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Eurosonic Noorderslag acts, aanbevolen door 

toonaangevende internationale media 

We vroegen onze mediacontacten om een lijstje met Eurosonic Noorderslag acts samen 
te stellen die ze aan willen bevelen. Hieronder enkele namen om in de gaten te houden 
op Eurosonic Noorderslag 2014.  

De volgende acts werden het vaakst aanbevolen:  

• Ja, Panik (3 keer aanbevolen) 
• Elliphant (3 keer aanbevolen) 
• MØ (3 keer aanbevolen) 
• Lulu James (2 keer aanbevolen) 
• Thomas Azier (2 keer aanbevolen) 
• Coely (2 keer aanbevolen) 

Een overzicht van de geraadpleegde media en hun favoriete acts. 
  
The Gap (AT)  

• Ja, Panik (AT) 
• Elliphant (SE) 
• MØ (DK) 
• Bondax (UK) 
• D E N A (DE) 

 Metropotam (RO) 

• Elliphant (SE) 
• Kate Boy  (SE) 
• MØ (DK) 
• Wild Beasts (UK) 
• Lulu James (UK) 

Intro / festivalguide (DE) 

• Mighty Oaks (DE) 
• Claire (DE) 



• Ja, Panik (AT) 
• Bear's Den (UK) 
• The Strypes (IR) 

Visions (DE) 

• Truckfighters (SE) 
• Drenge (UK) 
• Ja, Panik (AT) 
• Birth Of Joy (NL) 
• Okta Logue (DE) 

Nothing but hope and passion (DE) 

• Benjamin Clementine (UK) 
• Ballet School (DE) 
• Lulu James (UK) 
• Julien Mier (NL) 
• Kadebostany (CH)  

Last FM (UK) 

• Sam Smith (UK) 
• MØ (DE) 
• Thomas Azier (NL) 
• Kat Frankie (DE) 
• Elliphant (SE) 

Record of the Day (UK) 

• George Ezra (UK) 
• Nonono (SE) 
• Pional (ES) 
• Bo Saris (NL)  
• Hozier (IRL)  

Brand new Anthem (PL) 

• M O N E Y (UK)  
• Jenny Wilson (SE)  
• La Femme (FR) 
• Thomas Azier (NL) 
• Coldair (PL) 

3voor12 (NL) 

• Afterpartees (NL)  
• Coely (BE)  
• Femme en Fourrure (FI) 
• Milky Chance (DE) 



• The Limiñanas (PL) 

Noisey 

• His Electro Blue Voice (IT) 
• Jungle (UK) 
• Ballet School (DE) 
• Sofie Winterson (NL) 
• Coely (BE)  
• Pional (ES) 
• Cheveu (FR) 

Eurosonic Noorderslag  
Eurosonic Noorderslag is het belangrijkste platform voor Europese muziek en is voor veel 
acts een belangrijke stap geweest in hun internationale doorbraak. Overdag vindt een 
conferentie plaats voor internationale muziekprofessionals. ’s Avonds krijgt muziektalent 
tijdens twee showcasefestivals de kans om zich te presenteren aan muziekliefhebbers en 
professionals. Eurosonic is springplank voor de meest actuele en veelbelovende Europese (en 
Nederlandse) acts, die van 15 tot en met 17 januari in ruim dertig zalen in de Groningse 
binnenstad optreden. Noorderslag is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats 
op zaterdag 18 januari 2014 in De Oosterpoort in Groningen.  
 
Eurosonic Noorderslag is verantwoordelijk voor het kickstarten van de carrieres van artiesten 
zoals Ásgeir, James Blake, Jake Bugg, Bastille, Ben L’Oncle Soul, Caro Emerald, Chvrches, 
C2C, De Staat, Ewert and the Two Dragons, James Vincent McMorrow, Kodaline, Lykke Li, 
Agnes Obel, Rudimental, Selah Sue, Triggerfinger en The XX.  

Informatie over Eurosonic Noorderslag en de geboekte acts: www.eurosonic-noorderslag.nl.  

  

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

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

Download: Eurosonic Noorderslag logo en foto's  

Bekijk lijst met alle bekend gemaakte acts  

    

 
 


