
 

  

 
PERSBERICHT  Groningen, 17 januari 2014
  

 
Vierdaagse conferentieregistraties Eurosonic Noorderslag 

uitverkocht. Nog enkele zaterdagpassen beschikbaar. 

De vierdaagse conferentieregistraties van Eurosonic Noorderslag zijn uitverkocht. Net 
als vorig jaar zijn er 3.250 nationale en internationale muziekprofessionals in de 
Groningse Oosterpoort aanwezig. Er zijn nog wel enkele registraties voor het 
conferentieprogramma op zaterdag beschikbaar. 

Selectie zaterdag conferentieprogramma: 
 
Innovative Production Fair & Conference: de laatste innovaties op het gebied van 
productiedesign voor de muziek- en festivalsector. Met onder andere: 

• ‘Keynote John Mulder’, een van Nederlands meest legendarische productiemanagers.  
• ‘Innovations in Temporary Constructions’: hoe reageren op extreme 

weersomstandigheden?  
• ‘The Future of Cashless Pay Systems’, met vertegenwoordigers van Playpass, 

Loc7000, Intellitix en het Exit Festival.  
• ‘EE Music Energy Lounge’ presenteert sprekers van het Green Music Initiative en 

Julie’s Bicycle.  
• Music Meets Tech showcases door Gigstarter, Gigmit, Bandwagon Gigs, Timesquare, 

Best Kept Secret, Greencopper, Strange Thoughts en RCO Editions. 

Music & Media:  

• ‘How the Coverage of Music Has Changed’: hoe blijven media relevant en hoe 
behouden ze publiek?  

• ‘Selling or selling Out?’: Muziekconsumptie verandert snel. Nieuwe 
muziekdistributieplatformen en kansen...  

• ‘Is Music the Message’: Ron van der Sterren interviewt Giel Beelen (3FM), Robert 
van Gijssel (Volkskrant), Wijnand Honig (NTR) en Willem van Zeeland (3voor 12) 
over de rol die media spelen bij de muzikale ontdekkingstocht van muziekliefhebbers. 

• Pop Media Prijs: bekendmaking en uitreiking van de Pop Media Prijs aan een persoon 
of initiatief met bijzondere journalistieke prestaties in 2013.  



Club Programme: 

• ‘European Club Meeting’: Europese zalen zijn broedplaats van lokaal en 
internationaal talent. Hoe overleven ze?  

• IJzeren Podiumdieren: Vakprijzen in de poppodium en -festival industrie. 

Exportwaarde Nederlandse populaire muziek: Bekendmaking van de financiële resultaten 
van de export van Nederlandse populaire muziek in 2013. 

Registreren: 

Registeren voor het Eurosonic Noorderslag conferentieprogramma op zaterdag kan via:  
http://conference.eurosonic-noorderslag.nl/nl/registreren/registreren-conferentie/ 
 
Het avondprogramma op zaterdag, Noorderslag, is uitverkocht. Publiek zonder een festival- 
of conferentiekaartje kan nog naar het (gratis) randprogramma, dat zaterdagmiddag in het 
stadscentrum van Groningen plaatsvindt: http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/nl/line-
up/gratis-programma/ 
 
Informatie over Eurosonic Noorderslag is te vinden op www.eurosonic-noorderslag.nl 

  

 
Voor meer informatie en vragen:  
 
(Festivals) Corne Bos, corne.bos@noorderslag.nl  
(Conferentie) Ruud Berends, ruud.berends@noorderslag.nl  
 
Rechtenvrije foto’s, video’s, persberichten, press kit, logo’s zijn te vinden in de mediasectie 
van de website van Eurosonic Noorderslag: http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/nl/over-
ons/enpress/  
    

 


