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Kynningarmál 

DIY: Fréttatilkynningar og almannatengsl 

Þegar ný útgáfa eða tónleikaferðalag er í vændum er einstaklega heppilegt að fá fjölmiðlaumfjallanir í 
blöðum, í útvarpi, í sjónvarpi og víðar. Nú til dags sjá minni hljómsveitir / tónlistarmenn um þetta sjálf 
og hér fylgja nokkur góð ráð. 

Fréttatilkynning 
Fyrst þarf að vita hvert á að senda fréttatilkynningu. Sumir kaupa lista af tölvupóstföngum í massavís 
og senda á alla, en við getum ekki mælt með þessari aðferð. Best er að reyna að senda til fárra en vel 
valdra aðila. Byrjaðu á að punkta niður hvaða miðla þú fylgist með, niðurbútað eftir löndum 
(tungumálum). Hvaða miðlar fjalla um svipaða tónlist og þú ert að reyna að koma á framfæri? Það er 
líka gott að vera raunsær, en ef að þú ert með lítið óþekkt verkefni eru kannski minni líkur á að fá 
umfjöllun á Pitchfork og betra að setja meiri orku í að fá umfjöllun á til dæmis minni bloggum eða 
íslenskum fjölmiðlum. Það getur líka verið mjög fráhrindandi fyrir t.d. rapp heimasíðu að fá 
fréttatilkynningu frá metal bandi. Sumir blaðamenn nota lítið tölvupóst og vilja frekar fá sendan 
geisladisk og bréf í pósti. Best er að vita á hvern þú ert að senda. 

Annað er tungumálið, ef heimasíða er á frönsku þá er best að senda fréttatilkynningu á frönsku og svo 
framvegis. Markmiðið er að gera starf blaðamannsins auðveldari og það að hafa upplýsingar 
haldbærar á sínu tungumáli er mjög þægilegt. 

Lang besta leiðin til þess að ná til blaðamanna er að skrifa persónulegt bréf. Þá myndirðu ávarpa 
viðkomandi með nafni, og jafnvel vísa í aðrar greinar sem hann/hún hefur skrifað. Til dæmis er hægt 
að segja, að fyrst viðkomandi hefur áður skrifað um einn listamann þá gæti verið að hann/hún hafi 
áhuga á því sem þú ert að kynna. 
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Einn tilgangur PR fyrirtækja er að eiga lista yfir mikilvæga pressu og hafa þau einnig persónuleg tengsl 
við blaðamennina sem eykur líkur á umfjöllun töluvert, en það getur kostað sitt. Þú getur lesið meira um 
PR fyrirtæki hér. 

Best er að hafa póstinn stuttan og hnitmiðaðann, ekki hafa allar upplýsingarnar í tölvupóstinum sjálfum 
en þú getur haft í viðhengi t.d. electronic press kit (EPK) þar sem má finna ítarlegri upplýsingar. 
Hinsvegar verður þú að tryggja að allar upplýsingar sem blaðamaðurinn þarf er að finna í EPK. Ekki 
senda plötuna þína einfaldlega á blaðamann og biðja viðkomandi um að skrifa um hana, þú verður 
að “pitcha” plötuna og taka fram afhverju hún er áhugavert umfjöllunarefni, hver sagan er á bak við 
hana og þig/ykkur sem tónlistarmann/menn, hvenær hún kom eða kemur út, hvar hún er fáanleg osfv. 
osfv. 

Það kemur ekki alltaf í fyrstu tilraun. Best er að senda mjög kurteisan póst stuttu seinna, til dæmis, “Hæ 
X, hefurðu haft tíma til þess að skoða póstinn sem ég sendi þér?”. Á Íslandi er stundum hægt að 
hringja í blaðamenn og ýta kurteisislega eftir svari. Ef viðkomandi segir nei, þá er best að taka því 
bara, og vera ekki að reyna mikið meira. Maður vill ekki vera dónalegur eða of ýtinn, ef efnið á ekki 
við viðkomandi blað eða blaðamann þá nær það ekki lengra. 

Hafðu hlekk á streymi, því það vilja fæstir niðurhala heilu lagi til þess að hlusta á það. Ekki leggja 
ofuráherslu á tilvitnanir frá öðrum blöðum, sérstaklega ef þú ert með tiltölulega óþekkt verkefni. 
Tónlistarblaðamenn vilja oft vera þeir sem uppgötvuðu tónlistina og það að sýna hve margir 
tónlistarmiðlar hafa þegar fjallað um hljómsveitina hjálpar ekki. 

Electronic Press Kit (EPK) 
Það er gott fyrir allar hljómsveitir að hafa EPK. Margir hverjir hýsa EPK á Dropbox eða sambærilegum 
heimasíðum nú til dags. Í EPK eru eftirfarandi hlutir: 

● Stutt ágrip af ferlinum þínum. Ekki byrja á “x hefur spilað tónlist frá 5 ára aldri”, það er 
mjög þreytt :) 

● Fréttatilkynning frá því sem þú ert að kynna *núna* til dæmis útgáfa eða tónleikaferðalag. 
● Myndir í góðum gæðum, bæði af þér/ykkur og af plötuumslaginu (ef á við) 
● 1-3 lög eftir þig/ykkur 
● Blað með viðeigandi hlekkjum (Facebook, Instagram, heimasíða, Spotify…) 

Eins og áður var nefnt er best að hafa þetta á nokkrum tungumálum, eftir því hvaða löndum þú vilt 
kynna tónlist þína. Mörg lönd eru ekki eins og Ísland þar sem allir tala ensku, ef þú hefur tök á því að 
þýða EPKið þitt þá mælum við sterklega með því. Ekki nota Google Translate, samt. 
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Hvernig bý ég til einfalda heimasíðu? 

Margir telja að Facebook síða eða aðrir samfélagsmiðlar komi í stað hefðbundinnar heimasíðu. Því 
miður er það einfaldlega ekki satt. 

Í verkfærakistu ÚTÓNs er talað um vefviðveru tónlistarmanna. Það telja sumir að Facebook sé nóg, en 
það er því miður ekki rétt. Það sem þarf að hafa í huga að ekki allir eru á samfélagsmiðlum, og oft er 
fólk á samfélagsmiðlum sem þú ert ekki endilega á. Til dæmis er notkun á mismunandi miðlum ótrúlega 
misjöfn eftir löndum. Facebook er alls ráðandi á Íslandi en það er ekki raunin alls staðar. Fyrir utan 
þessa staðreynd þá er Facebook ekki góður vettvangur fyrir fólk til þess að kynnast þér betur sem 
tónlistarmanni. Stundum þarf maður að scrolla mjög langt niður á Facebook til þess að finna lag eða 
tónlistarmyndband, og mjög erfitt er að finna dagsetningar á tónleikaferðalagi áreiðanlega. Best er að 
safna saman mikilvægustu upplýsingunum um þig eða þína hljómsveit og gera það aðgengilegt á 
skýran og einfaldan hátt, svo að fólk þurfi ekki að gramsa of lengi ef þau vilja vita meira um þig. 

