
Uuden artistin luomisen tuska ja euforia  
 
10.08.2018 julkaisussa olevan sun eteen, en taakse! -biisin taustalta löytyy herkkä, 
avoimen utelias, mutta myös rohkea nuori nainen. Hän tietää, että uuden artistin matka 
isoille lavoille on pitkä. Se vaatii paljon työtä, itkua sekä naurua – onnistumisia ja 
epäonnistumisia. Kuulijakunta onkin kasvanut tasaisesti pitkäjänteisen tekemisen myötä. 
 
MilaN on nuori ja lahjakas pop-artisti Itä-Helsingistä, joka lähtökohtaisesti säveltää ja 
sanoittaa oman musiikkinsa. Artisti on määrätietoisesti julkaisuillaan luonut oman 
tunnistettavan melodisen pop-soundin. Biiseissä biletetään, tunteillaan ja välillä ihaillaan 
jopa filosofisesti universumin kauneutta.  
 
"Yläasteikäisenä opin hiljalleen siirtämään päässäni soineita melodioita pianolle, josta tuli se 
mun juttu musiikin säveltämiseen. Uudesta sun eteen, en taakse! -biisistä halusin tehdä 
THE bilemeiningin kiteyttävän biisin, joka saa jengin myös liikkumaan. Tasa-arvon nimissä 
haluan luonnollisesti eteen, en taakse! Oli mahtava saada myös vahvassa nosteessa oleva 
Kid1 messiin :)", MilaN kiteyttää.  
 
Artisti osaa myös nauraa itselleen. Hyvänä esimerkkinä aikaisemmista julkaisuista ovat 
Olen Kaunis, joka on pohjimmiltaan itseironiaa ja hassuttelua. Rakkaus lämpenee on biisi, 
joka selvästi kolahtaa isosti kuulijalle, joka sen löytää. ”Olen saanut siitä paljon palautetta 
koskettavien tarinoiden muodossa. Tämähän on tätä luomisen tuskaa ja euforiaa", Milan 
toteaa. 
 
Kuuntele podcast - artistin oma backstage 
 
MilaN@Spotify 
MilaN@Facebook 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Music, Branding & Digital 
 
BrandLoud Entertainment [BL®] on uudenlainen strateginen kumppani Music, Branding & Digital Entertainment -
maailmassa. Yhdessä kansainvälisen kumppanin kanssa tarjoamme avaimet käteen -mallilla musiikin tuottajille ja 
artisteille laajaa digitaalista jakelupalvelua sisältäen kaikki merkittävät online-kaupat mm. Spotity, Deezer, iTunes, 
Beatport, TraxSource, Amazon, Tidal… Musiikkisi saadaan kuultavaksi halutessasi 240:ssä maassa. 
 
BrandLoud Entertainment lähti tarpeesta tehdä asioita sekä yhteistyötä uudella luovalla mallilla – yhdistämällä uutta sekä 
vanhaa. Olemme ehtineet toimia jo kymmeniä vuosia erilaisissa rooleissa musiikkiteollisuudessa. Meille on tuttua: A&R, 
PR, IPR-liiketoiminta, live, synkronointi, lisensointi, tuotteistus, markkinointi, sponsorointi, digitalisaatio, 
kustannustoiminta sekä musiikin yhdistäminen monikanavaiseen liiketoimintaan. Olemme olleet mukana rakentamassa 
kotimaisia sekä kansainvälisiä artistitarinoita ideasta ilmiöön asti. Pystymme auttamaan asiakkaitamme monikanavaisesti 
musiikkibisneksen muuttuvassa maailmassa. 
 
Julkaisujemme lisäksi seuraamme SoMe-kanavissamme aktiivisesti musiikkiteollisuuteen ja digitalisaatioon liittyviä 
aiheita ja ilmiöitä. 
 
Lisätiedot: 
brandloudentertainment@gmail.com 
 
SoMe 
[BL®] @Facebook, [BL®] @YouTube, [BL®] @LinkedIn 


