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Groningen, 1 november 2013

  

 

Stem voor je favoriete EBBA Award winnaar en win een 
reis naar de EBBA Awards Show 

In oktober werden de 10 winnaars van de European Border Breakers Awards 2014 
bekend gemaakt. Vanaf nu tot en met 20 december kan het Europese publiek stemmen 
voor hun favoriete EBBA Awards winnaar. De act met de meeste stemmen wint de 
'Public Choice Award'.  

Door te stemmen maken 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 
C2C. 

De winnaars van the European Border Breakers Awards 2014 zijn: 

• Lukas Graham (Denemarken) 

• Zedd (Duitsland) 

• Woodkid (Frankrijk) 

• Kodaline (Ierland) 

• Ásgeir (IJsland) 

• Jacco Gardner (Nederland) 

• Envy (Noorwegen) 

• GuGabriel (Oostenrijk) 

• Disclosure (Verenigd Koninkrijk) 

• Icona Pop (Zweden) 

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.  
 
 



De ceremonie, met optredens van veel van de winnende acts, wordt opgenomen en 
uitgezonden door omroep NTR. Daarnaast wordt de show door heel Europa verslagen en 
uitgezonden, waaronder door televisie- en radiostations die zijn aangesloten bij de European 
Broadcasting Union (EBU). 
 
De EBBA Awards, nu in hun tiende jaar, worden gefinancierd door het EU Culture 
Programme en georganiseerd door Eurosonic Noorderslag, in samenwerking met de 
European Broadcasting Union. De EBBA Awards worden ondersteund door Buma Cultuur, 
SNN, Dutch Ministry of Education, Culture and Science, Province of Groningen, City of 
Groningen, Music Week en European Music Office..  
 
Meer informatie: www.ebba-awards.eu 

  

 
Note to editors: 
 
Persberichten en foto's zijn beschikbaar op onze websites:  
 
www.europeanborderbreakersawards.eu/press 
http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/en/about-us/press/ 
 

Op woensdag 15 januari 2014 zullen de winnaars van de EBBA Awards 2014 worden 
gepresenteerd in Groningen. Verder is er gelegenheid voor interviews, photo shoots en live 
sessies. Media die geinteresseerd zijn in het bijwonen van de EBBA Awards ceremony 
worden uitgenodigd om contact met ons op te nemen. We kunnen u faciliteren met in een 
media compound met snel internet, een muziekbibliotheek, een fotomuur, radiostudios en een 
netwerklounge.   
 
Voor meer informatie en accreditatie neem contact op met: 
Cathelijne Baron, ebbapress@noorderslag.nl  

  

 
   

 

 


