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JBL en Martin Garrix kondigen exclusieve Music
Academy aan: het begeerde podium voor
aanstormend talent

Amsterdam, 1 december - Vandaag lanceert de Martin Garrix & JBL Music Academy

(powered by STMPD RCRDS & Studios), een 3-daags programma opgezet door JBL en Martin

Garrix om aanstormend talent een podium te bieden en ze te ondersteunen in hun weg naar

succes.
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Om je muzikale carrière naar een volgend niveau te brengen, is er meer nodig dan een hit

scoren. JBL en Martin Garrix vinden het belangrijk dat jong talent een kans krijgt en delen

graag hun kennis van de muziekindustrie om ze te helpen met het najagen van hun droom.

 

Daarom presenteren JBL en STMPD RCRDS de Martin Garrix & JBL Music Academy: een

unieke kans voor 40 talentvolle muzikanten, songwriters, zangers en producers van over de hele

wereld om te leren van de experts uit de muziekindustrie en zo hun muzikale carrière een

kickstart te geven. Het wereldwijde initiatief is bedoeld om muzikaal talent naar het volgende

niveau te helpen. De talenten van de Academy leren alles rondom muziek, branding en business

van de meest uiteenlopende experts in de industrie: van het schrijven, mixen en masteren van

de beste platen, tot het bouwen van je PR, socials en visuele identiteit. Ook horen de

opkomende muziektalenten meer over de zakelijke facetten, zoals het managen van bookings,

distributie en juridische zaken

 

“Ik ben super blij dat we deze volgende stap kunnen gaan zetten samen met JBL," zegt Martin

Garrix. "Met mijn label STMPD RCRDS ligt onze focus al bij opkomend talent, maar dankzij

deze samenwerking met JBL kunnen we een nieuwe golf talenten van over de wereld hetzelfde

podium bieden.”

 

De deelnemers krijgen talks en trainingen van inspirerende sprekers uit de muziekindustrie -

waaronder Martin Garrix zelf - om zo het beste uit henzelf naar boven te halen. Dit gaat

plaatsvinden in Amsterdams grootste opnamestudio, STMPD Studios, waar naast Martin

Garrix onder andere Pharrell Williams, Lady Gaga, Snoop Dogg, The Black Eyed Peas, The

Script en David Guetta hebben opgenomen. 

 

“Martin Garrix is al ruim anderhalf jaar JBL ambassadeur en dit programma is echt een

volgende stap in onze samenwerking,” zegt Robert-Jan van Dormael, Vice President Integrated

Marketing EMEA HARMAN. “Voor ons is het belangrijk dat wij talent een stem geven en dit is

ook waar Martin Garrix en STMPD RCRDS veel tijd in investeren. Het lijkt me geweldig als

hier een toekomstige JBL ambassadeur uit voort komt.” 

 



De Martin Garrix & JBL Music Academy is voor breed muzikaal talent; opkomende artiesten,

producers, zangers en songwriters uit Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Maleisië,

Filipijnen, Indonesië, Thailand, Korea, India, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten zijn

welkom om zich aan te melden. Ervaring is geen vereiste: zowel beginnende als ervaren

artiesten maken kans om deel uit te maken van de 40 participanten van de Academy.  De

talenten kunnen zich aanmelden door een motivatievideo en een max van drie tracks in te

sturen, waarvan zij voelen dat deze hen representeren. Inschrijvingen zijn open van 1 december

2022 tot 27 januari 2023, waarna de deelnemers bekend worden gemaakt in februari 2023. De

Academy vindt plaats van 28 tot 31 maart 2023 in Amsterdam. Geïnteresseerden kunnen zich

hier aanmelden.  
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Over STMPD RCRDS

Sinds Martin Garrix en zijn management in 2016 STMPD RCRDS oprichtten, is het platenlabel

uitgegroeid tot een begrip binnen de dancemuziek industrie. Met een duidelijke visie om

artiesten op de eerste plaats te zetten, de nadruk te leggen op kwaliteit boven kwantiteit, en

ruimdenkend en innovatief te zijn, heeft een klein en behendig team snel de basis gelegd voor

STMPD RCRDS zoals het er nu uitziet.

De afgelopen jaren heeft het label honderden nummers uitgebracht van een breed scala aan

artiesten, waaronder Julian Jordan, Justin Mylo, Matisse & Sadko, Dillon Francis, DubVision,

Salvatore Ganacci, Brooks en nog veel meer, in een groot aantal genres.

Door het hosten van eigen podia op enkel van ’s werelds grootste festivals zoals Ultra Miami,

Tomorrowland, Sziget Festival, Creamfields Mysteryland en Lollapalooza Berlin heeft het label

zich ook uitgebreid naar de evenementen industrie. Met hun eigen STMPD line-ups en unieke

verrassende back-to-back sets zijn ze elk jaar klaar om het festivalseizoen te veroveren.

https://www.jbl.nl/martingarrixacademy


OVER JBL

Al meer dan 75 jaar geeft JBL vorm aan onvergetelijke momenten op het gebied van muziek, lifestyle, gaming
en sport. Met een uitstekende audiokwaliteit verbetert JBL de luisterervaring, terwijl iconische product designs
de individualiteit en persoonlijkheid van hun gebruikers benadrukken. Dankzij gepassioneerde en getalenteerde
ingenieurs en ontwerpers over de hele wereld loopt het merk voorop in de audio-industrie. JBL stimuleert
culturele evenementen met zijn toonaangevende JBL Pro Sound-technologie, evenals grote popcultuur
evenementen en partnerships met 's werelds beste talenten in muziek, sport of e-sports.

JBL
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