
   

  

 
PERSBERICHT 

 

Groningen, 11 november 2014

  

 

Eurosonic Noorderslag maakt datum kaartverkoop en 
nieuwe namen voor Noorderslag bekend 

Zaterdag 22 november 2013 om 10.00 uur start de kaartverkoop voor Eurosonic 
Noorderslag 2015. Vanaf dat moment kunnen tickets voor de festivals Eurosonic, 
springplank voor Europese acts, en Noorderslag, graadmeter voor Nederlandse muziek, 
worden gekocht.  

Aan de line-up van Noorderslag zijn de volgende acts toevoegd: 
Bade, BEA, Binkbeats, David Douglas, Dotan, Jett Rebel, Maaike Ouboter, PHOS, Rondé, 
Sven Hammond, The Cool Quest, The Deaf, Weval, TenTemPiés. 

Kaartverkoop 
Tickets zijn vanaf zaterdag 22 november om 10.00 uur verkrijgbaar via www.ticketmaster.nl 
en in Groningen bij de kassa van De Oosterpoort en Plato Groningen. De ticketprijzen zijn 
exclusief servicekosten. Er worden maximaal 4 kaarten per persoon per transactie verkocht. 
Kaarten voor de conferentie zijn te verkrijgen via www.eurosonic-noorderslag.nl.  
 
Er zijn verschillende soorten festivaltickets verkrijgbaar:  
•    Eurosonic (donderdag 15 en vrijdag 16 januari in de Groningse binnenstad): € 70,-  
•    Noorderslag (zaterdag 17 januari in De Oosterpoort): € 70,- 
•    Passepartout voor Eurosonic en Noorderslag (woensdag 14 t/m zaterdag 17 januari): € 
135,-  
•    Woensdagticket voor Eurosonic (14 januari): € 20,-   

  

 
Voor de redactie / Niet voor publicatie: 

Meer informatie en vragen:  
Ruud Berends (conference) - ruud.berends@noorderslag.nl 
Corne Bos (festival) - corne.bos@noorderslag.nl   

Accreditatie: 



Vul het media-accreditatieformulier in om u aan te melden. 

Downloads 

• Foto gezelligheid bij kaartverkoop bij Plato Groningen (fotograaf:Niels Knelis) 

• Persfoto's 

• Eurosonic Noorderslag logo 

• Lijst met alle bekendgemaakte acts 

Eurosonic Noorderslag 2015 persberichten 

• 48 acts uit 15 Europese landen aan line-up Eurosonic Noorderslag toegevoegd 

• 35 veelbelovende acts aan de line up van Eurosonic Noorderslag toegevoegd 

• Eerste acts van line-up Noorderslag bekend 

 

• Eurosonic Noorderslag presenteert nieuwe conferentie over innovatie en productie 

• Eurosonic Noorderslag werkt samen met 24 radiostations in Europa 

• Focusland IJsland kondigt eerste acts voor Eurosonic Noorderslag 2015 aan 

• Eurosonic Noorderslag kondigt eerste conferentienamen aan  

• Start conferentieregistratie & artiestenaanmelding 

• Eurosonic Noorderslag 2015 focust op IJsland 

European Border Breakers Awards (EBBA) persberichten 

• Win een reis naar de European Border Breakers Award show 

• Winnaars van European Border Breakers Awards 2015 (EBBA) voor pop-, rock- en 

dancemuziek zijn bekend 

    

 

 


