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Mere Monitor 3.0 – pressemeddelelse
Mere Monitor 3.0, som er 3. sæson, startede januar 2019 og er for unge, som har store ambitioner med deres musik. Mange unge har ikke erfaring og viden om hvordan de kommer videre
i en svært tilgængelig musikbranche. Vi giver de unge musikere en platform hvor de kan dyrke
deres interesse, og udfolde deres kreative evner. Det gøres med workshop med professionelle
branchefolk, og læringsforløb, med indspilninger, koncerter, musikvideoproduktion og meget
mere.
Mere Monitor skaber kæmpe sammenhold og spændende samarbejder på tværs af genrer og
aldersgrupper. F.eks. den unge rapper på 14 år, der har lavet et nummer med rockguitar fra et
hård rockband. Flere duetter er opstået, og der skrives masser af musik til hinanden.
Rekruttering
Mere Monitor er for alle unge musikere i Ballerup kommune, eller med tilknytning til Ballerup.
Studerer eller arbejder mindst en fra bandet i Ballerup, kan man være med.
Der er åbent for at alle bands, musikere, producere, sangskrivere, solister m.m. kan tilmelde
sig. Dog skal man have et minimum af erfaring, da vi i Mere Monitor ikke kan lære folk at spille
eller synge helt fra bunden, men kan styrke talentet, gennem coaching, workshops m.m.
Rigtig mange grupper, solister og producere har meldt sig til og 16 er udvalgt til at være med.
De 16 er : M.A.S.K - 62Two - Berg - Medhør - Byrlund - Anton - KLE & ANEESH - Loui – Saxe
SOULXMIND - Ling & Saietz - Cecillie Kærbye - Jomra - Draug - Kravin - Hole in the Article.
Læs mere om dem på vores hjemmeside www.meremonitor.dk
Talentudvikling
Som et nyt tiltag i Mere Monitors tredje sæson, inviterer vi også dygtige sangtalenter ind, som
har lyst til at være med i et talentudviklingsforløb, hvor målet er at få de dygtige talenter, med
i bands eller ud som dygtige solosangere. Så har du en god sangstemme, og drømmer du om
at komme ud på landets scener, så meld dig til.
Koncerter
Der afholdes flere koncerter i forløbet. Og efterhånden afvikles der ikke større arrangementer i
Ballerup Kommune, uden at bands og artister fra Mere Monitor står på scenen. Det gælder lige
fra kræmmermarked, over musikfest til lokale koncerter i alle bydele i Ballerup, Måløv og
Skovlunde. F.eks. har artisterne deltaget i Ballerup Musikfest, Skovlunde Byfest, Sct. Hans i
Måløv, Torvedag i Hede -Magleparken og meget mere.
Der afholdes hver måned cafékoncerter på Spillestedet Baghuset, hvor de musikere der er med
i projektet, kan prøve at stå på scenen på et professionelt spillested.
Indspilninger
Alle deltagere uddannes, hvis de vil til at bruge et lydstudie, så de selv kan indspille deres musik. Desuden stiller vi professionelle folk til rådighed til produktion, mastering m.m.

Alle deltagere vil få indspillet mindst et nummer med en professionel producer, og vil udkomme på en digital udgivelse. Desuden vil de få lavet musikvideo, og der laves løbende en
dokumentar om hele projektet.
Frivilligt engagement
Som en del af projektet skal der afvikles koncerter, slæbes udstyr, laves musikvideoer, tages
billeder, laves grafisk arbejde, sys kostumer, lægges sminke og meget, meget mere. Til dette
søger vi også en masse unge frivillige, som syntes det er spændende at arbejde med musikbranchens mange elementer, men som måske ikke selv har talentet til at lave musik. Der bliver brug for folk der kan slæbe udstyr, sætte lyd op og lave lyd og lys, lave video, klippe video, producere grafik, plakater og meget mere.
Faciliteter
Vi råder over topprofessionelle faciliteter i Mere Monitor.
Vi har 2 professionelle lydstudier, med Protools & Logic. Vi har professionelle faciliteter til optagelse og redigering af musikvideoer, droner, fotostudie med professionelt kamera, og studieudstyr, Vi har eget øvelokale, samt låner ekstra øvelokaler af musikskolen og ungdomsskolen.
Vi har fri rådighed over Spillestedet Baghuset med plads til 150 prs. Og mulighed for at bruge
Baltoppen Live med plads til 600 prs.
Vi har eget stort PA-anlæg, til afvikling af koncerter, samt egen mobilscene.
Vi har t-shirt trykkeri, bogbinderi, plakatprint, 3D print og meget mere, til at producere merchandice m.m.
Workshops
Vi afholdes en lang række workshops for deltagerne.
Eksempler på workshops:
• Sangskrivning
• Visuelt udtryk (Find dit eget originale udtryk/udtryksform, og bliv inspireret af dig selv
ikke det de andre gør)
• Management (hvad laver et management, hvor finder man den/det rette match, hvad
koster det mm.)
• Publishing (hvad er publishing, hvordan administrerer man det, hvor finder man et publishing selskab)
• Digital selvudgivelse (gennemgang af div. Muligheder for udgivelse og distribution, lokalt og internationalt)
• Marketing (hvordan markedsfører man sig selv? hvad er der af alternativer)
• Branding – foto, video, styling, (udvikling af eget Brand og materiale)
• Performance - dans m.m. (hvad er en koreograf, hvorfor er sceneshow nødvendigt? Udvikling af eget show)
• Eventplanlægning (hvad kræver det at lave en koncert fra bunden)
• Tour produktion (planlægning og logistik samt budget)
• Booking (hvad gør en Book’er, hvad koster det, hvad kan jeg gøre selv)
• Jura (forstå de forskellige kontrakter)
• Coaching / Psykologi (bliv psykisk stærk og lær’ at det ikke kun er ”rockstar” på scenen
det handler om)
• PR (Radio, promo, Dj-pools, tv-programmer, Social media)
Og meget mere. Hvis de unge i projektet har særlige ønsker til workshop, vil vi afvikle dem.
Undervisere
Vi bruger professionelle kunstnere og branchefolk, som vi kan trække på i vores allerede store
netværk, og som alle har givet tilsagn om deres deltagelse. Mange branchefolk er meget begejstret for projektet og stiller sig til rådighed.

Ansvar for gennemførelse
Ansvaret for gennemførelse af projektet ligger hos Daglig leder af Ungdomskulturhuset Vognporten Frank Weinberger, Projektleder Jimmi Abildgaard, samt en projektgruppe af unge der
har været med i sæson 1+2.
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