O Innersound Radio είναι ένας διαδικτυακός μουσικός σταθμός o οποίος, στα 5 χρόνια λειτουργίας του, στηρίζει συνειδητά την
ανεξάρτητη σκηνή, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση νέων συγκροτημάτων ελληνικών και ξένων. Δημιουργήθηκε από ανθρώπους που
αγαπούν τη μουσική, γι αυτό και “σύνθημά” του είναι “ακούς με την ψυχή σου”. Είναι ο μόνος Ελληνικός σταθμός που δεν αποτελεί
εταιρεία αφού στηρίζεται στην προσωπική, μη κερδοσκοπική, εθελοντική συμμετοχή και δραστηριοποίηση των ιδρυτών και μελών του.
Στα πέντε χρόνια ζωής του, ο σταθμός, συμμετέχει ως χορηγός επικοινωνίας σε πολυάριθμες μουσικές εκδηλώσεις και πανευρωπαϊκά
φεστιβάλ. Παράλληλα φιλοξενεί στις εκπομπές του καταξιωμένους καλλιτέχνες που με όχημα τη δημιουργικότητα και την έμπνευσή τους,
τη φρεσκάδα και το ταλέντο τους έχουν σφραγίσει την ανεξάρτητη, εναλλακτική σκηνή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Innersound
radio μοιράζεται τις εκπομπές του με δημιουργούς και μπάντες που, είτε μόνοι τους, είτε μέσα από συνεργασίες με νέες, ελληνικές και
ξένες δισκογραφικές εταιρίες, αφήνουν το στίγμα τους στον πλανήτη της μουσικής.
Ο σταθμός κάθε χρόνο διοργανώνει κοινωνικά events με αποκορύφωμα τον εξαιρετικά επιτυχημένο 24ωρο ραδιομαραθώνιο αγάπης
στις 23-24 Μαΐου 2015 στον εκθεσιακό χώρο του Six d.o.g.s. 24 ώρες ζωντανής ραδιοφωνικής μετάδοσης μουσικής και συνεντεύξεων.
Από τον εκθεσιακό χώρο πέρασαν μουσικοί, συγκροτήματα, δημοσιογράφοι και φορείς. Οι καλεσμένοι μοιράστηκαν με τους ακροατές
σκέψεις, αγωνίες και απόψεις όχι μόνο για τη μουσική αλλά για το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, καθώς ο άξονας και για φέτος
ήταν το παιδί και η μουσική. Για το 2015, σε συνεργασία με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Vodafone, Cosmote και Wind, κάνοντας
χρήση της υπηρεσίας «Προσφέρω», τα έσοδα από τα SMS -που στάλθηκαν την εβδομάδα 23-30 Μαΐου 2015 διατέθηκαν για την
ενίσχυση του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά», το οποίο σταθερά υποστηρίζουμε και ενισχύουμε τα τελευταία χρόνια.
Το 2014 στο Six d.o.g.s. οι 2L8, οι Skinner Box και οι GAD. όπως και το 2013 στο χώρο του Floral οι «StrangeZero» και οι «Μελεντίνη
/The Running Blue Orchestra» συμμετείχαν στα δύο προηγούμενα events αφιλοκερδώς συμβάλλοντας στη συγκέντρωση χρηματικού
ποσού, το οποίο διατέθηκε αυτούσιο για τη στήριξη των παιδιών της Φιλικής Φωλιάς που έχουν την ανάγκη μας.
Αυτό που αποτυπώνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι η δύναμη της συμμετοχικότητας των ανθρώπων - τόσο από την πλευρά των
καλλιτεχνών αλλά και του κοινού- στη στήριξη των πρωτοβουλιών του σταθμού με τελικό αποδέκτη το παιδί.
O Ιnnersound Radio συνεχίζοντας την πορεία του στις «ψηφιακές συχνότητες», ξεκινά την περίοδο 2015-2016 με 30 εκπομπές,
καλύπτοντας καθημερινά τους ακροατές του από τις 15:00 μέχρι τη 01:00 με ζωντανές εκπομπές. Ο μέχρι σήμερα απολογισμός
είναι 480.000 hits μηνιαία και 15.300 μοναδικά visits, ενώ καθημερινά 16.000 hits και 510 visits δημιουργούν τη δυναμική προοπτική να
ξεπεραστούν οι τα 4.320.000 hits της ιστοσελίδας.
Οι μόνιμες συνεργασίες του Innersound, όσον αφορά τα μουσικά δρώμενα, είναι για την Αθήνα: το Plissken Festival // η Cts Productions
// το Fuzz // το Death Disco // ενώ για τη Θεσσαλονίκη: η You Trip Me Up Productions // και η Melotron Productions.
Ο Innersound Radio στοχεύει να συμβάλει, εκτός από την διάδοση της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής, σε δράσεις εθελοντισμού,
συλλογικότητας και προσφοράς. Πεποίθησή του είναι ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει γέφυρα, στην κινητοποίηση του κόσμου για τη
μετάβαση από το «εγώ» στο δημιουργικό «εμείς». Ευοίωνο αποτέλεσμα αυτής της στάσης αποτελεί η συνεργασία του σταθμού με τη
«Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση» στηρίζοντας τα μουσικά, θεατρικά δρώμενα, καθώς και τις δράσεις της Στέγης
που αφορούν τη δημιουργία, την έκφραση, τον πολιτισμό.

Ας γίνει η αγάπη μας για τη μουσική σήμερα, αφορμή για το καλύτερο αύριο.
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