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TIEDOTE 1.2.2006
Julkaisuvapaa heti

VERENNIN TAHDITTAMA “DESTINATION CHANGED” 
VALITTIIN MAAILMAN INNOVATIIVISIMMAKSI 
VAPAALASKUVIDEOKSI!

Verennin debyyttialbumi valmistuu onnellisten tähtien alla

Suomalaisten extremeharrastajien kuvaama omaperäinen vapaahiihtovideo Destination 
Changed voitti maailman suurimman skimbavideokilpailun Vast Awardsin Most Inno-
vative Approach -sarjan. Video on kerännyt jo satojatuhansia katsojia ympäri maailman 
– ja samalla vienyt nousevaa suomalaista rockmusiikkia ulkomaille, sillä video toimii 
myös modernia kitararockia soittavan oululais-tamperelaisen Verennin musiikkivideona. 
Kyseinen biisi Awake on kerännyt jo mukavasti kansainvälistä huomiota ja radiosoittoa 
etenkin Briteissä ja Saksassa. Pian selviää, poikiiko videokilpailun voitto lisää menestys-
tä. 

Mediahuomiota DC-projektin myötä on ainakin jo saavutettu: Vast Awards jaettiin 315 
000 kappaleen painoksena yhdeksän maailman suurimman hiihtolehden mukana. Lisäk-
si Destination Changedia on ladattu SSC:n omilta nettisivuilta jo yli 40 000 kpl ympäri 
maailman ja video on herättänyt vilkasta keskustelua alan harrastajien nettifoorumeilla, 
myös räväkällä musiikillaan. Videosta on tarjolla myös sekä iPod-versio että multimedi-
apuhelimiin ladattava versio (www.superstarcollective.com/destination).

Maailmanluokan albumi valmistumassa

Työnimellä The Game kulkevalta Verenn-albumilta on lupa odottaa paljon. Upeiden ja 
omaperäisten biisien sekä älykkäiden tekstien lisäksi materiaali tulee hämmästyttämään 
soundimaailmallaan, joka on kansainvälistä huipputasoa. Matara Musicille levyttävä 
Verenn kertoo, että levyn miksaukset ovat jo loppusuoralla, minkä jälkeen levy mas-
teroidaan Ruotsissa maineikkaassa Cutting Room -studiossa. Julkaisupäivää ei ole vielä 
lyöty lukkoon, mutta ensimmäinen single tulevalta albumilta on luvassa huhtikuussa.

Albumin julkaisun myötä yhtye suuntaa myös keikoille. Verennin kokoonpanossa on ta-
pahtunut muutoksia, joista yhtye lupaa tiedottaa tarkemmin verkkosivuillaan sekä levyn 
julkaisun yhteydessä. 

Matara Music on suomalainen pienlevy-yhtiö, jonka toiminta käynnistyi alkukesästä 2005. Yhtiö on julkaissut 
tähän mennessä kaksi äänitettä: Verennin Awake -EP:n sekä Maplesnow:n Deepest Diven. Tutustu Matara Mu-
sicin ideologiaan, toimintaan ja bändeihin: www.mataramusic.com.

Lisätietoja ja historiaa Verennistä löytyy yhtyeen kotisivuilta www.verenn.com. Awake–EP:tä voi myös tilata 
Matara Musicin nettisivujen kautta (www.mataramusic.com).
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