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Nyskrivna låtar får chansen i Svensktoppen nästa!
Nu har landets låtskrivare och artister chansen att tävla i årets upplaga av Svensktoppen nästa. Förra årets vinnare av
Svensktoppen nästa, Terese Fredenwall deltar nu på lördag i sista deltävlingen av årets Melodifestival med egna låten
Breaking the Silence.

– Jag är så lycklig över att jag fått den här chansen att tävla i Melodifestivalen. Svensktoppen nästa gjorde det möjligt att visa vem
jag är som artist och låtskrivare, säger Terese Fredenwall.

Svensktoppen nästa är Sveriges Radios rikstäckande musiktävling för låtskrivare, artister och nyskriven musik. Under hela mars
månad är P4:s 25 lokala kanaler öppna att ta emot nyskrivna tävlingsbidrag till 2013 års upplaga av P4:s stora musiktävling.

Svensktoppen nästa vänder sig till både nya och etablerade låtskrivare och artister från hela Sverige. Låten står i fokus men
artisten är en viktig del av tävlingen. Tävlingsbidraget ska kunna framföras live och den inskickade inspelningen hålla god
hemstudio eller studiokvalitet.

Svensktoppen nästas lokala delfinaler mynnar ut i 25 finalbidrag. I inledningen av augusti väljer en jury ut åtta av dessa som
riksfinalbidrag. Finalisterna tävlar och uppträder sedan live i direktsändning i P4 inför publik från stora scenen på Liseberg i
Göteborg den 25 augusti. En jury tillsammans med publiken avgör vilken vinnaren blir, och publikens röst väger tyngst. Den låt som
vinner Svensktoppen nästa spelas också regelbundet i Sveriges största radiokanal P4 och får en tid efter finalen en
utmanarchans till Svensktoppen. Dessutom erbjuds den vinnande artisten en plats i Melodifestivalen 2014.

Artisten och låtskrivaren Terese Fredenwall, som vann Svensktoppen nästa förra året med egna låten Drop the fight medverkar
nu på lördag 23 februari i den fjärde deltävlingen av årets Melodifestival med låten Breaking the Silence, en låt hon skrivit
tillsammans med Simon Petrén.

Flera artister som deltar i Melodifestivalen i år har också tidigare tävlat i Svensktoppen nästa. Sångerskan Lucia Pinera var
finalist 2010 och representerade P4 Malmö och Boråsbandet State of Drama kom tvåa i P4:s musiktävling 2009, och gick direkt
vidare till final i årets upplaga av Melodifestivalen.

– Svensktoppen nästa är en musiktävling som engagerar, både musikskapare landet runt och Sveriges Radios stora publik.
Tävlingen har också fått allt större betydelse för låtskrivare, artister och den svenska musikbranschen, säger Svensktoppens
nästas projektledare Maths Broborg.

Mer om Svensktoppen nästa med tävlingsinstruktioner och kontakter finns på www.sverigesradio.se/svensktoppennasta
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