Margir velja að sleppa að gera heimasíðu því það er dýrt, en raunin er að við lifum á tímum þar sem í 
boði eru ótrúlega margar ódýrar leiðir til þess að búa til einfalda heimasíðu (og við mælum með því 
að heimasíðan sé einföld). ÚTÓN notar WordPress bakvinnslukerfið fyrir bæði uton.is og 
icelandmusic.is og er kerfið ókeypis og “open source”. Í raun er engin afsökun fyrir því að 
tónlistarmaður sé ekki með heimasíðu nú til dags og ættu allir sem eru þokkalega færir á tölvur getað 
sett upp heimasíðu. Í þessari grein munum við fara í gegn um ferlið að setja upp nýja heimasíðu með 
WordPress. Áætlaður kostnaður er í kring um 5.000 – 10.000 kr. og þetta ætti að taka svona 3 
klukkutíma. Athugið að það eru margar aðrar leiðir til þess að gera heimasíðu, eins og einn lesandi 
benti á Squarespace sem er örlítið dýrara en mun einfaldara. 

Áður en þú byrjar þá þarf að taka saman gögn sem á að fara inn á heimasíðuna: myndir í góðum 
gæðum (high-res), og hlekkir á Spotify, samfélagsmiðla, síðu þar sem er hægt að panta geisladisk eða 
varning (ef þú vilt), og upplýsingar um tónleikaferðalag ef slíkt er í vændum. 

Það fyrsta sem þú þarft að gera er að kaupa aðgang að léni (lén er til dæmis uton.is) eða “domain”. 
Athugið að lén eins og hljómsveit.wordpress.com (eða sambærilegt) eru ekki fagmannleg og við 
mælum ekki með því að það sé notað. Lénið á að vera hljómsveit.is, hljómsveit.com, tónlistarmaður.is 
eða þess háttar, einkum því það er auðveldara að muna það og það stendur sig betur í leitarvélum. Ef 
þú vilt .is þá kaupir þú lenið á www.isnic.is en ef þú vilt að lénið endi á öðru (.com, .net, eða annað) 
eru ótal kostir í boði t.d. Namecheap, Hover, eða Gandi. Dæmigert verð fyrir lén er $10 á ári en 
aðeins meira, í kring um 6.000 kr. fyrir íslenskt lén. 

Annað skrefið er að kaupa hýsingu (á ensku: hosting) og þetta getur þú gert t.d. á hysingar.is eða 
1984.is eða á erlendum síðum (t.d. BlueHost, GoDaddy, HostGator). Á Íslandi kostar hýsing í kring um 
1.000 kr. á mánuði en erlendis í kring um 3-7 dollara á mánuði. 

Nú þegar þú ert komin/n með lén og hýsingu þá er komið að því að setja upp WordPress. Þetta gerir 
þú í gegn um hýsingaraðilann og er ferlið aðeins mismunandi eftir hvaða hýsingaraðila þú valdir. Í 
lang flestum tilfellum bjóða hýsingaraðilar upp á leiðbeiningar um hvernig þú setur upp WordPress (til 
á eftirfarandi hlekkjum fyrir GoDaddy, HostGator, og BlueHost). Við getum ekki séð að íslensku 
síðurnar bjóði upp á sambærilegar leiðbeiningar en þú þarft ef til vill bara að hringja í viðkomandi 
(eða nota FTP forrit á borð við FileZilla en það er of flókið fyrir marga). Þegar búið er að setja upp 
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WordPress loggar þú þig inn á vefsvæðið með því að fara á heimasíða.is/wp-admin (skiptu úr 
heimasíða.is fyrir þitt lén). 

␀  

Nú ættirðu að vera komin/n með heimasíðu og það sem þarf nú að gera er að ákveða hvernig hún á 
að líta út. Það eru til ótal ókeypis heimasíðu þema sem hægt er að niðurhala af netinu, til dæmis frá 
WordPress eða öðrum heimasíðum. Ef þú ert til í að borga smá pening, segjum $20 geturðu fengið 
mjög flott þema af heimasíðum og borð við Themeforest. Til dæmis þetta þema sem kostar $18 og er 
með sérstakt “DJs and Bands” stillingu.  Þú getur fundið mörg flott þema sem eru ókeypis til dæmis á 
JustFreeThemes.com. 

Þegar þú ert búin/n að velja þér þema þá niðurhalar þú .zip skrá sem inniheldur öll gögn sem þú 
þarft. Skráðu þig inn í WordPress bakendakerfið (heimasíða.is/wp-admin) og farðu í Appearance – 
Themes – Add New – Upload Theme. Þegar það er komið skaltu virkja þemað (Appearance – Themes 
og veldu þemað þitt). Næst skaltu setja upp síður (pages) og þetta er það sem kemur fram í valmynd á 
heimasíðu, til dæmis eru síður sem ÚTÓN notar Fréttir, Fróðleikur, Styrkir & Sjóðir, Um ÚTÓN (og 
undirsíður). Þetta gæti þá verið til dæmi Tour Dates, Music, og About. Þar á eftir velur þú valmyndina 
þína (menu) undir Appreance – Menu. Prófaðu þig áfram, horfðu á myndbönd (til dæmis þetta) og þú 
ættir að skilja nokkurn veginn hvernig þú setur efnið þitt inn á heimasíðuna. Ef þú lendir í vandræðum 
þá er WordPress mest notaða vef umsjónarkerfi í heimi og það hafa mjög margir lent í sömu 
vandamálum. Leitaðu að svörum við þínum spurningum á netinu. 

● Hafðu þetta einfalt, komdu skilaboðum skýrt til skila 
● Notaðu einungis hágæða myndir 
● Ekki hafa tónlist sem spilast óumbeðið 
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● Hafðu hlekki á samfélagsmiðla 
● Ekki gera það erfitt fyrir fólk að nálgast tónlistina þína 
● Gefðu upp tölvupóstfang eða aðra leið til þess að hafa samband við þig 

— 

Dæmi um góða heimasíðu er heimasíða er heimasíða Mammút þar sem er bara mynd af bandinu, 
hlekkir á Spotify og staði til þess að kaupa plötuna. Einföld síða með einungis mikilvægustu 
upplýsingunum. 

Þú getur sett YouTube myndband, plötuna þína á Spotify, SoundCloud lag og fleira á síðuna þína með 
því að nota embed kóða. 

Þegar þú ert komið með lén sem þér líkar við getur þú tengt það við Google Apps. Með þessu getur 
þú fengið tölvupóstfang sem er til dæmis hljómsveit@hljómsveit.is eða nafn@hljómsveit.is sem þykir 
agalega töff sem samt virkar eins og hefðbundið GMail með öllu tilheyrandi. 

