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Robert Vendetta – artisten 
Vi har gleden av å introdusere Robert Vendetta - kunstneren,  

musikeren, komponisten og en scenevant entertainer. 
 

Vi har gitt Robert Vendetta kallenavnet «the Norwegian Mariachi». Dette rett og slett fordi han 
alltid har ønsket seg en mariachi-drakt. Det synes på klesstilen hans. Selv om Robert Vendetta er 

født og oppvokst i Norge, er han ikke en typisk norsk fyr. 
 

Robert Vendetta elsker Mexico! Og all slags musikk. Dette gjør ham til en musikalsk smeltedigel.  
At han har et forhold til de fleste musikksjangere er tydelig i musikkuttrykket hans og i hans 

sceneopptredener. Robert Vendetta snublet over Retropop - eller «moderne gammelt» som han  
noen ganger kaller det. Han bærer fanen til Retropopen som produsent, låtskriver og artist. 

 
Robert Vendetta kaller scenen sitt andre - om ikke første - hjem. Han har spilt for den norske 

kongefamilien flere ganger! Hans musikalske helter er, blant mange, James Brown, Elvis og Dee 
Snider. Og bedre lærere i sceneshow-faget får man vel ikke? 

 
Robert Vendetta er også veldig bevisst på sitt image. Han kaller det «den private Robert» på 

steroider. Som Robert Vendetta kan han leve ut drømmene sine om hva han skal ha på seg og 
hvordan han snakker og beveger seg. Men det er fortsatt en utgave av «hverdags-Robert.»  

 
Robert Vendetta har hatt som et mål å lage flotte musikkvideoer for å vise seg frem. Han sier selv 
at han er veldig heldig som har fått jobbet med gode team som kunne lage musikkvideoene han  

så for seg. Noen av dem har blitt sett av 100 000 mennesker på facebook.  
Det er ikke dårlig for en indie-artist! 

 
Robert Vendettas musikk har blitt spilt på radio på fire kontinenter. Han har vært på TV i Norge og 
México. Hans bakgrunn som skuespiller og alle timene han har tilbrakt foran speilet mens han lot 
som om han ble intervjuet på «The Letterman show» har gitt uttelling. Det å være på radio og TV 

virker som en naturlig ting for Robert Vendetta.  
 

Hans popularitet og fanbase fortsetter å vokse, og fansen er veldig dedikerte.  
Robert Vendetta prøver å kommunisere med dem så mye han kan.  

For ham er de kjempeviktige. 


