Comunicado de imprensa, 21 de junho de 2018

Lemi, uma pequena cidade na Finlândia, vence competição
pelo título de Capital do Metal
Lemi, um município com cerca de três mil habitantes da zona rural no sudeste da
Finlândia, foi a vencedora da competição “Capital of Metal” (capital do metal), que
durou um mês, para escolher a capital mundial da música heavy metal. O título
“Capital of Metal” é concedido à cidade com o maior número de bandas de metal
per capita. Depois de uma disputa acirrada com a cidade finlandesa de Joensuu,
Lemi finalmente ganhou o título com uma clara diferença pontual.
A campanha “Capital of Metal” está chegando ao fim, com Lemi, um pequeno município no sudeste da
Finlândia, sendo declarada a Capital Mundial do Metal. A campanha, organizada pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros da Finlândia, o Festival Tuska Open Air Metal, a Sony Music Finland e dez cidades
finlandesas, teve início em 21 de maio de 2018 pelo website www.capitalofmetal.fi. Na página, bandas de
metal finlandesas puderam marcar em um mapa da Finlândia informações referentes a elas, com o intuito
de levar sua cidade natal à vitória.
Durante a campanha, aproximadamente 1.300 bandas marcaram suas informações no mapa, e cerca de 7
mil fãs de heavy metal curtiram suas bandas favoritas no site.
A campanha baseaia-se na posição da Finlândia como o país com o maior número de bandas de metal per
capita do mundo. A densidade de bandas do estilo estabelecida na Finlândia é de 53,2 por cada 100 mil
habitantes.
Lemi ganhou a competição com 14 bandas e a relação impressionante de 455,1 bandas por 100.000
habitantes. A figura é naturalmente teórica, dado que o número de habitantes em Lemi é 3.076.
"Esta é, naturalmente, uma grande honra para um município tão pequeno”, diz o prefeito Jussi Stoor. "Em
Lemi, a música sempre desempenhou um papel importante na vida das pessoas e graças ao forte espírito
de comunidade as bandas foram ativas na campanha. Nós realmente queremos agradecer a todas as
bandas e a todos os envolvidos. "
Embora Lemi seja conhecida principalmente por seu prato tradicional feito com cordeiro "särä", e por suas
fazendas de batatas, a comunidade metal sabe que o município é o local de origem da banda de metal
Stam1na, muito popular na Finlândia.
Antti "Hyrde" Hyyrynen, o líder da banda, diz que vai celebrar a vitória em seu estúdio, onde está ocupado
gravando música: "o heavy metal de Lem1 é de excelente qualidade. Mas isso, claro, não é novidade".

Além da competição acirrada entre Lemi e Joensuu, reviravoltas emocionantes aconteceram quando
Helsinque enviou um pedido internacional de assistência a Tallinn, a capital da Estônia. Preocupada em ser
derrotada, Helsinque propôs a sua vizinha do sul, que estabelecessem uma metrópole do metal, 'Hellinn',
para complementar o seu número de bandas com o das bandas de metal da Estônia.
A cidade de Tallinn concordou com a proposta no início desta semana, mas a cooperação entre as capitais
dos países vizinhos deixou a Hellinn em não mais do que 153 bandas.
A cerimônia oficial de premiação da Capital do Metal será realizada no festival de heavy metal Tuska Open
Air, organizado em Helsinque de 29 de junho a 1º de julho. O prefeito de Lemi, Stoor, estará presente para
receber o reconhecimento e seu próprio título honorário de Prefeito do Metal. Na área do festival haverá
uma tenda do “Capital of Metal”, onde as pessoas poderão comprar camisetas da campanha ou fazer uma
tatuagem de decalque da cidade de Lemi, no espírito do heavy metal. O novo 'Prefeito do Metal' também
estará presente para um bate-papo.
Fãs do metal finlandês também podem visitar o site da “Capital of Metal” até o final de junho. Aqueles que
curtiram suas bandas favoritas no site participam de um sorteio de vale-presentes de lojas de música. Além
disso, camisetas com nomes de cidades impressas como logotipos em estilo metal podem ser
encomendadas no site.
Site da campanha: www.capitalofmetal.fi
Mais informações e material fotográfico e vídeos relacionados à campanha: www.capitalofmetal.fi/press
No Facebook: www.facebook.com/capitalofmetal
No Instagram: www.instagram.com/capital_of_metal
Logotipo da campanha: #capitalofmetal
Vídeo de Helsinque solicitando ajuda: https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Vídeo de Tallinn em resposta a Helsinque: https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Saudação em vídeo pelo Prefeito de Lemi: https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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