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Chordify neemt unieke sessie met EUT op
tijdens Eurosonic op de Martinitoren
Chordify neemt op 17 januari tijdens Eurosonic samen met V2 Records en In de Kringloop
(IDK) een sessie op met Nederlandse popsterren EUT. Niets bijzonders zou je zeggen. Of toch
wel? Want de band speelt samen met de beiaardier van de Martinitoren mee helemaal boven in
d’Olle Grieze zelf. Dit is de eerste keer dat zo een samenwerking op de toren plaatsvindt.
EUT is een band uit Amsterdam die in 2017 Nederland veroverde met haar eerste single
Supplies. Nu twee jaar later is de act uitgeroepen tot beste act van Noorderslag 2018 door
3voor12 en benoemd tot focal point van muziekstreamingservice Deezer.
De Amsterdammers zijn dus hard aan de weg aan het timmeren en hebben onlangs een nieuwe
plaat op V2 Records uitgebracht: Fool For The Vibes. V2 Records is dan ook de initiator van de
sessie op Martinitoren. Het platenlabel dat ooit werd opgericht door Richard Branson kwam
met het idee, regelde de mediapartners, de toren en de beiaardier.
IDK is een collectief uit Zwolle. Wat ooit begon met het af en toe opnemen van artiesten in een
kringloopwinkel is nu uitgegroeid tot een volwaardig muziekvideocollectief dat op eigenzinnige
wijze sessies opneemt tijdens festivals en evenementen.
IDK werkt samen met Chordify, een muziekeducatieplatform gevestigd in Groningen en
Utrecht. Het bedrijf zag tijdens Eurosonic Noorderslag 2013 het licht. Zes jaar later is Chordify
gegroeid van duizend bezoekers per dag in 2013 naar acht miljoen unieke bezoekers per maand
in 2018.
Tijdens ESNS kun je Chordify bezoeken in de Music&Tech Hideout aan de Oosterstraat 52 vlak
naast VERA. Op 17 januari presenteert de startup in samenwerking met DATmag. en Peripheral
het evenement Electrosonic. Op deze avond spelen vier elektronische live-acts waaronder Zuco
103 (NL) en Go March (BE). De avond maakt deel uit van de Eurosonic Extra programmering
en begint om 17:00 uur.
Neem voor meer info gerust contact met ons op.
Gijs Bekenkamp // tel: +31652629969

Dion ten Heggeler // tel: +31641498638

OVER CHORDIFY

[Dutch version below]
Chordify is an online music service, made for and by music enthusiasts, that transforms music from
YouTube, Deezer, SoundCloud, or your private collection into chords. The service automatically
recognizes chords from the audio signal, and aligns them to the music in a simple and intuitive player for
guitar, piano, and ukulele.
The Chordify web app has been up and running since January 2013. Since then, the company has grown steadily
and organically, in total welcoming over 100 million unique visitors to the platform. To date, 8 million songs have
been chordified by users and 1,400,000 people have registered to the service.
Over the course of its 5-year existence Chordify received a lot of international acclaim, winning the Dutch Pitch
Session at the Northside Festival in New York in 2014 and the San Francisco MusicTech Summit Startup
competition in 2015. They were also selected to pitch during The Next Web Conference in New York and were
showcased during the SXSW Festival in Austin, TX.
//
Chordify is een online muziekservice, die muziek van YouTube, Deezer, SoundCloud of jouw privé
collectie omzet in akkoorden. De service herkent de akkoorden uit de muziek automatisch en zet ze op
muziek in een simpele en intuïtieve muziekspeler.
De Chordify WebApp is al sinds januari 2013 online. Sindsdien is het bedrijf gestaag en organisch gegroeid, en
heeft het meer dan 100 miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Tot op de dag van vandaag zijn er al 8
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich 1,400,000 mensen geregistreerd bij de service.
In de vijf jaar dat Chordify bestaat heeft het bedrijf veel internationale waardering gekregen, wat resulteerde in het
winnen van de Dutch Pitch Session bij het Northside Festival in New York in 2014 en de San Francisco
MusicTech Summit Startup competitie in 2015. Chordify was ook geselecteerd om te pitchen tijdens de Next Web
Conference in New York en presenteerde zichzelf tijdens de SXSW Festival in Austin, TX.
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