
 

 
 

 

Eurosonic Noorderslag bevestigt eerste acts voor 
Noorderslag en nieuwe acts voor Eurosonic, waaronder 
Klangkarussell, Milky Chance en Benjamin Clementine 

Eurosonic Noorderslag presenteert de eerste acts voor Noorderslag 2014 en nieuwe namen 
van de line-up van Eurosonic 2014.  
 
De eerste namen van de line-up van Noorderslag, graadmeter voor Nederlandse 
muziek, zijn:  

Adam & The Relevants Michael Prins  

Afterpartees Suit and Tie Johns 

Thomas Azier Taymir 

Birth of Joy The Future’s Dust 

Black Bottle Riot    

 
Aan de line-up van Eurosonic, springplank voor Europees muziektalent, zijn de 
volgende acts toegevoegd: 

Klangkarussell (AT) Benjamin Clementine (FR)  

Cid Rim (AT) Aufgang (FR) 

Fuckhead (AT) Christine and the Queens (FR) 

Sweet Sweet Moon (AT) Sísý Ey (IS) 

T-Shit (AT) Prata Vetra (LV) 

Float Fall (BE) Djaikovski (MK) 

Melanie De Biasio (BE) Andre Bratten (NO) 

Milky Chance (DE) The Weatherman (PT) 



D E N A (DE) Truckfighters (SE) 

Linkoban (DK) Postiljonen (SE) 

Femme en Fourrure (FI) Sumie (SE) 

Desto (FI) George Ezra (UK) 

La Femme (FR) Embers (UK) 

 
Over Eurosonic Noorderslag  

Noorderslag en Eurosonic zijn de showcasefestivals waar de meest veelbelovende Europese 
acts zich presenteren aan publiek en muziekprofessionals. Noorderslag is de graadmeter voor 
Nederlandse muziek. Eurosonic is springplank voor Europees muziektalent. De festivals zijn 
onderdeel van Eurosonic Noorderslag, het belangrijkste platform voor Europese muziek dat 
zich heeft bewezen als katalysator voor nieuwe Europese acts, die internationaal willen 
doorbreken.  
 
Net als de showcase-festivals Noorderslag en Eurosonic verkoopt de muziekconferentie van 
Eurosonic Noorderslag jaarlijks uit. Behalve optredens van ruim 300 acts biedt Eurosonic 
Noorderslag een conferentieprogramma dat bestaat uit 150 panels, keynote sprekers, 
interviews, workshops, diners, feestjes en vergaderingen. De 28e editie van Eurosonic 
Noorderslag vindt van woensdag 15 tot en met zaterdag 18 januari 2014 in Groningen plaats. 
 
Meer informatie is te vinden op www.eurosonic-noorderslag.nl  
 
Binnenkort wordt bekend gemaakt wanneer de verkoop van de festivalkaarten start. 
Conferentieregistraties kunnen hier worden gekocht. 

  

 
Voor de redactie / Niet voor publicatie 
 
Voor meer informatie en vragen:  

(Conferentie) Ruud Berends, ruud.berends@noorderslag.nl  
(Festivals) Corné Bos, corne.bos@noorderslag.nl 

Download Eurosonic Noorderslag logo en fotos  

 

 
 

 
   

 

 


