From mxd.dk: [Ja Ja Ja] Mød den Engelske Musikbranche til en Drink + En Forfremmelse

Ja Ja Ja og Music Export Denmark inviterer til ”predrinks”, når Christopher skyder efteråret i gang i
London d. 27. september.
Igennem de sidste 9 år har Ja Ja Ja været en af den engelske og tyske musikbranches
absolut foretrukne kilder til ny nordisk musik.

I september måned repræsenterer Christopher Danmark ved sæsonens åbningsaftener i
henholdsvis Berlin d. 6. september og London d. 27. september.
Klubaftenerne i efterårssæsonen begynder hver gang med en netværks-drink for de
nordiske og internationale branchefolk. Her vil Ja Ja Ja-teamet agere vært i samarbejde med
ét af de nordiske musikeksportkontorer.
Danmark/MXD er således vært for klubaftenen i London i næste uge. Arrangementet er
åbent for alle branchefolk, men kræver tilmelding via nedenstående link.
Deltag i: The Nordic and British Music Industry Ja Ja Ja-Get-together

Francine Gorman er blevet forfremmet og overtager
projektledelsen af Ja Ja Ja
Ja Ja Ja Club Nights drives af Nomex – samarbejdet mellem de nordiske
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musikeksportkontorer, heriblandt MXD.
Nomex revurderer løbende aktiviteten i og organiseringen af Ja Ja Ja, i bestræbelsen på at
forblive maksimalt relevant for den engelske og nordiske musikindustri. Som led i dette er
Francine Gorman blevet forfremmet. Gorman vil fremover være den overordnede
projektleder af klubaftenerne, ved siden af sin rolle som redaktør af Ja Ja Ja Online
Magazine, der ligeledes præsenterer den bedste nordiske musik via Ja Ja Ja’s hjemmeside
og playlister.
Francine Gorman udtaler:
“Having personally worked on the Ja Ja Ja events since 2012, i’ve seen a lot happen with the
project – from hosting performances from more than 250 new Nordic artists, to presenting 2
editions of the Ja Ja Ja festival with Mew, Shout Out Louds and many more joining us to
play. As the Nordics continue to produce boundary-pushing new music to share with the
world, the Ja Ja Ja platform is more vital than ever before, so i’m excited to be managing the
nights in both London and Berlin as we push ever closer to our 10th and 5th birthdays,
respectively. We’re continuing to work hard to ensure that the Ja Ja Ja platform is as useful
as possible for those engaging with it, as well as producing world class events to expand on
our reputation as the ultimate destination to discover the best new Nordic music, in both a
live setting and online.”
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Om Ja Ja Ja Club Nights i Berlin og Hamborg
Seks gange om året samles den internationale musikbranche i hhv. London og Berlin for at
spotte ny nordisk musik.
Der er ansøgningsfrister to gange om året for hhv. forårs- og efterårssæsonen. Tilmeld dig
MXD’s nyhedsbrev for at være blandt de første til at høre om MXD’s næste
ansøgningsfrister.
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NOMEX og Ja Ja Ja arbejder med fremtrædende branchefolk på de respektive markeder. Vi
får herved stærke ambassadører for Ja Ja Ja i hjertet af den engelske og tyske musikindustri.
Og endelig betyder det, at det er markedet selv, som udvælger de artister, de mener, har
det største potentiale.
Juryen i England består af følgende branchepersoner:
Ben Blackburn – Atlantic Records
Clementine Bunel – CODA Agency
Ed Poston – Concord Music
Hector Barley – Push/Pull Music
Jon Hillcock – BBC 6 Music
Aftenen afvikles på spillestedet The Lexington i bydelen Angel, som ligger tæt på Kings
Cross Station.
London In Stereo er vores mediepartner for Ja Ja Ja Club Night I London.
Juryen i Tyskland består af følgende branchepersoner:
Ciara George-Lynch – Reeperbahn Festival
Marie-Christine Scheffold – Landstreicher Booking
Melanie Gollin – FluxFM
Robin Shaw – Four Music
Sarah Besnard – ATC Live
Simone Kornalewski – Nordic by Nature
Aftenen afvikles på spillestedet Fluxbau, der ligger ved floden Spree, imellem de central
bydele Kreuzberg og Freidrichshein.
FluxFM og Berlin Sessions er Ja Ja Ja’s mediepartnere i Berlin.

Yderligere info
Læs, hvordan MXD støtter artister og branchefolk der deltager i Ja Ja Ja Club Nights her.
Spørgsmål til MXD om Ja Ja Ja rettes til følgende mail: jajaja@mxd.dk
Vil du gerne have jajajamusic.com til at skrive om din artist’s nye udgivelser eller
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turnevirksomhed i hhv. Tyskland og England er du meget velkommen til at sende relevant
materiale til: hello@jajajamusic.com

