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JBL og Martin Garrix lanserer det eksklusive
talentprogrammet «Martin Garrix & JBL Music
Academy» – en ny plattform for unge,
fremadstormende musikktalenter

Oslo, Norge (1. desember 2022) – Talentprogrammet «Martin Garrix & JBL Music

Academy», som skal tilby en plattform til nye talenter og støtte dem på reisen mot en

suksessfull karriere, er nå lansert. Programmet strekker seg over tre dager, og er utarbeidet av

JBL og Martin Garrix, i samarbeid med STMPD RCRDS & Studios.

⏲

https://news.jbl.com/
https://news.jbl.com/images/452771


Det krever mer enn én hit for å virkelig skyte fart på karrieren. JBL og Martin Garrix har sterk

tro på å dyrke unge talenter, og er ivrige etter å dele kunnskap fra bransjen med spirende

musikere, slik at deres drømmer også kan bli til virkelighet.

 

JBL og STMPD RCRDS er stolte av å presentere «Martin Garrix & JBL Music Academy». I

prgrammet gis 40 talentfulle musikere muligheten til å lære fra musikkindustriens eksperter,

låtskrivere, vokalister og produsenter fra hele verden – og det er designet for å ta ambisiøse

artister til neste steg i karrieren. Det globale initiativet vil lære deltakerne om musikk,

merkevarebygging og business: Fra låtskriving og miksing av de beste platene, til å jobbe med

PR, samt sosiale og visuelle identiteter. Akademiet vil også gi innsikt i bransjens

forretningsaspekt, som å administrerere bestillinger, distribusjoner og juridiske saker.

 

– Jeg er veldig spent på å ta det neste steget som JBL-ambassadør. Fokuset for oss i STMPD

RCRDS er allerede på nye talenter, men takket være dette samarbeide med JBL kan vi gi en

plattform til en stor gruppe nye talenter fra hele verden, sier Martin Garrix.

 

Inspirerende bransjetalere – inkludert Martin Garrix selv – vil holde foredrag og gi opplæring,

som skal oppmuntre artister til å få frem det beste i seg. Akademiet vil bli arrangert i det

prestisjetunge studioet til STMPD i Amsterdam, som også har vært vertskap for anerkjente

artister som Martin Garrix, Pharrell Williams, Lady Gaga, Snoop Dog, The Black Eyed Peas,

The Script og David Guetta, for å nevne noen.

 

– Martin Garrix har vært JBL-ambassadør i over ett og ett halvt år, og dette programmet er

et naturlig neste steg i samarbeidet. Det er viktig for oss at vi gir nye talenter en stemme, og

det er her Martin Garrix og STMPD RCRDS investerer mye tid. Jeg tenker at det hadde vært

fantastisk dersom en fremtidig JBL-ambassadør er blant deltakerne, sier Robert-Jan van

Dormael, Vice President Integrated Marketing EMEA HARMAN.

 

«Martin Garrix & JBL Music Academy» er åpent for alle typer musikere, uavhengig av erfaring.

Spirende talenter, produsenter, sangere og låtskrivere kan søke ved å sende inn en

motivasjonsvideo og inntil tre låter som er representative for dem.

 



ABOUT JBL

Registreringen er åpen frem til 27. januar 2023, og talentene som blir plukket ut vil annonseres

i februar. Akademiet vil foregå fra 28. mars til 31. mars 2023 i Amsterdam, og ønsker

velkommen til søkere fra Europa, Australia, New Zealand, Singpore, Malaysia, Fillipinene,

Indonesia, Thailand, Korea, India, Brasil, Mexico og USA.

For more information:

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA                                                            

Julia Broekhuizen, PR & Influencer Marketing Manager EMEA                                                        

Julia.Broekhuizen@harman.com

Or

Ranieri Communications

Office: +44 (0)207 148 1606

harmanhub@ranieri.agency

About STMPD RCRDS

Siden Martin Garrix og managementet hans grunnla STMPD RCRDS i 2016, har plateselskapet

etablert seg som et anerkjent navn innen EDM-sjangeren. Med en klar visjon om å sette

artistene først, kvalitet fremfor kvantitet og ved å være fordomsfrie og nyskapende, har de

samtidig grunnlagt STMPD RCRDS, slik det står i dag.

De siste årene har plateselskapet gitt ut hundrevis av låter fra et mangfold av artister som

Julian Jordan, Justin Mylo, Matisse & Sadko, Dillion Francis, DubVision, Salvatore Ganacci,

Brooks og mange flere, på tvers av en rekke sjangere. Ved å ta inn inspirasjon fra eventbransjen,

har selskapet vært vertskap for sine egne scener på noen av verdens største festivaler som Ultra

Miami, Tomorrowland, Sziget Festival, Creamfields Mysteryland og Lollapalooza Berlin. Med

unike STMPD-lineups på rad og rekke, er de klare til å ta over festivalsesongen år etter år.

Plateselskapet går fra seier til seier på vei mot 10-års jubileet sitt.

Søknader kan sendes inn her!

https://no.jbl.com/martingarrixacademy.html


Merkevaren JBL står som et symbol på lydbildene som former livets mest ikoniske øyeblikk. Ved hjelp av
prisvinnende lydutstyr, løfter JBL-produkter lytternes opplevelser til et nytt nivå. Gjennom 75 år med skaperkraft
og industriledende innovasjon, har merkevaren JBL sine talentfulle og dedikerte ingeniører og designere verden
over søkt fremtidens løsninger. JBLs Signature Professional Sound skaper levende lyd for flere av verdens
største popkulturelle arrangementer, og JBL samarbeider med noen av de største stjernene innen musikk, sport
og e-sport.
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