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EBBA Award winnaars toegevoegd aan Eurosonic 
programma 

Vier van de tien European Border Breakers Awards (EBBA Awards) winnaars geven 
een showcase op Eurosonic. Het gaat om C2C (FR), Dope D.O.D. (NL), Ewert & the 
Two Dragons (EE) en Juan Zelada (ES). Daarnaast treden ze op tijdens de EBBA 
Awards ceremonie.  
 
European Border Breakers Awards 
De European Border Breakers Awards worden door de Europese Commissie uitgereikt aan 
tien Europese artiesten die succesvol zijn in het doorbreken van grenzen met hun eerste 
Europese release. De tien winnaars worden geselecteerd op basis van data van Nielsen Music 
en stemmen van EBU radiostations en ETEP festivals. 
 
Stem op je 3 favoriete EBBA winnaars en win een reis naar de EBBA Awards 
Door te stemmen maken Europese muziekfans kans om een reis naar de EBBA Awards 
ceremonie te winnen en daar veel van de winnende acts te zien optreden. De show vindt 
plaats op 9 januari 2013 in Groningen. Publiek kan tot en met 21 december zijn stem uit te 
brengen op de website: www.ebba-awards.eu. Vorig jaar werd de ‘Public Choice Award’ 
gewonnen door Selah Sue. 
 
Over de EBBA Awards 
De winnaars zullen hun EBBA Awards in ontvangst nemen tijdens een awards show die 
wordt gepresenteerd door TV persoonlijkheid en muzikant Jools Holland. De show vindt 
plaats tijdens Eurosonic Noorderslag, op woensdag 9 januari 2013. De award ceremonie – 
met optredens van winnende acts – wordt opgenomen en uitgezonden door de NTR en zal 
ook elders in Europa worden uitgezonden door televisie- en radiostations die aangesloten zijn 
bij de European Broadcasting Union (EBU) en anderen. 
 
Over Eurosonic Noorderslag 
Eurosonic Noorderslag, the European Music Conference and Showcase Festival, vindt van 9 
tot en met 12 januari 2013 plaats in Groningen. Overdag vindt een conferentie plaats voor 
Europese professionals, actief in de live muziek. ’s Avonds krijgt nieuw muziektalent de 
kans om zich aan een publiek van muziekliefhebbers en professionals te presenteren. 
 
Informatie over Eurosonic Noorderslag: www.eurosonic-noorderslag.nl. 
Informatie over de EBBA Awards: www.ebba-awards.eu.  

 
 

 

 



NIET VOOR PUBLICATIE: 
Op woensdag 9 januari 2013 zullen de winnaars van de EBBA Awards 2013 aanwezig zijn in 
Groningen. Ze zijn dan beschikbaar voor interviews, fotoshoots en live sessies. Media die 
geïnteresseerd zijn in het bijwonen van de EBBA Awards kunnen contact met ons opnemen. 
Wij kunnen u in onze media compound faciliteren met snel internet, een muziek bibliotheek, 
een fotomuur, radiostudio’s en een netwerk lounge. 
 
Voor meer informatie en vragen: 
 
(Festivals) Corné Bos:  
corne.bos@noorderslag.nl, +31 (0)6 - 53 35 11 42 
 
(Conferentie) Boudewijn Hagemans (Buma Cultuur):  
boudewijn.hagemans@bumacultuur.nl, +31 (0)35 - 672 74 00 
 
Download het actuele logo van Eurosonic Noorderslag op: 
festival.eurosonic-noorderslag.nl/nl/over-ons/pers/logos/ 

 
 

 
   

 
 


