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Line-up Eurosonic Noorderslag uitgebreid met 28 acts 
waaronder ‘Tropenkolder in de Polder’ van Jungle by 
Night 

Eurosonic Noorderslag breidt de line-up uit met nieuwe spannende acts, die het 
Europese muziekavontuur weer een stuk richting voltooiing brengen. De Noorderslag 
line-up wordt ondermeer aangevuld met het project ‘Tropenkolder in de Polder’ van 
Jungle by Night. 

De programmering van Eurosonic (nog kaarten beschikbaar) wordt aangevuld met:  
Asbjørn (dk), Batida (pt), Förtress (dk), Fossils (dk), Monomyth (nl), My Bubba (is/dk), The 
Sensational Second Cousins (nl). 
 
De nieuwe acts op de Noorderslag line up zijn: 
Broederliefde, Bokoesam, Cho, Falco Benz, Jungle by Night (presenteert ‘Tropenkolder in 
de Polder’), SBMG, Sevdaliza, The Afterveins, The Indien, Afterpartees, Yuko Yuko, The 
Black Cult, Ronnie Flex, Feis, Pitto, The Miseries, zZz, Sue the Night, GOSTO, Sarah-Jane, 
Dillenburg. 
 
‘Tropenkolder in de polder’ met JUNGLE BY NIGHT  
Voor ‘Tropenkolder in de polder’ duikt Jungle By Night eenmalig diep in de vaderlandse 
klei, om daar met allerhande Nederlandse gastmuzikanten, Onbetwiste Helden en Legendes, 
een avond te bouwen waar nog lang over nagepraat gaat worden. Jungle By Night maakte de 
afgelopen heel wat kilometers (250 concerten in veertien landen), en de jongens kochten 
onderwijl ook heel wat platen. Tijdens ‘Tropenkolder in de polder’ staan zij even stil bij wat 
ze hebben gedaan, wat ze hebben gehoord en wat ze hebben gezien. Warmbloedige retro, 
bewerkt, aangepast en opgefrist, zo zal het worden.  

Kaarten Eurosonic en conferentie beschikbaar 
Er zijn nog festivalkaarten beschikbaar voor Eurosonic, het internationale avondprogramma 
op woensdag, donderdag en vrijdag. Kaarten zijn uitsluitend via www.ticketmaster.nl te 
koop. Net als ieder jaar zijn er ook nog conferentieregistraties beschikbaar via 
www.eurosonic-noorderslag.nl. De festivalkaarten voor Noorderslag op zondag en de 



passepartouts, voor alle festivaldagen (14 t/m 17 januari 2015) zijn uitverkocht. 

Over 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 Europese muziekprofessionals. ’s Avonds krijgt muziektalent 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 14 tot en 
met 16 januari 2015 in ruim dertig zalen in de Groningse binnenstad optreden. Noorderslag is 
de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats op zaterdag 17 januari 2015 in De 
Oosterpoort in Groningen. 
 
Eurosonic Noorderslag staat bekend als het evenement waar nu bekende acts zoals Ásgeir, 
Bastille, Jake Bug, James Blake, Jungle, Milky Chance, Nico & Vinz werden ontdekt en 
vervolgens geboekt voor optredens op de grote podia en festivals van het daaropvolgende 
seizoen. 

  

 
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 Jungle by Night 

• Foto's van overige bekendgemaakte artiesten 

 

• Presskit (PDF) 

• Persfoto's 

• Eurosonic Noorderslag logo 

• Lijst met alle bekendgemaakte acts 

Eurosonic Noorderslag 2015 persberichten 

• 48 acts toegevoegd aan Eurosonic Noorderslag line up 

• Datum kaartverkoop en nieuwe namen voor Noorderslag bekend 



• 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 

  

 
   

 

 


