
Storslam för Avicii
Idag tillkännagavs vinnarna av Musikförläggarnas Pris 2014 på Berns Salonger i Stockholm. Priset delas årligen ut av
branschorganisationen Musikförläggarna och syftar till att lyfta fram årets mest framstående svenska låtskrivare, kompositörer
och textförfattare. 

Låtskrivaren, producenten och DJ-stjärnan Tim ”Avicii” Bergling blev galans stora vinnare när han på fredagseftermiddagen vann pris i tre
kategorier - ”Årets internationella framgång”, ”Årets låt” (Wake Me Up) och ”Årets mest spelade låt” (Wake Me Up). Enligt juryn har
Avicii under nomineringsperioden, i synnerhet med låten Wake Me Up, krossat allt i sin väg och skjutit in dansmusiken i en ny omloppsbana.
Priset ”Årets mest spelade låt” delades ut i samarbete med Spotify. 

– Att vinna Musikförläggarnas Pris är stort. Att vinna det i tre kategorier känns ofattbart stort och är en enorm ära. Tack för visat förtroende,
säger Tim ”Avicii” Bergling.

Countryartisten Doug Seegers, känd från tv-programmet Jills veranda, hyllade Avicii genom att spela årets låt, Wake Me Up, på Berns
tillsammans med sitt band.

Priset som ”Årets kompositör” gick till systrarna Johanna och Klara Söderberg i First Aid Kit för musiken de skrivit till sitt album Stay
Gold, ett album där de lyckats lyfta sin unika, musikaliska symbios ännu högre mot himlen.

Jason ”Timbuktu” Diakité röstades fram till ”Årets textförfattare”. Han fick priset för sina passionerade texter på albumet För livet till
döden. I motiveringen stod det att Jason är en fullödig retoriker som med ordets ocensurerade lätthet röjer snabbaste vägen för ett blytungt
budskap.

”Årets genombrott” gick till låtskrivaren och artisten Seinabo Sey. Hon har med sin starka röst och låtar som andas blues, gospel och soul
blivit något av en världssensation. Seinabo visade prov på sin formidabla stämma när hon framförde den egenskrivna låten Younger för
publiken på Berns som tack för priset.

I konstmusikkategorin ”Mindre ensemble/kammarmusik” prisades den framlidne tonsättaren Anders Eliasson för sitt verk Trio d’Archi
”Ahnungen”. Verket var det sista som Anders skrev och det är ett djupt personligt verk där intensitet varvas med lyriska fraser och melankoli. I
kategorin ”Stor ensemble/opera” gick priset till tonsättaren Daniel Börtz och hans verk Sinfonia nr 12, ett verk som inspirerats av den
uttrycksfulla människostämman.

Musikförläggarnas hederspris 2014 tilldelades Monica Dominique, som under ett halvt sekel med lust och lekfullhet förfört oss med sin
notpenna, musikalitet och sprudlande personlighet. Nytt för i år var att hederspristagaren fick 25 000 kronor att ge vidare till en ”speciell
talang”. Monica valde att ge årets pengar till låtskrivaren och artisten Olle Hammar.

Monicas bror, tillika den världskände jazzbasisten, Palle Danielsson var på plats och hyllade sin syster genom att spela hennes låt Tillägnan
tillsammans med henne.

Dessutom tog låtskrivaren och artisten Beatrice Eli, årets mottagare av Musikförläggarnas stipendium om 25 000 kronor, emot sitt pris
och avslutade med att spela låten Girls.

Vinnarna i Musikförläggarnas Pris 2014

ÅRETS KOMPOSITÖR 
Johanna & Klara Söderberg (First Aid Kit) [Warner/Chappell Music Scandinavia]

ÅRETS TEXTFÖRFATTARE 
Jason “Timbuktu” Diakité [Universal Music Publishing]

ÅRETS INTERNATIONELLA FRAMGÅNG 
Tim “Avicii” Bergling [Sony/ATV Music Publishing Scandinavia]

ÅRETS GENOMBROTT 
Seinabo Sey [Gottefar/Universal Music Publishing]

ÅRETS LÅT 
”Wake Me Up” (Avicii) – Tim Bergling, Aloe Blacc & Michael Einziger [Sony/ATV Music Publishing Scandinavia, Universal Music Publishing]

ÅRETS MEST SPELADE LÅT (delas ut i samarbete med Spotify, mer info nedan) 
”Wake Me Up” (Avicii) – Tim Bergling, Aloe Blacc & Michael Einziger [Sony/ATV Music Publishing Scandinavia, Universal Music Publishing]

ÅRETS KONSTMUSIKPRIS – Mindre ensemble/kammarmusik 
Anders Eliasson Trio d’Archi ”Ahnungen” [Gehrmans Musikförlag]

ÅRETS KONSTMUSIKPRIS – Stor ensemble/opera 
Daniel Börtz ”Sinfonia nr 12” [Gehrmans Musikförlag]

MUSIKFÖRLÄGGARNAS HEDERSPRIS 2014 
Monica Dominique

MUSIKFÖRLÄGGARNAS STIPENDIUM 2014 
Beatrice Eli [Sony/ATV Music Publishing Scandinavia]

Om ”Årets mest spelade låt”:



”Årets mest spelade låt” instiftades förra året av Spotify tillsammans med Musikförläggarna i syfte att uppmärksamma låtskrivarna bakom de
populäraste låtarna på Spotify. Priset tillfaller den eller de svenska låtskrivare som står bakom den låt som spelats flest gånger på Spotify i
Sverige under perioden 1 juli 2013 – 30 juni 2014.

Årets vinnare är Tim ”Avicii” Bergling, som tillsammans med Aloe Blacc och Michael Einziger står bakom låten Wake Me Up. Avicii kniper även
andra- och tredjeplatsen med låtarna Hey Brother och You Make Me där vi även ser Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Ash Pournouri och
Veronica Maggio som låtskrivare.

Se och lyssna på hela listan (Topp 10) här: Årets mest spelade låt

För mer information kontakta: 
Johan Malmberg, kommunikationsansvarig, Musikförläggarna 
08 – 783 88 60, johan.malmberg@musikforlaggarna.se

Om Musikförläggarna 
Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter
med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för
upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter. Se www.musikforlaggarna.se