Við mælum sterklega með að þú tengir heimasíðuna þína við Google Analytics við fyrsta tækifæri til 
þess að sjá hve margir og hverjir eru að heimsækja síðuna þína. 

Athugið að það þarf að tryggja að vefsíðan virki í snjallsímum og spjaldtölvum. Þannig síður eru 
kallaðar “responsive” síður og aðlagast að rammanum sem þær eru skoðaðar í gegn um. Lang flest 
þema nú til dags eru responsive. 
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Hvað gera PR fyrirtæki fyrir tónlistarmenn? 

Þegar kemur að kynningu á nýrri plötu eða tónleikaferðalagi er algengt að tónlistarmenn kaupi sér 
þjónustu PR fyrirtækis. Það hefur sýnt sig að slík kynning getur verið mjög verðmæt og skili góðum 
árangri, en hvernig er best að fara að því að notast við PR fyrirtæki? 

PR stendur fyrir “public relations” og manneskja sem er PR fulltrúi vinnur við að eiga samskipti við 
fjölmiðla fyrir hönd einhvers hvort sem það er tónlistarmanns, fyrirtækis eða annars aðila. Stór fyrirtæki 
(á borð við stórar plötuútgáfur eða slíkt) eru oft með fólk hjá sér í vinnu sem sér um PR mál, en minni 
fyrirtæki og einstakir tónlistarmenn eru líklegari til þess að kaupa sér þjónustu PR fyrirtækis.  

PR fyrirtæki selur þjónustu sína til þess að hjálpa fólki að fá umfjöllun í fjölmiðlum um tiltekin verkefni, 
plötu, tónleika eða bara almenna vitleysu eins og mikið af celebrity liðinu gengst upp í. 

PR fulltrúi er manneskja sem hefur góð tengsl við fjölmiðlafólk og aðstoðar sína viðskiptavini við það 
að fá fjölmiðlaumfjöllun. Þetta getur verið í formi fréttar um viðeigandi tónlistarmann, viðtal, plötudóm 
eða annað. Þetta gerir það að verkum að fólk sem les þennan tiltekna miðil mun nú þekkja 
tónlistarmanninn ef þau gerðu það ekki áður, og/eða ef til vill að ímynd þeirra um tónlistarmanninn 
breytist. Til dæmis getur viðtal leitt hluti í ljós um persónuleika eða sögu tónlistarmanns sem lesandi vissi 
ekki áður, og einnig getur frétt um tónlistarmann sem birtist í mjög virtu blaði breytt hugmyndum fólks 
um tónlistarmanninn. 

Í rauninni er munurinn á PR og auglýsingum sú að þú kaupir þér auglýsingarpláss í blaði, en með PR 
þá er peningurinn notaður í að reyna að fá umfjöllun í blaðinu sem ekki er kostuð. Slík umfjöllun virkar 
oft áreiðanlegri en auglýsing á lesendur. 

En hvernig fer maður að því að kaupa sér PR þjónustu, og hver eru algengustu mistök í PR málum? 

Þegar farið er í PR herferð eins og aðrar markaðsherferðir er mikilvægt að setja sér mælanleg 
markmið og fylgja eftir. Mismunandi PR fyriræki starfa á mismunandi markaðssvæðum og með 
mismunandi miðlum. Þannig er gott fyrir þig að ákveða fyrirfram á hvaða svæði þú vilt einblína 
(Bretland, Þýskaland og Bandaríkin eru almennt góð markaðssvæði fyrir íslenska músík) og hvort þú 
hefur mestan áhuga á umfjöllun í blöðunum, útvarpi, sjónvarpi, á netinu eða annað (til þess að komast 
að því er best að spyrja sig hvaða miðla markhópurinn þinn er líklegur til að skoða, sjá frekari 
upplýsingar í Verkfærakistu ÚTÓN). Þú getur þá metið tilboð frá PR fyrirtæki útfrá því að það tryggi 
umfjöllun á markaðssvæði sem skiptir þig máli í miðli sem tilvonandi viðskiptavinir þínir lesa, hlusta á 
eða horfa á. Þú getur sett þér markmið um ákveðna dreifingu, ákveðna umfjöllun eða auknar spilanir 
frá ákveðnum svæðum. Þú getur til dæmis óskað eftir gögnum frá Spotify um hvar er verið að hlusta á 
tónlist þína, og svo borið saman sömu gögn eftir herferðina, ef tilgangur herferðarinnar er að auka 
streymi í ákveðnu landi (reynið þá til dæmis að fá fjölmiðil til að setja hlekk á Spotify svo að lesendur 
geti auðveldlega byrjað að hlusta á plötuna). 

Eitt það mikilvægasta sem þarf að hafa í huga áður en PR herferð er keypt er það sé verið að kynna 
eitthvað ákveðið. Þá er það helst tónleikaferðalag eða plötuútgáfa, en það borgar sig aldrei að kaupa 
PR “út í lofið”. Þess vegna er svo algengt að sjá í lok umfjöllunar um tónlistarmann “þú getur keypt 
plötuna á iTunes” eða “þú getur séð þennan tónlistarmann spila í þessum löndum á næstunni”. 
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Einnig er gott að vera virkur á samfélagsmiðlum og vera með góða vefviðveru. Ef einhver sér umfjöllun 
um tónlist þína og vill ef til vill fylgjast með þér á Twitter þá er gott að þú sért auðsjáanlega virkur á 
þeim miðli. Þannig getur þú einnig fylgst með Twitter og Facebook Analytics til þess að sjá hvort það sé 
verið að sýna áhuga á því landssvæði sem PR herferðin fer fram.  

Að lokum þegar PR herferð lýkur er mikilvægt að biðja um lokaskýrslu frá PR aðila þar sem kemur 
fram hvaða umfjallanir manneskjan ber ábyrgð á, hversu margir lesendur eru á bak við hverja 
umfjöllun og aðrar upplýsingar sem snúa að markmiðum herferðarinnar. 

Þú getur sótt um markaðsstyrk frá ÚTÓN (umsóknarfrestur fjórum sinnum á ári) ef þú heldur að PR 
herferð geti hjálpað þér að ná markmiðum þínum. Einnig getur þú leitað ráða hjá ÚTÓN ef einhverjar 
spurningar vakna.  

Fyrirlestur um stafræna markaðssetningu og auglýsingar 

Líkt og ÚTÓN halda hinar norrænu útflutningsskrifstofunnar reglulega fræðslufundi um hin ýmis mál 
sem snúa að kynningu tónlistar erlendis. Nú hefur sænska skrifstofan birt myndbandsupptöku af 
fræðslukvöldi sem þau héldu á dögunum um markaðssetningu. 

