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Kensington, The Kik, The Common Linnets, The Ting 
Tings en andere acts op Eurosonic 

Openluchtpodium Eurosonic Air bevestigd  

Eurosonic Noorderslag voegt enkele acts aan de line-up toe, waaronder voor het gratis 
toegankelijke openluchtpodium Eurosonic Air, dat dit jaar weer van donderdag 15 t/m 
zaterdag 17 januari 2015 zal plaatsvinden. Ook doen enkele EBBA winnaars showcases 
op Eurosonic.  

Eurosonic Air  
Net als vorig jaar is Eurosonic Air opnieuw onderdeel van de programmering van Eurosonic. 
Op dit gratis toegankelijke podium op de Grote Markt in Groningen presenteert Eurosonic 
Noorderslag op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015 de meer grote en 
bekende acts, waaronder: 
  
Beans & Fatback (nl), Birth of Joy (nl), Blaudzun (nl), Jett Rebel (nl), Kensington (nl), 
Maison Du Malheur (nl), The Kik (nl) en The Ting Tings (uk)  
 
Eurosonic Air is dit jaar op unieke wijze mogelijk gemaakt door GasTerra, Perfect Sky, 
Interstage, de gemeente en provincie Groningen, Nationaal Comité 4 en 5 mei en door en de 
ondernemers verenigd in het Fonds Ondernemend Groningen. 
 
EBBA acts op Eurosonic 
De volgende winnaars van European Border Breakers Awards (EBBA) zijn te zien op 
Eurosonic: 
 
Melanie De Biasio (be EBBA-winnaar 2015)  
The Common Linnets (nl, EBBA-winnaar 2015) 
Jacco Gardner (nl, EBBA-winnaar 2014)  
The Ting Tings (uk, EBBA-winnaar 2009) 
 
Andere toevoegingen line-up Eurosonic en Noorderslag 



Aan de line-up van Eurosonic worden verder Maarten Vos (nl) en Twin Atlantic (uk) 
toegevoegd. De band PAUW speelt op Noorderslag. 
 
Kaarten Eurosonic en conferentie beschikbaar 
Er zijn nog festivalkaarten beschikbaar voor Eurosonic, het internationale avondprogramma 
op woensdag, donderdag en vrijdag. Kaarten zijn uitsluitend via Ticketmaster.nl te koop. Net 
als ieder jaar zijn er ook nog conferentieregistraties beschikbaar via www.eurosonic-
noorderslag.nl. De festivalkaarten voor Noorderslag op zaterdag 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 Bugg, 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 

• 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 

 
   

 

 


