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European Festival Awards nominaties geopend en 
aankondiging nieuw stemsysteem 

In navolging op een succesvolle vierde editie in januari, zullen de EUROPEAN 
FESTIVAL AWARDS (gepresenteerd in samenwerking met YOUROPE en Eurosonic 
Noorderslag) in 2014 terugkeren met een gala awardshow. De European Festival 
Awards vinden plaats op de eerste avond van Eurosonic Noorderslag, op 15 januari 
2014, in De Oosterpoort in Groningen. 

Festivals kunnen zich vanaf nu tot 27 september 2013 nomineren via een invulformulier 
dat te vinden is op: eu.festivalawards.com/apply  

De European Festival Awards is de enige Europese organisatie die als enige doel heeft de 
inzet van organisatoren en artiesten te belonen in een sector waarin miljaren worden 
gegenereerd voor locale economieën. Bovendien worden door deze industrie jaarlijks 
tientallen miljoenen festivalgangers getrakteerd op een overgetelijke ervaring. 
 
James Drury, managing director van de European Festival Awards: "Het was een geweldig 
jaar voor festivals overal in Europa en ik verwacht verdere groei van het aantal deelnemende 
festivals, mede door de toename van het aantal festivals in het algemeen. Europese promotors 
hebben een goede en gezonde drang naar competitie en het wordt spannend om te zien welk 
evenement het meest op prijs gesteld wordt door de fans." 

Vorig jaar deden er ruim 300 festivals uit 32 landen mee en werd er vaker dan 500.000 keer 
gestemd. De publieksstemming van de European Festival Awards zal van 1 oktober tot 1 
november duren. Voor de vijfde editie van de awards zal er een jury worden toegevoegd. De 
uitkomsten van de European Festival Awards worden bepaald door een combinatie van 
publieke stemmingen en een jury van experts uit de evenementenindustrie. In de volgende 
categorieën wordt beslist door een publiekssteming (75% van het totaal) en een jury 
stemming (25%): 
•    Best Small Festival 
•    Best Medium-Sized Festival 
•    Best Major Festival 
•    Best New Festival 
•    Best Indoor Festival  
 



Winnaars European Festival Awards 2012: 
•    Best Major Festival: Tomorrowland (België) 
•    Best Medium-Sized Festival: Heineken Balaton Sound (Hongarije) 
•    Best Small Festival: Tauron New Music Festival (Polen) 
•    Headliner Of The Year: Foo Fighters (Verenigde Staten) 
•    Newcomer Of The Year: Of Monsters And Men (IJsland) 
•    Best European Festival Line-Up: Rock Am Ring/ Rock Im Park (Duitsland) 
•    Best Indoor Festival: Sensation (Nederland) 
•    Festival Anthem Of The Year: Lykke Li – ‘I Follow Rivers’ (Zweden) 
•    Best New Festival: Electro Magnetic (Duitsland) 
•    The Lifetime Achievement Award: Herman Schueremans (Live Nation België) 
•    Promoter Of The Year: Pukkelpop (België) 
•    Artists’ Favourite Festival: Roskilde (Denemarken) 
•    Green Operations Award: We Love Green (Frankrijk)  

 
 

 

Voor de redactie / Niet voor publicatie 

Voor meer informatie en vragen:  
 
Ruud Berends, internationale marketing Eurosonic Noorderslag, 
ruud.berends@noorderslag.nl  
 
Online pers kit van de European Festival Awards:  
www.dropbox.com/sh/9xlodskso7pwqtw/oTnS1ZIp1f 
 
Download Eurosonic Noorderslag logo en fotos:  
festival.eurosonic-noorderslag.nl/en/about-us/press/  
 
 
Meer informatie over de European Festival Awards: eu.festivalawards.com 
 
Meer informatie over Yourope: www.yourope.org 
 
Meer informatie over Eurosonic Noorderslag: www.eurosonic-noorderslag.nl  

  

 
 

 
   

 

 


