
Kotimaisen musiikin kärkinimet mentoroivat tulevia hitin tekijöitä
Teosto, Suomen Musiikkikustantajat ja Music Finland järjestävät keväällä 2016 aloitteleville musiikintekijöille Top 20 - Future Hitmakers -
intensiivikurssin. Kurssilla tunnetut biisintekijät ja muut alan ammattilaiset mentoroivat alalle pyrkiviä tekijöitä.

Kurssin mentoreina toimivat musiikintekijät Thomas Kirjonen, Iisa Pykäri, Jonas W Karlsson ja Hank Solo sekä levy- ja kustannusyhtiöiden edustajina
Lasse Kurki (Warner Music), Olli Halonen (Sony Music), Marja Kortelainen (Warner/Chappell Music) ja Eero Tolppanen (Elements Music).

Lähes 200 hakemusta - puolet naisia

Kurssille haki lähes 200 nuorta musiikin tekijää, joista 21 valittiin mukaan kurssille. Valinnat tekivät Teoston, Music Finlandin, Suomen Musiikkikustantajat
ry:n sekä kustannusyhtiöiden edustajat.

”Hakijoiden suuri määrä ja korkea taso yllätti meidät. Suurin osa hakijoista oli tehnyt musiikkia aiemmin ja jotkut hyvinkin ammattimaisesti. Valintojen
tekeminen oli siis aidosti hankalaa. Tämä kaikki lupaa hyvää kurssin tulevaisuudelle”, Musiikkikustantajat ry:n Minna Auvinen kertoo. 

Noin puolet sekä kurssille hakeneista että valituista on naisia.

”Nykyisistä Teoston 29 000 musiikin tekijäasiakkaista noin 20 prosenttia on naisia. Nuorten potentiaalisten musiikintekijöiden joukossa naisten määrä on
kuitenkin hyvässä kasvussa. Naisilla on tyypillisesti ollut vahva edustus sanoittajien piirissä, mutta kurssille hakeutuneissa oli runsaasti naisia, jotka
säveltävät ja suuntaavat vahvasti kansainvälisille markkinoille. Vaikuttaisikin siltä, että perinteiset roolit olisivat murtumassa”, Teoston Sirke Salovaara
arvioi.

Luvassa tietoa ja co-write-sessioita

”Monet aloittelevat musiikintekijät kaipaavat apua yhteistyökumppaneiden tapaamiseen sekä verkostojen luomiseen muiden biisintekijöiden kanssa. Lisäksi
erilaiset sopimusasiat sekä kustantajan ja levy-yhtiön löytäminen mietityttävät monia. Koimme, että tällä kurssilla voimme osaltamme auttaa kirjoittajia
eteenpäin ja tarjota osallistujille mahdollisuuden oppia ja kysyä kokeneemmilta kollegoiltaan”, Music Finlandin Sami Häikiö taustoittaa.

Kurssilla on luvassa tietoa ja keskustelua muun muassa siitä, miten alalle pääsee, millaisia sopimuksia alalla tyypillisesti tehdään sekä siitä, mitä
kustantaja ja levy-yhtiö tekevät ja millainen rooli niillä on suhteessa musiikintekijöihin.

Lisäksi mentoreina toimiva tekijät kertovat, miten itse päätyivät alalle, miten he tyypillisesti työstävät omia biisejään sekä kokemuksiaan biisien
tekemisestä yhdessä muiden kirjoittajien kanssa. Kurssilaiset pääsevät myös itse tekemään musiikkia co-write-tiimeissä ja saavat biiseistään palautetta
kurssin mentoreilta. Co-write eli musiikin kirjoittaminen yhdessä on tapa, jolla suuri osa popkappaleista syntyy tänä päivänä.

Kurssi alkaa tiistaina 16.2.2016 ja jatkuu toukokuuhun 2016 asti.  
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Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset toimia ammattimaisena musiikintekijänä.
Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan
hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Rakkaudesta musiikkiin.

Suomen Musiikkikustantajat ry on 1976 perustettu suomalaisten musiikinkustantajien etujärjestö. Yhdistykseen kuuluu 36 jäsenyritystä. Yhdistys on aatteellinen ja toimii voittoa
tavoittelematta. Yhdistys on sekä Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n että Kopiosto ry:n jäsenjärjestö.

Music Finland edistää suomalaisen musiikin elinvoimaisuutta ja kansainvälistymistä.


