Press Release
Birləşmiş Krallığın bir çox mükafatlara layiq görülmüş #Selector
radio verilişi geri qayıdır!
3 dekabr 2019-cu il
#SelectorRadio 14 dekabr 2019-cu il tarixindən başlayaraq ayda iki dəfə şənbə günləri saat 21:00-da ASAN Radio 100FMdə yenidən yayımlanacaq. Veriliş 2017-ci ildə böyük uğur qazanmış birinci mövsümündən sonra yenidən efirə buraxılır.
Dünyada 30-dan çox ölkədə yayımlanan Selector Birləşmiş Krallığın musiqi səhnəsində hazırda insanlara zövq verən hər şeyi
qlobal auditoriyaya çatdırır. Biz sizi yeni səhnəyə çıxan ən yaxşı istedadları dinləmək üçün Birləşmiş Krallığın Bristol, Belfast,
Kardiff və Qlazqo kimi şəhərlərinə virtual səyahətə aparacağıq. Biz hər həftə caz, qrim, indi və ya elektronika, yaxud bu
janrların birləşdiyi musiqilərin bir araya gəldiyi, sözün əsl mənasında, eklektik musiqi siyahısı ilə sizə Birləşmiş Krallığın musiqi
dünyasının aparıcı sənətkarları və səsyazma studiyalarını təqdim edəcəyik. Selector radiosu British Council üçün Folded Wing
şirkəti tərəfindən hazırlanıb.
JAMZ SUPERNOVA-nın təqdimatında iki həftədən bir efirə çıxan iki saatlıq verilişdə yeni və maraqlı olan istənilən qrupun və
sənətkarın istənilən janrdan olan musiqiləri səsləndirilir. Birləşmiş Krallığın yeni nəsil aparıcı DJ-lərindən biri olan JAMZ
SUPERNOVA peşəsinə ürəkdən vurğundur. Canlı DJ performansları ilə Nina Las Veqas, Toddla T, Diplo və Anni Makın təqdirini
qazanmış Jamz Britaniyanın bass, fanki, qrim, hip-hop, "Jersey Club" və GlobalSounds musiqi siyahılarına üstünlük verir.
Selector ifa edəcək və müsahibə alınacaq sənətkarları onların nə dərəcədə məşhur və ya tanınmış olmasından asılı olmayaraq,
sadəcə Britaniyanın yeni musiqilərini təqdim etmək məqsədilə seçir. Veriliş sahənin ad qazanmış musiqiçilərinə hər hansı
şəkildə üstünlük vermir və səsyazma şirkətlərini, yaxud radio-reklam şirkətlərini razı salmaq kimi bir öhdəlik daşmır.
Bütün dünyada musiqi səhnəsində baş verənlər haqqında söhbətlərə qoşulmaq üçün Selector radiosunu və ya
#selectorradio heşteqini izləyin. Yalnız Birləşmiş Krallığın deyil, dünyanın hər yerindən olan ən yaxşı musiqiləri eşitmək üçün
efirdə qalın.
Daha çox məlumat üçün: https://www.britishcouncil.az/programmes/arts/selector
ASAN Radio 2015-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzi tərəfindən yaradılmış radiodur və onun fəaliyyəti
ictimaiyyətin sosial və hüquqi məlumatlılığını artırmaq və digər radio stansiyaları kimi dinləyici auditoriyasını əyləndirmək və
məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır.
Xahiş edirik, bir çox mükafata layiq görülmüş radio verilişinin ilk buraxılışını qaçırmamaq üçün 14 dekabr, 2019-cu il, saat
21:00-da Asan Radionu dinləyin. Verilişin Azərbaycan dilində aparıcısı DJ BAZAUR-dur. Selector radio şousunu ASAN 100FMdə və onlayn şəkildə dinləyə bilərsiniz.
British Council təşkilatının ölkə üzrə direktoru Samr Şah bildirib: "Selector Birləşmiş Krallığın musiqi səhnəsində hazırda
insanlara zövq verən hər şeyi qlobal auditoriyaya çatdırır. Mən Azərbaycan auditoriyasının müasir Britaniya musiqisinə unikal
çıxış imkanına malik olması üçün Asan Radioda Selector verilişini bu il bir daha efirə buraxmağımızı böyük məmnuniyyətlə elan
edirəm."