Skrifstofan birtir tvö myndbönd af fyrirlestri frá Claire Mas sem er yfir þjálfunardeild hjá music:)ally. 
ÚTÓN hefur nokkrum sinnum unnið verkefni með music:)ally en fyrirtækið hefur verið að þjálfa aðila í 
tónlistarbransanum síðan 2001. Fyrirtækið vinnur með bæði stórum og smáum plötuútgáfum, 
umboðsmönnum og PR fulltrúum út um allan heim. 

Í þessum fyrirlestri er áhersla á Facebook og Twitter og Claire fer yfir nokkur atriði sem snúa að 
uppbyggingu á aðdáendahóp, hvaða efni er áhugavert fyrir aðdáendur og margt fleira. Myndböndin 
eru í lengri kantinum en fróðleikurinn sem kemur þarna fram getur reynst ómetanlegur. 
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Að kynna tónlist í Þýskalandi 
Þýskaland er einn mikilvægasti markaður Evrópu fyrir tónlistarmenn. Þjóðverjar kaupa ennþá 
geisladiska í miklum mæli og geta vinsældir þar haft áhrif á öll þýskumælandi markaðssvæði. 

Í sumar fór ÚTÓN til Þýskalands að taka þátt í samnorræna verkefninu Play Nordic. Þar voru 
sérfræðingar um þýska tónlistarbransann beðnir um að halda fyrirlestra um þýska markaðinn og hvað 
þarf að hafa í huga þegar farið er inn á hann með sína tónlist. 

Hér eru nokkrir lykil punktar um hvernig á að kynna tónlist í Þýskalandi: 

● Þýskaland samanstendur af 16 svæðum (Bundesländer) sem hafa hvert og sína eigin fjölmiðla 
og uppbyggingu í kring um þá. Þegar tónlist er kynnt í Þýskalandi þá þarf að fjárfesta meiri 
pening en í öðrum löndum þar sem það þarf að samhæfa markaðsaðgerðir á milli allra 
svæðanna. Þetta á sérstaklega við um útvarp þar sem tekur langan tíma að komast inn í 
útvarpsþætti, yfirleitt 2-3 mánuði. 

● Mikið af tónlist sem seld er í Þýskalandi eru geisladiskar, sem er aðeins frábrugðið öðrum 
löndum í Evrópu. Það er ekki hægt að gefa bara út stafrænt, þú verður að vera einnig með CD 
og/eða vínyl svo að útgáfan sé “tekin alvarlega”. Það er einnig ekki jafn mikið vægi í því að 
gefa út EP til að fyrirbyggja útgáfu á CD eins og í Bretlandi til dæmis. 

● Berlín er orðin mikilvægur suðupottur fyrir tónlistarmenn. Það eru hinsvegar svokallaðar 
“media city” sem hafa mikil áhrif út á við, og það eru Hamborg, Köln og München. 

● Þýskaland er þriðji stærsti markaðurinn fyrir geisladiska á heimsvísu. Það þýðir að það eru mun 
fleiri fyrirtæki í kring um starfsemina og þau eru oft sundurliðuð eftir tónlistaráherslum (jazz, 
indie, elektróník osfv.) Nýjustu tölurnar eru: 77,4% CD/vínyl, 22,6% stafrænt, 4,7% streymi. 

● Engin PR skrifstofa getur galdrað fram árangur. Það þarf að dæla í þau kynningarefni og 
annað sem á við, og með góðum fyrirvara. Á Íslandi er önnur menning þar sem mikið reddast 
á síðustu stundu. Það er hinsvegar ekki vel litið í Þýskalandi og getur verið túlkað sem 
ófagmannlegt. Best er að skipuleggja sig mjög vel og gefa sér góðan tíma í það. Það ber að 
virða setta fresti. Best er t.d. að stofna til samstarfs minnst 6 mánuðum fyrir útgáfu. 

● Oft er talað um mikilvægi þess að fá umfjöllun í enskumælandi blöðum því það er hægt að 
dreifa þeim upplýsingum svo víða, en Þjóðverjar lesa helst blöð, heimasíður og blogg á þýsku. 
Besta leiðin til að ná til neytenda er að komast inn á þýskumælandi síður og vera með promo 
efni á þýsku. 

● Íhugaðu að vera með fjölmiðlasamstarf (e. media partnership) þegar þú ferð að túra. Það er 
mjög algengt í Þýskalandi. 

● Lang flestir nota Facebook þegar kemur að samfélagsmiðlum. Twitter notendur eru fáir 
Instagram notendur mun færri. Google+ er næstum vinsælli en Twitter og Instagram samanlagt 
meðal yngri notenda (14-29 ára). 

● Það eru ekki mörg tækifæri fyrir nýja tónlistarmenn að komast í sjónvarpið. Best væri að 
einblína á aðgengilegri miðla. 

Mikilvægir miðlar sem bent var á: Noisey DE, Nothing but Hope and Passion, Motor, Musik 
Express.de, Intro, Kaltblut, Metal Hammer, Spex. 
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Hvernig kem ég tónlistinni minni á tónlistarblogg? 
Að fá umfjöllun á áhrifamiklu tónlistarbloggi getur breytt miklu fyrir nýjan tónlistarmann, en hvernig 
kemst maður inn á þessar síður? Flest þeirra fá hundruðir tölvupósta á dag með SoundCloud hlekkjum 
og DJ mixum og erfitt er að standa upp úr. 

Fyrst er best að tilgreina nokkur blogg/síður sem þykja áhrifamiklar. Hér verður ekki talið upp blogg á 
borð við Pitchfork þar sem þau skrifa að mestu um tónlist sem hefur þegar náð ákveðnum vinsældum. 
Þessi listi á aðallega við um raftónlist, hip hop og indie/alternative tónlist. 

Pigeons & Planes, XLR8R, Nothing But Hope and Passion, The Line of Best Fit, The 405, Drowned in 
Sound, FACT, Noisey, og Quietus. 

Það eru til óteljandi aðrar síður og margar hverjar mjög sérhæfðar eftir tónlistarflokkum. Eitt sem má 
samt hafa í huga að það er ekki endilega sniðugt að reyna að koma tónlistinni að alls staðar t.d. með 
því að senda út almennan tölvupóst á öll blogg. Það er sniðugt að byrja að senda á sem flesta, en að 
t.d. komast að því hvað manneskjan sem tekur við tölvupóstinum heitir og sníða póstinn að þeim. Þú 
þarft að vera viss um að viðtakandinn hafi einhverja þekkingu á þínum tónlistarstíl. Ekki senda 
þungarokk á elektrónískt tónlistarblogg. Ekki senda allt of langa pósta. Fólk vill streyma lagi, ekki þurfa 
að niðurhala því til þess að hlusta á það. Láttu myndir fylgja með til þess að setja andlit eða ímynd bak 
við tölvupóstinn. 

