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JBL och Martin Garrix tillkännager en exklusiv
musikakademi: En plattform för nya talanger

Stockholm, 1 december, 2022 – Idag lanseras Martin Garrix & JBL Music Academy

(powered by STMPD RCRDS & Studios). Ett 3-dagarsprogram som skapats av JBL och Martin

Garrix för att erbjuda nya talanger en scen och stöd på vägen till framgång.

Det krävs mer än en hit för att verkligen ta din musikkarriär till nästa nivå. JBL och Martin

Garrix tror starkt på att fostra unga talanger och är ivriga att dela med sig av sin kunskap om

branschen med blivande musiker, för att hjälpa drömmar att bli verklighet.
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JBL och STMPD RCRDS presenterar stolt Martin Garrix & JBL Music Academy: en unik

möjlighet för 40 begåvade musiker, låtskrivare, sångare och producenter från hela världen att

lära sig av experter från musikbranschens. Designat för att ta blivande artister till nästa steg

karriären, kommer det globala initiativet att lära deltagarna om musik, varumärke och affärer:

från att skriva, mixa och bemästra de bästa låtarna, till att bygga PR, sociala och visuella

identiteter. Akademin kommer också ge insikter i affärsaspekter, såsom hantering av

bokningar, distribution och juridiska ärenden.

 

”Jag är väldigt glad över att ta nästa steg som JBL-ambassadör. Fokus för oss på STMPD

RCRDS ligger redan på framväxande talanger, men tack vare detta samarbete med JBL kan

vi erbjuda en plattform till en stor grupp nya talanger från hela världen”, säger Martin

Garrix.

 

Inspirerande branschtalare – inklusive Martin Garrix själv – kommer att hålla föredrag och

utbildningar för att uppmuntra artister att ta fram det bästa av sina talanger. Akademien

kommer att hålla till i prestigefyllda STMPD Studios i Amsterdam, som också varit värd för

kända artister som Martin Garrix, Pharrell Williams, Lady Gaga, Snoop Dogg, The Black Eyed

Peas, The Script och David Guetta, bland många.

 

”Martin Garrix har varit JBL-ambassadör i över ett och ett halvt år och det här programmet

är ett naturligt nästa steg i vårt samarbetet. Det är viktigt för oss att vi ger talanger en röst

och det är också här Martin Garrix och STMPD RCRDS investerat mycket tid. Jag tycker att

det skulle vara fantastiskt om en framtida JBL-ambassadör finns bland deltagarna”, säger

Rober-Jan van Dormael, Vice President Integrated Marketing EMEA HARMAN.

 

Martin Garrix & JBL Music Academy är öppen för alla typer av musiker, oavsett erfarenhet.

Framväxande artister, producenter, sångare och låtskrivare kan ansöka genom att skicka in en

motiveringsvideo och högst tre spår som de känner representerar dem.

 

Registreringen kommer att öppna den 1 december 2022 och vara öppen till 27 januari, 2023,

och vinnarna avslöjas i februari 2023. Akademin kommer att äga rum från 28-31 mars 2023 i

Amsterdam, och välkomnar sökande från Europa, Australien, Nya Zeeland, Singapore,

Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Thailand, Korea, Indien, Brasilien, Mexiko och USA.

Anmälan kan göras här.

För mer information:

https://www.jbl.se/martingarrixacademy


OM JBL

Varumärket JBL erbjuder fantastiskt ljud som formar livets mest episka ögonblick. Från ikoniska evenemang som
Woodstock och konserter på Madison Square Garden, till matcher på Yankee Stadium och weekendresor,
förhöjer JBL:s produkter lyssnarens upplevelser med prisbelönt ljud och tillåter lyssnaren få ut det mesta av
varje ögonblick. Med 75 års oöverträffade yrkesmässiga referenser och branschledande innovation blandar
varumärket JBL en djärv framtidsvision med passion och talang från ingenjörer och designers runt om i världen.
JBL:s Signature Professional Sound är den ledande tekniken som driver stora popkulturevenemang, och
varumärket har samarbetet med världens främsta talanger inom musik, sport och esport.
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About STMPD RCRDS

Since Martin Garrix and his management founded STMPD RCRDS in 2016, the record label has

grown into a true household name within the Dance Music Industry. With a clear vision of

putting artists first, focusing on quality over quantity, and being open-minded and innovating,

a small and nimble team quickly built the foundations ofSTMPD RCRDS as it stands today.

The past years have seen the label release hundreds of tracks from a diverse array of artists

including Julian Jordan, Justin Mylo, Matisse & Sadko, Dillon Francis, DubVision, Salvatore

Ganacci, Brooks, and many more, across a length of genres. Breaching to the events industry,

the label has hosted its very own stages at some of the world’s biggest festivals such as Ultra

Miami, Tomorrowland, Sziget Festival, Creamfields Mysteryland, and Lollapalooza Berlin. With

their very own STMPD line-ups and unique surprising back-to-back sets, they are ready to take

over the festival season every year. The label is going from strength to strength while steering

towards its 10th anniversary.
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