The European Music Conference and Showcase Festival
PERSBERICHT: Geopend: Registratie voor conferentie & aanmelden acts
Groningen, 1 mei 2012
Vanaf vandaag kunnen muziekprofessionals en artiesten zich inschrijven en
aanmelden voor Eurosonic Noorderslag 2013. De 27e editie van The European
music conference and showcase festival vindt van woensdag 9 tot en met zaterdag
12 januari 2013 in Groningen plaats.
Registratie geopend
Om deel te kunnen nemen aan de Eurosonic Noorderslag conferentie dient men zich te
registreren. Een volledige registratie geeft toegang tot de conferentie- en het festivalprogramma,
plus toegang tot de online deelnemersdatabase. De registratiekosten gaan omhoog naarmate het
evenement nadert.
Eurosonic Noorderslag 2013 volledige registratie tarieven en deadlines:
€ 240,- (Early Bird) Deadline 14 juni 2012
€ 270,- (Medium) Deadline 11 oktober 2012
€ 310,- (Late) Deadline 13 december 2012
€ 375,- (Walk Up) Vanaf 14 december 2012
Registratie is mogelijk via www.eurosonic-noorderslag.nl
Aanmelden acts
Acts die in aanmerking willen komen voor een optreden op de festivals Eurosonic of Noorderslag
2013 kunnen zich vanaf vandaag tot 1 september 2012 aanmelden. Bij het inschrijven hebben acts
drie keuzes:
1. Gratis inschrijving via de website van Sonicbids:
www.sonicbids.com/esns2013 (90 dagen proefabonnement). Na afloop van het proefabonnement
blijven aanmeldingen staan.
2. Sonicbids Supersonic membership (180 dagen abonnement). Kosten bedragen 10 dollar (50
dollar korting).
3. Rechtstreeks en gratis inschrijven via de website van Eurosonic Noorderslag.
Sonicbids is 's werelds grootste netwerksite voor opkomende acts, festivals en promoters. Acts die
zich eerder bij Sonicbids inschreven kunnen hun abonnement voor 1 dollar opwaarderen. Meer
informatie is hier te vinden.
Meer informatie over Eurosonic Noorderslag is te vinden op www.eurosonic-noorderslag.nl
--Einde persbericht--
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