Pigeons & Planes tók saman nokkra sposka punkta um hvað maður á ekki að gera. 

Þó það gæti verið að þú komir tónlist þinni inn á þennan máta þá er lang best að þekkja eitthvað til 
blaðsins til dæmis með því að kannast við blaðamann sem starfar þar. Það getur verið snúið og tilvist 
PR fyrirtækja er að einhverju leyti háð því að þeir sem starfa þar eru með tengsl inn á miðla sem aðrir 
eru ekki með. 

Það er samt ekki óyfirstíganlegt verkefni að mynda tengsl við áhrifamikið tónlistarblogg. The 405, 
Drowned in Sound, Noisey, Quietus og The Line of Best Fit voru öll með fulltrúa á Iceland Airwaves 
2014 og árin áður. Blaðamenn flykkjast einnig að öðrum hátíðum eins og Sónar Reykjavík sem verður 
núna í febrúar. ÚTÓN stendur fyrir tengslamyndunarfundi ár hvert á Iceland Airwaves þar sem 
tónlistarmönnum býðst að bóka fundi með blaðamönnum. Það er allskonar sniðugt hægt að gera á 
meðan svona margir af áhrifamiklum einstaklingum koma til Reykjavíkur ár hvert og eru hljómsveitir 
hvattar til að nýta sér það. 
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Að selja og kynna tónlist í Japan 

ÚTÓN hefur undanfarin ár tekið þátt í Hokuo Music Night sem er samnorrænt verkefni stofnað af 
finnsku Útflutninsskrifstofunni Music Finland. Verkefnið felst í því að þátttökulönd senda hljómsveit til 
þess að spila í Tokyo á Hokuo Music Night. Auk þess er tengslamyndunarfundur á milli norræna 
viðskiptaaðila og japanskra, lagasmiðja þar sem ÚTÓN sendir íslenskan lagahöfund til þess að semja 
lög með Japönskum og Kóreönskum lagahöfundum, en lagasmiðjan er studd af Sony Music Japan. 
Einnig er fræðsludagur þar sem sérfræðingar um japanskan markað halda fyrirlestra til þess að fræða 
fulltrúa frá Norðurlöndunum um tónlistarviðskipti í Japan. ÚTÓN hefur tekið saman helstu punkta sem 
má hafa í huga þegar hugað er að innrás inn í Japan. 

Vissir þú að...  
85,5% af allri neyslu á tónlist er í gegn um geisladiska í Japan. Þar er ekki Spotify og lokað er fyrir 
aðgang að mörgum streymiveitum sem við á Íslandi höfum aðgang að. Japanir niðurhala ekki tónlist 
ólöglega, en það er talið siðlaust. 

Af þessari rest, 14,5%, er mikið hlustað á tónlist á YouTube. Allir formlegir spilunarlistar og “top” listar 
taka ekki til greina YouTube og iTunes, og endurspegla þannig ekki alltaf hvað Japanir eru að hlusta á 
hverju sinni. iTunes er hinsvegar ekki mjög vinsælt, það er almennt talið að $1 – $2 sé allt of mikið 
fyrir eitt stafrænt lag. 

83% af markaðinum er innlendur, einungis 17% er erlendur (tölur frá Q1 2014). 

Það er mikill mótþrói frá stærstu útgefendunum að koma Spotify til landsins, þar sem þau eru hrædd 
um að geisladiskasala muni minnka. 

Ólíkt því sem margir halda er “skrýtin” tónlist ekki vinsæl í Japan. Hljómsveitir sem ná verulegum frama 
í Japan fyrir utan japanskar hljómsveitir eru t.d. One Direction, Taylor Swift og Justin Bieber. Tónlist 
sem nær verulegri útbreiðslu er oftast með stóra útgefendur á bak við sig (e. major labels) á borð við 
Sony og Warner. Það mætti segja að Japan notast við “gamla” módelið að mörgu leyti þar sem stórir 
útgefendur ráða að mörgu leyti hvað fær spilun og umfjöllun og mest er hlustað á og keypt 
geisladiska. 

Það er ekki mikið um blogg og fréttaveitur sem fjalla um indie músík. Það er engin augljós leið fyrir 
indie band inn á markaðinn. Dæmi sem var tekið var Ok Go sem frumsýndi nýja tónlistarmyndbandið 
sitt á Gizmodo, ein stærsta fréttasíða um tækni og græjur. Þannig náðu þeir að krækja sér í nýjar 
aðdáendur. 

– Jay Kogami frá All Digital Music 

Góð leið til þess að breiða út tónlist þinni í Japan er að komast inn í spilunarlista hjá Pachinko 
tölvuleikjavélum sem njóta gríðarlegra vinsælda í Japan. Að ná því er mjög erfitt og oftast eru það 
oftast stórstjörnur sem ná því einungis. Hér er mynd af Pachinko tölvuleikjasal í Japan. 

Það er eiginlega einungis japönsk tónlist í kvikmyndum, auglýsingum og þáttum. Wonderwall með 
Oasis var notað í auglýsingu í Japan á dögunum og þótti það stórfrétt. 
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Það sem er hinsvegar áhugavert er að þó að flest öll tónlist sem selst í Japan er japönsk þá er um 50% 
af allri þessari tónlist samin og framleidd af erlendum lagahöfundum / framleiðendum! 

Þannig eru mikil tækifæri í japan fyrir lagahöfunda. 

– Fyrirlesari Sony Music Publishing Japan 

Blöð og tímarit eru heldur ekki mikilvægur miðill fyrir tónlist þar sem það þarf að greiða stórar 
fjárhæðir fyrir umfjallanir. Japanir sem hafa áhuga á jaðartónlist lesa oft Pitchfork og NME frekar en 
japönsk blöð og tímarit. Best er að einblína á þá mikilvægu miðla og reyna að mynda tengsl við 
útvarpsplöggara. Einnig er vinsælt að hafa sýningarpláss í plötubúðum. 

– Fyrirlesari Inpartmaint, indie útgáfa sem hefur m.a. gefið út íslenska tónlist í Japan 

Hér til hliðar er mynd af Tower Records sem er plötubúð í Tokyo. Búðin er mjög stór og á mörgum 
hæðum. Víst er að slík búð myndi ekki endast lengi hér í Evrópu. 

Árið 2013 var Japan #1 CD sölu, #3 í stafrænni sölu og #2 markaðurinn yfir allt. Hinsvegar hefur CD 
sala dregist eitthvað saman eins og alls staðar annars staðar. Á meðan stóru útfgáfurnar hafa enn 
mestu áhrifin þá hafa þau ekki verið að gefa út jafn mikið og áður. Fyrir 15-20 árum síðan gáfu þau í 
10-15 diska á mánuði, nú er það 5-7. 

