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12. mars, 1983

Om Finson

Finson AKA Fartein S. Orestad (f. 12. mars, 1983) er en norsk 
musikkprodusent og låtskriver. Han slapp sitt første soloalbum «Things I 

Like» i 2008 (under artistnavnet «San Felix»). Plata er et jazz- og 
elektronika-ensemble som inneholder improvisatoriske soloelementer 

og alternative lydlandskaper. Finson gjorde innspillingene og 
produksjonen av albumet mellom 2005-2007 i Australia, Frankrike og 
England. Utgivelsen ble da hverken markedsført eller presentert live. I 

dag er plata utgitt på nytt under hans nye artistnavn «Finson».

Senere, tilbake i Norge, komponerte, spilte inn og produserte Finson 
Hip Hop-artist Erik de Torres sitt debutalbum «Oh Really», utgitt in 
2011 av Toothfairy Records. Utgivelsen fikk blandede anmeldelser. 
Finson satte sammen et liveband for artisten, inkludert seg selv, og 

spilte på en rekke ulike scener i Norge i de følgende årene.

I 2012 ga Finson liv til et nytt bandprosjekt «Kid Fuego», sammen med 
to av medlemmene fra Hip Hop-bandet. De slapp deres debut-EP 

«People Know» i 2013, som fikk god kritikk. Dette prosjektet ligger på 
is på ubestemt tid.

I 2014 bestemte Finson seg for å gjenopplive sitt soloprosjekt.  Han 
sier:

“Jeg vil skape musikk uten kompromisser.”



Han begynte å DJ'e samme år, hovedsaklig på private events, men 
også på enkelte klubber i Oslo.

I 2015 flyttet han til Hellas for å fokusere på egen musikk i nye 
omgivelser. Han kapret sitt nye artistnavn «Finson» og slapp EP'en 

«Going South» (donasjonsprosjekt til WWF). Deretter fulgte han opp 
med singlene «Trouble» og «Corazon». I 2016 flyttet Finson tilbake til 
Norge og fortsatte singelslippene. Deriblant NuDisco-låta «Yeah Yeah 
Yeah» og «Flood» i samarbeid med norske Ida Isax. Blant singlene har 
han også remikset «Hyde» av Astrid S, «Golden Ticket» av Highasakite 

og «Medicine» av Hajk. 

Presseskriv/EPK/foto/artwork: www.finsonmusic.com/press
Hør musikken: www.finsonmusic.com/music

Kjøp musikken: http://apple.co/1GliGgE
Email: contact@finsonmusic.com
Webside: www.finsonmusic.com
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