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Uitzendingen Eurosonic Noorderslag 

Begin januari staat Groningen weer in het teken van Eurosonic Noorderslag. De rest 
van Nederland hoeft echter niets te missen, want tijdens dit evenement zijn er talloze 
radio- en televisieuitzendingen.  

Eurosonic Noorderslag begint op woensdag 9 januari met de uitreiking van de EBBA 
Awards. Deze wordt live uitgezonden via YouTube en verslagen door 3FM. Bijzonder is de 
thema-avond van de NTR rondom de EBBA Awards en Europese popmuziek op 19 januari. 
Op donderdag 10 en vrijdag 11 januari zijn er verschillende uitzendingen vanuit Groningen. 
Op zaterdag 12 januari wordt Eurosonic Noorderslag afgesloten in De Oosterpoort. Deze 
avond wordt live door de NOS en 3FM op TV en radio verslagen, met als kers op de taart de 
uitreiking van de prestigieuze Popprijs.   

TELEVISIE 

Woensdag 9 januari -YouTube - EBBA Awards  
18.00-19.30: Streams - www.youtube.com/EBBAAWARDS 

Vrijdag 11 januari - Nederland 3 / 3FM - Eurosonic  
01.00 – 04.00: 3FM/Nachtegiel, met Giel Beelen 

Zaterdag 12 januari - Nederland 3 NOS/NTR - Noorderslag  
21.30 - 01.00: Live uitzending Noorderslag met Popprijs 

Zaterdag 19 januari - Nederland 3 / NTR - EBBA Awards 
21.00 – 21.55 Documentary Rockin' Europe 
22.00 – 23.00 Rockin' Europe: Adele 
23.05 - 00.35 Rockin' Europe: Ebba Awards  

RADIO 

Woensdag 9 januari - Eurosonic 
19.00 - 22.00 3FM   
22.00 – 01.00 3FM   
 
Donderdag 10 januari - Eurosonic 
19.00 – 22.00 3FM  
22.00 – 01.00 3FM  
 
Vrijdag 11 januari - Eurosonic 
22.00 – 01.00 3FM   



01.00 – 04.00 3FM  
 
Zaterdag 12 januari - Noorderslag 
18.00 – 02.00: 3FM  
18.00 – 02.00: Radio 6 
 
Alle radiouitzendingen van de publieke omroep worden ook op internet uitgezonden op 
101.tv.   

Naast de televisie- en radiouitzendingen is er een uitgebreid online aanbod. Een volledig 
overzicht van de uitzendingen is hier te vinden. 

Alle tijden zijn onder het voorbehoud van wijzigingen.  

EBBA Awards 

De uitreiking van de European Border Breakers Awards (EBBA), die dit jaar voor de tiende 
keer plaatsvindt, eert jonge Europese bands die afgelopen jaar met hun eerste internationale 
album succesvol zijn geweest in Europa. Naast de overhandiging van de Awards wordt de 
uitzending gevuld met diverse optredens, interviews en reportages over Europese popmuziek. 
De show wordt gepresenteerd door de legendarische BBC-presentator Jools Holland.  

Ter gelegenheid van het tien jarig bestaan wordt een rockumentary uitgezonden waarin 
winnaars uit het verleden vertellen wat het winnen van een EBBA Award betekende voor 
hun verdere carrière.  
 
De tien EBBA-winnaars voor 2013 zijn: Nabiha (DK), Amor Electro (PT), C2C (FR), 
Dope D.O.D. (NL), Emeli Sandé (UK), Ewert and The Two Dragons (EE), French Films 
(FI), Juan Zelada (ES), Niki and the Dove (SE) en Of Monsters and Men (IS).  

Een van deze winnaars wint bovendien de Public Choice Award, die pas tijdens de uitreiking 
bekend wordt gemaakt. 

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. 
 
Eurosonic is de etalage voor de meest actuele en veelbelovende Europese (en Nederlandse) 
acts, die van 9 tot en met 11 januari in ruim dertig zalen in de Groningse binnenstad 
optreden. 
 
Noorderslag is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats op zaterdag 12 
januari 2013 in De Oosterpoort in Groningen. 
 
Informatie over Eurosonic Noorderslag en de geboekte acts is te vinden op:  
www.eurosonic-noorderslag.nl  
 



 
 

 

Noot voor de redactie/niet voor publicatie:  

Download foto's EBBA Awards 2012 

Download meer foto's van Eurosonic Noorderslag  

Download het logo van de EBBA Awards 2013. 

Download het logo van Eurosonic Noorderslag  
 
Meer informatie en vragen: 
 
Annemiek Wegkamp:annemiek.wegkamp@noorderslag.nl 

 
 

 
   

 
 


