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Nieuwste toevoegingen 

 

Onze catalogus blijft groeien met muziek die de emotie in je video's versterkt - van vrolijk 

en vrolijk tot spannend en dramatisch. 

 

Bekijk de lancering van onze nieuwe Freeplay Music-website - nieuwe look, nieuw gevoel, 

nieuwe muziek, nieuwe functies en veel sneller! We hebben onlangs ook de reactietijd 

voor zoekopdrachten geüpgraded! Laat ons weten wat je ervan vindt door een e-mail te 

sturen naar connect@freeplaymusic.com ! 

 

 

Componist van de maand 

 

Trevor Joseph Armstrong 
 
Verwelkom Freeplay-componist Trevor Joseph Armstrong als onze componist van de 

maand! Hij is het afgelopen jaar nog steeds een van onze nieuwere componisten. Hij 

maakt deel uit van de Fundamental Publishing en heeft een verzameling electropop en 

enkele raprock- en southern hiphopnummers, perfect voor je volgende project! Bekijk zijn 

muziek hieronder. 

 

Electro Pop Vol. 7 

Rap Rock Vol. 1 

Southern Hip Hop Vol. 8 

 

 

Als je je muziek wilt indienen voor mogelijke overweging in de Freeplay Music-

bibliotheek, vul dan ons online formulier in . 

 

We bieden nu een exclusieve overeenkomst aan voor al onze componisten, waardoor we 

nog meer inkomsten kunnen genereren. Voor meer informatie over de voordelen van het 

worden van een exclusieve Freeplay-componist, stuur ons een e-mail 

op tyler@freeplaymusic.com . 
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Sinds 2013 hebben we meer dan 5 miljoen licenties gehad! Meer dan de helft 

van die licenties waren licenties voor gratis nummers op YouTube. We hebben 

gemiddeld meer dan 100.000 licenties per maand - hartelijk dank aan jullie 

allemaal voor jullie voortdurende steun aan Freeplay. 
 
 
Volgens de gebruiksvoorwaarden van Freeplay biedt Freeplay gratis netwerksynchronisatie naar alle BMI 
/ ASCAP & SESAC, nationale netwerkuitzendingen in ruil voor naleving van de muziek cue sheet. Ontdek 

of u in aanmerking komt door contact met ons op te nemen via contact@freeplaymusic.com . 
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