Daha ətraflı məlumat üçün nəzər salın:
https://music.britishcouncil.org/selector-radio
Əlavə məlumat əldə etmək üçün əlaqə saxlayın:

Dilarə İbrahimova│İncəsənət üzrə menecer | British Council-ın Azərbaycandakı filialı
dilara.ibrahimova@britishcouncil.az | T +994 (0) 12 497 1593
About the British Council
British Council Birləşmiş Krallığın mədəniyyət üzrə əlaqələr və təhsil imkanları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatıdır. Biz Birləşmiş Krallıq və digər
ölkələrin xalqları arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma münasibətləri yaradırıq. Biz bunu Birləşmiş Krallığa və birgə çalışdığımız ölkələrə müsbət töhfələr verərək imkanlar yaratmaqla insanların həyatını dəyişərək, əlaqələr quraraq və inam yaradaraq edirik. Biz dünyanın 100-dən çox ölkəsi ilə mədəniyyət və incəsənət, ingilis
dili, təhsil və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması sahəsində əməkdaşlıq edirik. Keçən il 80 milyondan çox insana üz-üzə və ümumilikdə 791 milyon insana onlayn,
yayımlar və nəşrlər vasitəsilə səsimizi çatdırmışıq. Təşkilatımız 1934-cü ildə təsis edilmişdir. Birləşmiş Krallığın Kral Xartiyası tərəfindən idarə edilən xeyriyyə
təşkilatı və Birləşmiş Krallığın dövlət qurumuyuq.
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Press Release
#Selector - the award-winning UK music radio show, is back!
3 December 2019
Starting from 14 December 2019, the #SelectorRadio will be broadcast again on ASAN Radio 100FM twice a month
on Saturdays, 21.00. The show has been re-launched after a successful first season in 2017.
Shared with more than 30 countries around the world, Selector connects a global audience to anything and everything
that’s exciting in the UK right now. We take you on a virtual tour of the UK, dropping you into the heart of cities like
Bristol, Belfast, Cardiff and Glasgow to listen to the best emerging talent. Jazz, grime, indie or electronica – or
somewhere in between – each week we put together a truly eclectic playlist and catch up with the artists and labels
who are leading the way in UK music. Selector Radio is a Folded Wing production for the British Council.
The biweekly two-hour show hosted by JAMZ SUPERNOVA plays music from any band, any artist and any genre as long
as it’s new and exciting. As one of the leading next-generation DJ's in the UK, JAMZ SUPERNOVA has passion for her
craft in abundance. Inspired by the likes of Nina Las Vegas, Toddla T, Diplo, and Annie Mac, as a live DJ Jamzweaves
between UK Bass, Funky, Grime, Hip Hop, Jersey Club, and GlobalSounds. With no big-name bias and no obligation to
please record companies or radio pluggers, Selector decides which artists to play and interview based on a simple
mission to represent the range of new UK music out there rather than how popular or commercial the artist is.
Follow Selector online or hashtag #selectorradio to join a conversation about what’s happening in music around the
world. Tune in to hear, not just the best from the UK, but curated sounds from across the globe.
Find out more: https://www.britishcouncil.az/en/programmes/arts/selector
ASAN Radio is a radio established by ASAN services within the State Agency for Public Service and Social Innovations
under the President of the Azerbaijan Republic in September 2015 and it aims to increase public social and legal
awareness – and like every radio station, to inform and entertain its audience.
Please tune in on 14 December 2019, 21.00 for our first award-winning music radio show on ASAN Radio. The show is
presented in Azerbaijani is DJ Bazaur on ASAN 100FM and online.
British Council Country Director in Azerbaijan, Summer Xia said, ‘Selector connects a global audience to anything and
everything that’s exciting in the UK music scene right now. I am delighted to announce that we are launching Selector on
ASAN radio once again this year to create unique access to contemporary British music for listeners across Azerbaijan’
For full details, please visit:
https://music.britishcouncil.org/selector-radio
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