (Talang 2007, TV4), 
Julia Norman med Engel-
ska parken och Åza Rydberg 
kommer att medverka bara 
för att nämna några. På pro-
grammet finns även mer lokalt 
kända inslag så som Haralds 
hjältar och Pelarteatern.

– Förra årets respons från 
besökarna och med alla de 
erfarenheter som vi fick av 
det första arrangemanget är 
vi övertygade om att Älvfes-
tivalen vid Repslagarmuse-
et kan uppfylla drömmen om 
en årlig musik- och under-
hållningsfestival, säger Niklas 
Andersson.

Älvfestivalen pågår under 
två dagar, fredag 3 till lördag 
4 augusti.
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ÄlvFestivalen tillbaka igen

Leroy – en av artisterna på förra årets festival.
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