
MIDEM ARTIST ACCELERATOR 
MIDEM Artist Accelerator yorumcular ve onların çevreleri için özel bir programdır. Artistik Komite 
tarafından seçilecek 12 yeni yeteneğin promosyonunu sağlamak ve onların menajerlerini, 
yapımcılarını, publisherlarını global bazda artistik gelişimlerini desteklemek için bir fırsattır.  

 
Söz konusu program için aşağıdaki kriterlere uygun olan yorumcular veya müzik grupları başvuruda 
bulunabiliyor. 
 

 18 yaş ve üstü 

 Bağımsız bir yorumcu veya bir grup 

 Profesyonel bir destek ekibine sahip (menajeri, yapımcısı, ajansı olan) 

 Doğrulayan medya haberleri ve sosyal ağlarda sağlam varlığı 

 Bir plak şirketi veya publishingle kontrat imzalamış olmak 

 2015-2016’da minimum 5 resmi canlı performans organize etmiş olmak 

 Kısa ve uzun dönemli somut hedeflerle (yurt dışı dahil) mevcut bir kariyer planlamasının 
sunulması 

 
MIDEM Komitesi tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda 12 yetenek seçilecektir. Bu 
seçimle finalistler aşağıdaki olanaklara sahip olacaklardır; 
 

 MIDEM’e 4 gün boyunca ücretsiz katılım, 

 MIDEM’de canlı bir konser, 

 MIDEM konferans programında uygun bir yer, 

 Komite üyelerinin her biriyle mentörlük programı, 

 MIDEM uzmanlarıyla birebir görüşmeler  
 

o MUSEXPO- Global Senkronizasyon ve Markalar Zirvesi/Üst düzey yöneticiler ve müzik 
supervisörlerle görüşmeler 

o Uluslararası Eğlence Sektörü Hukukçuları Birliği ile yasal hizmetler 
 

 MIDEM’de bulunan iş ortaklarıyla çalıştaylar (Metropolis, Bandpage), 

 VIP Club’a erişim, 

 MIDEM Completion’da seçilen yorumcunun veya grubun bir şarkısının yer alması, 

 Bütün MIDEM iletişim kanallarında seçilen yorumcu veya grubun promosyonu 
 
Ayrıca Mayıs ayında ortaya çıkacak olan MIDEM COUP DE COEUR’da 
 

 Metropolis’te bir albüm masteringi 

 Bir günlük stüdyo kaydı 

 Metropolis Gecesi boyunca açılış slotu. 
 
Başvurular 21 Şubat 2016 saat 15.00’a kadar gerçekleştirilmelidir. 
 
Seçilen finalist veya grup mutlak surette 3-6 Haziran tarihlerinde MIDEM’de olmalıdır (en azından 
menajerleri). MIDEM tarafından belirlenen zamanda konser programını gerçekleştirmek 
zorundadırlar. Nisan 15’ten önce mutlaka kendilerinden talep edilecek olan ilgili evrakları ve dosyayı 
sağlamak zorundadırlar. Finalistler temsilden önce MIDEM’le sözleşme imzalamak zorundadırlar. 
Bütün masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır (yol, konaklama). 
 
Daha detaylı bilgi ve başvuru için ilgili web adresi şöyledir: 
http://www.midem.com/en/programme/live-music/artist-accelerator/ 
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