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18:e mars stänger slussarna!
Musikchansen samlar in bidragen som
inte kom med.
Den 31 januari 2019 fick vi veta att Musikchansen ger oss möjligheten att få
höra de bidrag som inte blivit utvalda till Melodifestivalen. Den 18:e mars är
sista dagen för alla kompositörer och artister att ladda upp sina bidrag. Sedan
går den meriterade juryn igång och väljer ut sina favoriter och det hela
resulterar i ett album som släpps i maj.
Juryn, som består av namnkunniga, rutinerade kompositörer, arrangörer,

artister, förlagspersoner och musikälskare sitter nu redo att påbörja sitt
gedigna arbete.
”Vi är otroligt glada och stolta över att ha fått med så tunga namn i vår jury”
– säger Linda (Elinda) Frithiof, artist och låtskrivare på Breaking Records AB,
som är initiativtagare till projektet tillsamman med sin man, Mikael Frithiof,
grundare, kompositör och producent på RedPipe Studios. Däremot vill Linda
absolut inte avslöja några namn från juryn i förväg. ”Vi vill inte att det ska
finnas risk för att någon blir föremål för påtryckningar”, förklarar hon.
Ca 2500 låtar skickas varje år in till Melodifestivalen. Bara 28 bidrag tävlar.
Hur låter egentligen all den musik som inte kommer med? Hur bra är den?!
Hur dålig är den!?
Nu tar Musikchansen reda på det och berättar det för världen genom att
släppa ett samlingsalbum.
Slussarna öppnade den 5:e februari och nu den 18:e mars är sista chansen för
alla bidrag som skickats in men inte antagits till Melodifestivalen de senaste
10 åren.
”Vi har redan fått in ett stort antal bidrag och vi fick direkt bra intresse från
media. Betydligt mer respons än vad vi räknat med. Folk hör av sig för att de
tycker att det vi gör verkligen behövs.” – säger Janett Jensen, JJ Music,
tidigare Warner / Chappell Music, som också är med i projektet.
Musikchansen vill att fler människor får chansen att höra denna gömda
låtskatt och därmed också låta fler artister och låtskrivare bli hörda. Kanske
kan detta bli ytterligare en plattform där drömmar går i uppfyllelse? I
Musikchansen ligger all fokus på artisten, låtskrivarna, musikerna och
producenterna, istället för på underhållning och show.
Kontakt: Linda Frithiof, Breaking Records info@musikchansen.se
Hemsida: www.musikchansen.se
Facebook: https://www.facebook.com/musikchansen/

ELINDA: www.elindamusic.com
RedPipe Studios: www.redpipe.se
JJ Music: www.janettjensen.se

Musichelp Sweden AB är ett musikbolag baserat i Trosa söder om Stockholm.
Företagets fokusområde är management och förlagsverksamhet men det
finns även en skivbolagsdel och en avdelning med servicetjänster för bolag
och enskilda artister. Musichelp arbetar mycket med export av nya svenska
band och samarbeten med olika företag genom branding.