Japönum finnst oft töff það sem kemur frá Bandaríkjunum og hlusta að einhverju leyti á mikilvæga 
miðla þar. 

Valdamesti miðillinn er sjónvarp. Ef þú kemst í sjónvarpið í Japan eru mun meiri líkur á því að þú færð 
einhverja athygli. 

Þróunin virðist vera hjá yngri kynslóðinni að hlusta á japanska tónlist, horfa á japanskar myndir og 
sjónvarpsþætti, og það er ekki jafn mikill vilji lengur til þess að læra ensku. 

Það virðist vera meiri tækifæri fyrir erlenda tónlistarmenn í stafræna heiminum frekar en í beinni CD 
sölu. 

Tækifæri fyrir erlenda tónlistarmenn eru í þungarokki / metal þar sem það er góð ímynd af norrænnu 
þungarokki sérstaklega. Einnig EDM og önnur raftónlist þar sem það er ekki vandamál með 
tungumálið. EDM nýtur sívaxandi vinsælda. Einnig eru tækifæri fyrir norræna listamenn í því að tengja 
sig við vörumerki sem njóta vinsælda á borð við H&M, Tiger og Lego. 

Mikilvægt er að spila marga tónleika í Japan. Best væri að fá að hita upp fyrir japanskan listamann 
sem trekkir að. 

– Fyrirlesari Warner Music Japan 

Niðurstaða 
Það er greinilega erfitt að komast inn á markað í Japan þar sem japönsk tónlist er ríkjandi og popp 
tónlist er ríkjandi umfram allt. En Íslenskar hljómsveitir hafa samt náð að hasla sér völl, Ásgeir spilaði í 
Japan í byrjun árs 2015 og voru allir tónleikar uppseldir. 
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Það er mjög freistandi að herja á markaðinn þar sem hann er mjög arðbær fyrir tónlistarmenn sem ná 
ákveðnum vinsældum. Hinsvegar er ekki hægt að nota sömu brögð sem virka í Evrópu og í 
Bandaríkjunum þar sem bæði markaðurinn og neytendur eru svo frábrugðnir. 

Það mikilvægasta sem vert er að hafa í huga er að það er ekki líklegt að ná frama í Japan á eigin 
spýtur. Það þarf að vera með viðskiptaaðila í Japan sem sér mest um kynningu og tengsl inn á 
markaðinn. Það er ekki bara það að enska er ekki víða töluð heldur eru alls kyns venjur ríkjandi þar 
sem vesturlandabúar eiga erfitt með að skilja. 

Mestu tækifærin liggja hjá hæfum lagahöfundum, þungarokkshljómsveitum og í raftónlist, þó raftónlistin 
hefur ekki enn náð að vera mjög arðbær. Ísland virðist vera með nokkuð jákvæða ímynd innan 
tónlistarbransans, og þá helst músík á borð við Ásgeir, Pascal Pinon og Sin Fang. 

Fyrirtæki sem starfa í Japan og hafa unnið með íslenskum hljómsveitum og tónlistarmönnum er Hostess, 
Inpartmaint, Imperial, og CreativeMan. ÚTÓN er með tengsl við öll þessi fyrirtæki í gegn um Hokuo 
Music Night og getum tengt áhugasama við aðila þar. 

Hokuho Pops útvarpsstöð 
Fyrirtækið Five Crosscultural Media Co. hefur sett sig í samband við ÚTÓN, en þau reka internet 
útvarp með góða útbreiðslu í Japan sem kallast USEN. Þar eru 440 stöðvar sem spila tónlist 24 tíma á 
sólahring 365 daga árs. Þau gefa einnig út netfréttabréf með 1.2 milljónir áskrifenda í Japan. 

Ein af þessum stöðvum er Hokuho Pops, eða “Scandinavian Pops” sem spilar skandinavíska 
popptónlist. Til þess að halda áfram að spila tónlist alla tíma sólahrings vantar þeim meira efni, og 
biðja um tónlist frá íslenskum útgefendum. 

Þeir sem hafa áhuga á að sjá sína músík spilaða á Hokuho Pops geta haft samband við Yoko Hatano 
og sent þeim geisladiska. ÚTÓN er með frekari kynningarefni fyrir áhugasama. 
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Fróðleiksmolar frá The Great Escape 

ÚTÓN fór nýlega á The Great Escape sem er ein stærsta tónlistarhátíð fyrir nýja tónlist. Hátíðin var 
haldin 8. – 10. maí og samhliða henni er haldin öflug tónlistarráðstefna. Haldnir voru fyrirlestrar og 
pallborðumræður með viðfangsefni á borð við “Building a Fan Business”, “Maximizing Music Rights”, 
“New Product Strategies” og “Making Money from Music: a Beginners Guide”. Ráðstefnustjórinn er 
maður að nafni Chris Cooke en hann er einn af stofnendum CMU eða Complete music update sem er 
ein stærsta fréttaveita fyrir tónlistariðnaðinn í Bretlandi. 

Ráðstefnan var sundurliðuð eftir þema, en eitt þeirra var DIY eða Do It Yourself. Þessi áhersla á mikið 
við íslenskan tónlistariðnað þar sem mikið að viðskiptum eiga sér stað af tónlistarmönnunum sjálfum 
frekar en fulltrúum þeirra. ÚTÓN fær einnig oft fyrirspurnir frá tónlistarmönnum um fyrstu skrefin sem 
þarf að taka þegar það á að koma hljómsveit á framfæri. Eftirfarandi er leiðbeiningar frá Chris og 
hans fólki hjá CMU um hvað þarf að hafa í huga, auk athugasemda frá ÚTÓN sem heimfærir hollráðin 
á íslenskan markað ef þess þarf. 

Textinn er tekinn í heild sinni af heimasíðu CMU. 

TEN TIPS FOR NEW ARTISTS FROM CMU:DIY 

We run lots of workshops for new bands explaining how the music industry works – 
what a label actually does, what music publishing is, where the ‘sync’ word comes in 
and how the music media operate. And despite all you might have read about the 
death of the record label, and how old school media aren’t important in the social age, 
the question every new band asks is this: how can I get my music in front of decision 
makers in the music industry and music media – A&Rs, agents, managers, bookers, DJs, 
journalists and heads of music? 

Well, there are a number of ways to do that, though whatever approach you take, 
you’ll need both persistence and luck. But there are a number of things you should be 
doing right now, before you even look up the name of the A&R scout at RCA or XL, or 
start stalking your booking agent of choice on Twitter, or leaving jiffy bags of goodies 
and music for George at Radio 1’s HQ just off Regent Street. 

Some of these things might seem pretty obvious, but you’d be amazed how many new 
bands arrive in the inboxes of label execs and music journalists without these basics 
done. Which means that if you do all these things, you’ll have a head start once you 
finally get five minutes with an all important dream maker. So, here goes… 

1. Write some good songs and get really good at playing them.  

Lots of guides for new bands don’t mention this, presumably because it’s a given, 
though when you listen to some of the music new bands post on SoundCloud and 
YouTube, possibly not! Obviously most of the truly great artists in history achieved their 
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greatness by breaking all the rules. But more people achieved success by following 
some. 

