Huhtikuu 2020

Lehdistötiedote
Genelec G SongLab tukee nuoria musiikintekijöitä

Helsinki, huhtikuu 2020… Genelec julkaisee G SongLab -projektin, joka Genelec Academyn
osana tarjoaa nuorille maksuttoman ja turvallisen nettiyhteisön johon osallistumalla he voivat
kehittää taitojaan musiikin luomisessa ja laulujen kirjoittamisessa.
Helsingissä aloittavaan projektiin ottavat Genelecin ohella osaa mm. Tiedon julkistamisen
kulttuuritehdas Tiuku, Helsingin kaupunki, Helsingin Taideyliopisto ja ArtsEqual-hanke, jotka
ovat yhdistäneet voimansa rohkaistakseen ja tukeakseen nuorten aktiivista, luovaa musiikin
harrastusta ja siihen kuuluvaa yhteisöllisyyttä ja toverihenkeä.
G SongLab -konseptin on kehittänyt joukko musiikintekijöitä ja musiikkipedagogeja ja
projektia ovat vetäneet Petter Korkman ja Anna Kuoppamäki. Projekti tarjoaa 13-29 vuotiaille nuorille musiikintekijöille kansainvälisen oppimisympäristön, johon he voivat
osallistua netin välityksellä kotoaan ja jakaa laulujaan toistensa kanssa. Tämänhetkisen
COVID-19 -epidemian aikana tämä mahdollisuus on erityisen arvokas. Genelec osallistuu
koulutukseen opettamalla ääneen liittyviä peruskäsitteitä ja äänitarkkailun perusteita.
Projektissa syntyneistä musiikkikappaleista valitaan muutamia levitettäväksi Genelecin
musiikkikanavalla Youtubessa ja tulevaisuudessa myös osallistujien live-esiintymisinä Genelecin
Helsingin toimipisteen Artist Roomissa.
Genelec on jo pitkään tukenut nuorten musiikkiharrastusta. G SongLab on luonteva lisäys
Eurooppaa ja Yhdysvaltoja kiertävään John Lennon Educational Tour Bus -projektiin ja Ilpo
Martikainen Audio Visionary Scholarship -ohjelmaan, jota Genelec toteuttaa Audio Engineering
Society:n kanssa.
Genelecin Juho Martikainen: “Tässä toteutuvat hyvin yrityksemme perusarvot: innostus ja
oikeudenmukaisuus. Musiikin luominen on jokaisen oikeus ja jos voimme auttaa nuoria oppimaan
uutta ja löytämään suuntaa elämälleen, emme voi saada parempaa palkintoa. Uskomme, että näinä
vaikeina aikoina musiikki voi tuoda toivoa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteistä tahtoa tukea
toisiamme vaikeinakin hetkinä.”
Petter Korkman ja Anna Kuoppamäki: “Kuka tahansa pystyy kirjoittamaan laulun, samalla
tavalla kuin kuka tahansa pystyy piirtämään kuvan. Laulujen kirjoittaminen on vahva
itseilmaisun muoto ja musiikki tärkeä yhdysside ihmisten välillä. Lauluilla voit välittää
ajatuksiasi, kokemuksiasi ja tunteitasi, kuvastaa sitä kuka olet. Me haluamme olla niin
kuulevat korvat kuin soivat kaiuttimetkin, kuunnella tarkasti mutta myös aktiivisesti välittää
tätä äänten kirjoa maailmalle.”

Juhlistaakseen projektin aloitusta, Genelec järjestää G SongLab Songwriting Challenge -kilpailun ja
kutsuu kaikkia nuoria musiikintekijöitä lähettämään omia kappaleitaan. Kilpailu on
maailmanlaajuinen ja kolme innovatiivisintä kappaletta palkitaan korkealaatuisella
kotistudiolaitteistolla ja mahdollisuudella esittää kappaleensa livenä Genelec Artist Roomissa.
Lisätietoa kilpailusta on tulossa pian.
Rekisteröidy G SongLab:iin tästä linkistä www.genelec.com/g-songlab
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