Pressemeddelelse den 15. november 2010

Danish Music Awards hylder ’ghettorappen’
Prisen for Årets Initiativ blev i går tildelt det århusianske projekt Rap
Akademiet ved musikselskabernes årlige prisuddelingsfest.

Man behøver ikke have kreeret Årets Hit for at kunne modtage en musikpris. I
forbindelse med årets Danish Music Awards uddelte IFPI og genreorganisationerne
JazzDanmark, Folkemusikkens Fællessekretariat og World Music Denmark i går en
pris, der hylder initiativer, som bruger musikken til at berige sin omverden. Både
kunstnerisk, kulturelt og ikke mindst socialt.

Rap Akademiet i Århus passer præcist på ovenstående kriterier. Med udgangspunkt i
unge i udsatte boligområder arbejder Rap Akademiet individuelt med drømme og
kompetencer ud i rimenes kringlede rytmik. Eleverne på Rap Akademiet får nemlig
en unik mulighed for at afpudse talent og selvtillid gennem mødet med professionelle
rappere, som varetager undervisningen.

Ifølge sekretariatschef for Det Boligsociale Fællessekretariat Jens Møller er det vigtigt
at fortælle den positive historie om musikkens samfundsmæssige gennemslagskraft:

“Med de mange ghettoudspil i efteråret har der været fokus på problemerne i
boligområderne. Derfor er det positivt, at Rap Akademiet får tildelt en pris. De unge
møder opbakning og får selvtillid – ikke fordi de er en del af et ’integrationsprojekt’,
men fordi de sammen med vores medarbejdere brænder for musikken”.

Prisen for Årets Initiativ føjes til Danish Music Awards-porteføljen, og IFPI fortsætter
fremadrettet med at fejre musikalske idéer med et socialt og kulturelt afkast.

Yderligere information:
Rasmus Brandt Lauridsen, projektleder Rap Akademiet: Mobil: +45 5150 5155 / rasmus@rapakademi.dk
Lasse Lindholm, kommunikationschef i IFPI: Mobil: +45 26 233 833. Mail: lal@ifpi.dk
Billede af Rap Akademiet: http://rosenauer.dk/dma2010/martin_rosenauer_dma2010_4.jpg - fotograf Martin Rosenauer
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Kort om Rap Akademiet:
Rap Akademiet er et gratis fritidstilbud til alle unge mellem 12 og 25 år i Århus
Kommune med fokus på de udsatte boligområder. Bag akademiet står Det
Boligsociale Fællessekretariat, som på vegne af de århusianske boligforeninger
koordinerer den boligsociale indsats i Århus. Se mere på www.bydele.dk

Rap Akademiet er en overbygning til en række rapskoler i områderne Rosenhøj,
Bispehaven,

Herredsvang,

Trillegården,

Skjoldhøj,

Trige,

Kalmargade

og

Toveshøj/Gellerup. I rapskolerne underviser professionelle rappere unge mellem 10
og 16 år i at skrive tekster, rappe, indspille og optræde. De elever i rapskolerne, som
er ekstra motiveret for at lave rap, kan komme i Rap Akademiet og arbejde mere
seriøst og målrettet med deres musik. Se mere på www.rapakademi.dk.

Projektleder Rasmus Brandt Lauridsen om modtagelsen af prisen for
Årets Initiativ:
"Vi er meget stolte af prisen og glade for, at den etablerede musikbranche har valgt
at hylde vores projekt som årets initiativ. Rap Akademiet er nemlig også seriøs
talentudvikling, som kan komme musikbranchen til gode om få år. Ét af vores mål
har fra starten været at inddrage den professionelle musikbranche i vores arbejde,
og det gør vi bl.a. i skikkelse af de professionelle rappere, der varetager
undervisningen, og i form af de kurser vi udbyder med erfarne branchekræfter.
Prisen er desuden et håndgribeligt bevis på den seriøse og professionelle ånd,
projektet er blevet skabt i".
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