Be honest with yourself about your songwriting; try collaborating with and learning from 
other songwriters and producers; and try to find some trusted knowledgeable friends 
who will give you truthful feedback. And play as often you can, because that’s how you 
get good. If possible, play in front of an audience, and try to get as much feedback as 
possible. 

Sviðsframkoma getur verið jafn mikilvæg og tónlistin sjálf, eitt gott dæmi er Future 
Islands sem er frábært band sem hefur verið starfandi í mörg ár. Það var ekki fyrr en 
sviðsframkoma hljómsveitarinnar og aðalsöngvarans sérstaklega á Letterman sem kom 
hljómsveitinni í sviðsljósið og til nýrra aðdáenda um allan heim. 

2. Get a good name and register your domains. 

It’s a nightmare choosing a band name these days, because there are so many bands 
out there, and nearly every decent domain name has gone. Plus you have to consider 
how well your chosen moniker will ‘Google’ (The The and A would not be viable band 
names in the internet age). 

Also, all bands are global these days, so if you pick the same name as a hip hop outfit 
in Melbourne, that will become problematic much more quickly. But unless you’re a 
singer-songwriter planning on using the name your parents gave you, you’re going to 
need to pick a title to perform under. Make sure you do a good Google search of any 
possible names, to check they are not already in use. 

And do think about what domain name you will register for your website. It doesn’t 
have to be identical to your band name, but shouldn’t be too different. As soon as 
you’ve decided on a domain name, register it. And try to get the same words as ‘slash 
names’ on key social media (eg if your band is called ‘Sign Us’, and your domain is 
www.signusmusic.com, then try and register facebook.com/signusmusic and 
twitter.com/signusmusic). And that brings us to this… 

3. Set up at least a Facebook and Twitter account and use them. 

Social networking is compulsory for new bands these days – if only because agents, 
bookers and labels are going to want to know how many Facebook and Twitter 
followers you have before working with you. 

So get these set up asap and work out what kind of things you are going to post to 
each, and when. And also, if you’re a band, who’s going to take responsibility for 
keeping these things up to date. You’ll find ten tips on setting up your Facebook 
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Timeline from CMU’s Sam Taylor here, and we’ve got some advice from CMU’s Andy 
Malt on scheduling Facebook updatesand tweets. 

Það kemur fyrir að það er erfitt að finna íslenskar hljómsveitir á samfélagsmiðlum. Til 
dæmis er Twitter ekki notað í nærri jafn miklum mæli á Íslandi og erlendis, og geta þá 
sumir vanmetið mikilvægi þess að vera með virka viðveru á miðlinum.  

4. Write an agreement between bandmates. 

If you’re in a band, you ought to have a serious conversation at some point early on 
where you discuss at least three things: who is going to take on responsibility for the 
various aspects of band business, who is going to look after any money, and who owns 
any intellectual property. 

Bands often create two kinds of IP – copyright and trademarks. I explain the difference 
in this short article here. There are actually a number of different kinds of copyright 
which I explain in this article here. And if you’re now in the mood for more IP stuff, you 
can find out a little more about who owns copyright here and how copyrights make 
money here. 

But the important thing to know is this: the minute you write a song with lyrics two 
copyrights exist, one in the music, one in the words. By default they are owned by the 
composer and writer. If you record that song a third separate copyright exists in the 
sound recording. By default that is owned by whoever pays for the sound recording to 
be made. 

If your songwriting and recording sessions are a collaborative affair, you should really 
reach an agreement about who will own any copyrights, so there are no ambiguities if 
and when those copyrights are worth money. 

Any agreements should be written down. You don’t need a big long contract drawn up 
by a lawyer, a simple document that outlines what was agreed signed by all members 
will suffice at stage one. 

  

5. Join PRS and PPL and register your music. 

The minute you create copyrights, if anyone else wants to copy or perform your work 
they owe you some money. That means if your song gets played on the radio, then you 
are due some cash. If someone else records a version of one of your songs, then you 
are due some more cash. And if you sing your own songs at a gig or festival, then the 
promoter of that event or owner of that venue owes you money as well (in addition to 
any performance fee they might have agreed with you). It might only be a few pounds, 
it might be quite a bit more, but you want to make sure you get it all. 

In most cases, when your songs or recordings are played in public, royalties are paid 
via the so called ‘collecting societies’ – the Performing Right Society for royalties due on 
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your song copyrights (music and lyrics) and Phonographic Performance Limited for your 
recording copyrights. If you don’t register with these organisations you won’t get paid – 
so join, and make sure you register all your songs and recordings with the relevant 
body. For song rights, it’s worth checking out services like Sentric Music, which simplify 
the whole process a bit. 

Hér er átt við mikilvægi þess að skrá sig hjá félögum á borð við STEF. STEF rekur öfluga 
heimasíðu og fræðsluþjónustu þar sem þú getur fræðst um allar leiðir til þess að 
innheimta pening vegna spilun á verkum þínum, einnig erlendis. Kynntu þér málið á 
heimasíðu STEF. 

6. Gig relentlessly. 

Firstly, because this is how you’ll get better at playing. And secondly because this is 
how you build a fanbase. Social media is great once you have a couple of hundred 
fans – you can communicate with those fans daily, and encourage them to spread the 
word via their own social networks. But you are unlikely to get that initial fanbase 
online. So play live regularly, trying to move beyond just your local gig venue (gigging 
relentlessly in one place can backfire, because people might get bored of seeing you). 

Initially this will probably involve looking for open mic nights, offering to play at cafes 
and bars for free, and/or staging your own gig night. But once you get a bit of 
momentum, look out for club nights with gig slots, apply to festivals that have new band 
stages, and network with other artists and bands who may know of other opportunities. 

Despite what you read about live music being where the money is these days, you will 
almost certainly lose money gigging at this stage (though once you’ve joined PRS, if you 
are singing your own songs you’ll get a little cash that way). 

At this point gigging is all about building your profile and fanbase. Make sure your 
band name and web address is visible on stage, plug your web address at least twice 
during your set, and have someone taking email addresses in the crowd. Make sure 
there’s an incentive for giving an email address – eg “give us your email, and we’ll 
send you a link to where you can download that song for free”. Which brings us to 
this… 

Það sem má helst taka úr þessu er að gera sem mest út úr hverjum tónleikum sem þú 
spilar á. Það er frábært að fá tækifæri til þess að æfa sig í sviðsframkomu og reyna að 
ná til stærra áheyrendahóps, en það er líka gott að reyna að fá fleiri til þess að líka við 
hljómsveitina á samfélgasmiðlum eða, eitt sem er enn verðmætara, og það er 
tölvupóstfang fólks en það gerir þér kleift að hafa bein samskipti við þína aðdáendur. 
Þó svo að einhver líki við bandið á Facebook þá þarf oft að borga til að ná 
upplýsingunum í fréttaveituna þeirra. 

