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Thuisblijven en muziek maken - De beste songs
om nu te leren spelen
Persbericht Groningen, 26 maart 2020

Het coronavirus stelt ons voor allerlei uitdagingen. Laten we de kracht van muziek niet

onderschatten, zeker nu niet. Overal om ons heen zien we hoe muziek helpt in deze tijden van

fysieke afzondering. Chordify vroeg haar achterban naar de beste songs voor dit moment.

Welke nummers bezorgen ons dat gevoel van samenhorigheid en hoop? Alle suggesties staan in

het Stay At Home And Jam channel en worden continu aangevuld. De Premium Features zijn

gratis beschikbaar voor deze nummers, zodat ze nog makkelijker thuis te leren zijn.

Muziek kan ons opvrolijken, ontspannen en ons verbonden laten voelen, zelfs wanneer we niet

fysiek bij elkaar kunnen zijn. Deel de nummers om anderen aan te moedigen ook thuis te

blijven en te jammen. Zoals Ghostface Killer zou zeggen ‘the world may never be the same

again’, maar zolang we maar Champagne Soapernova en Wonderwash blijven gebruiken

(zoals Liam Gallagher doet), behouden we onze good vibrations, so close no matter how far.

Don’t worry, be happy and you’ll never walk alone. 

⏲

Stay at Home and Jam - Chordify Premium Channel
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🇬🇧 

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 200 million unique visitors to the platform. To date, 15 million
songs have been chordified by users and over 3 million people have registered to the service.

Over the course of its 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 200 miljoen unieke bezoekers mogen verwelkomen. Tot op de dag van vandaag zijn er al 15
miljoen liedjes gechordified door de gebruikers en hebben zich meer dan 3 miljoen mensen geregistreerd bij de
service.

In de jaren 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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