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Eurosonic Noorderslag acts aanbevolen door 

toonaangevende internationale media 

We vroegen onze internationale mediapartners welke acts op de line up van Eurosonic 
Noorderslag we in 2015 in de gaten moeten houden. Het resultaat is onderstaande 
'Recommended' lijst.  
 
De volgende acts werden het meest aangeraden: 

1. Bilderbuch (AT)  
2. Die Nerven (DE) 
3. IBEYI (FR)  
4. Mapei (SE) 
5. Kiasmos (IS)  

Overzicht van de geraadpleegde media en hun aanbevelingen: 

3voor12 (NL) 

• Talisco (FR) 
• Jack Garratt (UK) 
• Oscar & The Wolf (BE) 
• Yuko Yuko (NL) 
• Kiasmos (IS) 

Gaffa (NO) 

• Kate Tempest  (UK)  
• The Mysterons (NL) 
• Die Nerven (DE) 
• Samaris (IS) 
• Aurora Aksnes (NO) 

Gigwise (UK) 



• Låpsley (UK)  
• Deers (SE)  
• Sisters (IE) 
• IBEYI (FR) 
• Snowapple (NL) 

Intro (DE)  

• Bilderbuch (AU)  
• All We Are (UK)  
• Cristobal And The Sea (ES)  
• Die Nerven (DE) 
• IBEYI (FR)  

Musikmarkt (DE)  

• The Staves (UK) 
• Bilderbuch (AT) 
• BEA (NL) 
• Odd Hugo (EE)  
• Júniús Meywant (IS)  

Music Week (UK) 

• IBEYI (FR) 
• Låpsley (UK) 
• Godblesscomputers (IT) 
• Moonlight Breakfast (AT) 
• Mapei (SE)  

MusikWoche (DE) 

• Asbjørn (DK) 
• Bilderbuch (AT) 
• Die Nerven (DE) 
• Sea Change (NO) 
• zZz (NL) 

NPO 3FM (NL) 

• Dotan  (NL)  
• James Bay (UK) 
• Oscar & The Wolf (BE) 
• Mapei (SE) 

NPO Radio 6 (NL) 

• FM Laeti (FR) 
• Seinabo Sey (SE) 
• Jake Isaac (UK) 



• Moonlight Breakfast (AT) 
• Godblesscomputers (IT) 

Record of the Day (UK) 

• IBEYI (FR)  
• Kate Havnevik (NO)  
• Mapei (SE)  
• Shura (UK)  
• Gavin James (IE)  

Volume (AT) 

• Mapei (SE) 
• Go Go Berlin (DK) 
• Acid Arab (FR) 
• Bilderbuch (AT) 
• AnnenMayKantereit (DE) 

Bekijk onze website voor de laatste update. 
  

 
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 

• Artiest fotos 
• Presskit (PDF) 
• Persfoto's 
• Eurosonic Noorderslag logo 
• Lijst met alle bekendgemaakte acts 

Eurosonic Noorderslag 2015 persberichten 

• Veel Noord-Nederlands talent op Eurosonic  
 

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

• 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 

    

 
 