Ísland er lítið land og það er auðveldara hér en annars staðar að spila allt of mikið. 
Það er markmið flestra í byrjun ferilsins að fá að spila sem víðast, og með góðum 
ástæðum, en þegar hljómsveit hefur náð ákveðnum áheyrendahóp þá getur verið 
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sniðugara að byggja upp eftirvæntingu á milli tónleika og rukka frekar meira á staka 
tónleika en að rukka lítið  eða ekkert og spila oftar. 

7. Record an EP. 

Once you are gigging frequently you really need to get a few tracks online, so that if 
people hear you at a gig, they can go home and find out more, and then spread the 
word. 

A four track EP is fine at the start – having four tracks really well recorded is so much 
more better than having ten badly made ones. These days decent recordings can be 
made at home if you have some technical know-how, so you don’t need to spend 
thousands on studio time. 

That said, it is worth getting these right, and if you’re not a budding bedroom producer 
it is worth speaking to slightly more established DIY artists and find out how they did it. 

Það kom einnig fram á fyrirlestri um umboðsmennsku á TGE að það er oft ekki sniðugt 
að halda lögum inn á t.d. YouTube og SoundCloud sem eru úrelt og endurspegla ekki 
bandið eða tónlistarmanninn í núverandi mynd. Þó svo að gamalt lag sé ekki endilega 
lélegt þá getur verið villandi fyrir nýja aðdáendur sem eru að leita eftir nýju tónlistinni á 
veraldarvefnum. 

8. Make sure your music is available everywhere once it’s recorded. 

I’d make it available to stream on both SoundCloud and YouTube (if you don’t have 
videos, put it on YouTube with a picture of the band). You can let people download 
your music for free if you want, but personally I’d let them stream everything for free via 
those websites, and offer one track for free download in return for an email address, 
but sell the rest. You probably won’t sell many, and of course people can always share 
copies with their friends for free, but it’s good to set yourself up as an artist who sells 
music early on. 

Services like Bandcamp and Reverbnation will help you sell your music direct from your 
own webpage, and there are other companies – including Ditto Music, Tunecore and 
Believe Digital’s Zimbalam – who will help you get your music into established 
download stores and streaming platforms. If you are gigging, it is worth considering 
pressing up a few CDs to sell on the road – again, tapping slightly more established DIY 
artists for advice on pressing CDs or records is a good way to go. 

Það tíðkast oft að fólk býr til spilunarlista til þess að deila tónlist og til þess að uppgötva 
nýja tónlist. Sem dæmi má nefna að Soundcloud birtir veitu um þá spilunalista sem lagið 
sem þú ert að hlusta á kemur fram, og þannig getur þú heyrt lög í svipuðum dúr. Þetta 
tíðkast einnig  á til dæmis tónlistarhátíðum þar sem búnir eru til spilunarlistar með vel 
völdum lögum frá þeim hljómsveitum sem koma fram á hátíðinni. Bæði hátíðargestir og 
bransafólk hlustar oft á þessa spilunarlista til þess að ákveða hvaða hljómsveitir sem 
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þau þekkja ekki nú þegar væri kannski gaman að kíkja á á meðan hátíðinni stendur. 
Þess vegna er mikilvægt að það sé til alla vega eitthvað efni frá þér á sem flestum 
stöðum og sérstaklega Spotify og fleiri vinsælum síðum og forritum sem streyma tónlist. 
Hinsvegar er vert að hafa í huga að þetta efni verður að endurspegla hljómsveitina, og 
betra að hafa ekki neitt en efni sem er illa framsett. 

9. Set up a website and mailing list. 

You will probably sign up more of your fans to Twitter and Facebook, and talk to them 
primarily via those platforms, and share your music via SoundCloud and YouTube, but 
having your own artist website is still important. 

Blogging software like WordPress can be used to create really good sites. On there you 
should have at least a way of signing up to your mailing list, links to social media 
activity, a SoundCloud player embedded, and all your contact info. Bandcamp and 
Reverbnation can provide lots of other widgets too – and if you have the time and skills, 
it’s good to have other content on there as well, though make sure it’s still easy for 
people to find the basics. 

Það er lítið mál að setja upp t.d. Tumblr síðu. Ef þú veist ekki mikið um vefsíðugerð er 
hægt að kaupa fyrirfram gerðar WordPress síður á heimasíðum á borð við Themeforest. 
Þar eru til bæði ókeypis þema og sum sem kosta eitthvað, en verður fer aldrei úr 
böndunum. Þannig er hægt að setja upp mjög flotta heimasíðu án þess að forrita einn 
staf. 

10. And finally, have a great story and some great photos. 

Once you have done all this, you are ready to engage with the music industry and 
music media. But before you do – remember, hundreds of new bands are contacting 
A&Rs and music journalists every day. Your music might stand out, but most people 
won’t get as far as even listening to it from a ‘cold call’ email. Everyone loves great 
stories, what’s yours? How did you start making music, how did you get to where you 
are now, what have you already achieved, and what drives your passion for creating 
and performing songs? 

Don’t over-sell – because chances are you’re not the next Beatles / Pink Floyd / 
Nirvana / Radiohead (sorry!) – but show that you have personality and drive. And 
work out how to communicate all that in just a few sentences! Great pictures come in 
here too – it’s so worth spending a little time (and possibly a little money) getting some 
great photos, some posed, some of you playing live. Sharing on the social networks is 
getting more visual by the day, and great imagery can make an impact with the 
decision makers you are trying to reach too. 
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There’s some more tips on how new bands should go about approaching the music 
press here, and an overview of the music media in 2013 here. Plus we’ve got some tips 
for writing press releases here and advice on band photos here. 

AND THERE YOU GO – ten things to do before you even ask the question how do I get 
signed / onto BBC Introducing / into NME Radar. And if you do now want to look 
further ahead, this article explains how artists and their business partners can make 
money, an important thing to think about before you start planning your involvement 
with the music industry. 

Last updated: October 2013 

http://www.completemusicupdate.com/diy/#sthash.LvvScapE.dpuf 

Þarna hafið þið tíu hluti til þess að hafa í huga þegar stofnað er tónlistaratriði. Þegar þið eruð komin með 

góða vöru í hendurnar er hægt að nota þetta til þess að byggja góðan grunn undir tónlistina og koma 

henni út úr húsi. Það sem kemur næst er oft enn flóknara, en til er mikið efni um þessi mál meðal annars á 

heimasíðu CMU og hjá okkur hjá ÚTÓN. 
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