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Line-up Eurosonic Noorderslag uitgebreid met 43 acts 
waaronder Jodie Abacus, Sara Hartman, Ninos du Brasil 
en The Deaf 

Eurosonic Noorderslag breidt de line-up uit met nieuwe spannende acts, die het 
Europese muziekavontuur weer een stuk richting voltooiing brengen. Afgelopen 
zaterdag zijn de kaarten voor het evenement in de voorverkoop gegaan. De passe-
partouts en de kaarten voor Noorderslag zijn uitverkocht. Voor Eurosonic zijn nog wel 
kaarten beschikbaar (woensdag of donderdag+vrijdag tickets).  

Nieuw op de line-up van Eurosonic: 
And the golden choir...  (DE), Better Person (DE/PL), Blaue Blume (DK), Blossoms (UK), 
Branko (PT), Broken Back (FR), DeWolff (NL), Erik and the Worldly Savages (RS), FEWS 
(SE), Fjaak (DE), FùGù MANGO (BE), Graham Candy (DE), Grandbrothers (DE), 
Guadalupe Plata (ES), Hasta (NO), Ingrid Lukas (EE), Jeanne Added (FR), Jesper Munk 
(DE), Jodie Abacus (UK), Jones (UK), Kid Simius (DE), Lowly (DK), Mantar (DE), Marc 
O'Reilly (IE), Ninos du Brasil (IT), Núria Graham (ES), Pleasure Beach (IE), Populous (IT), 
Rat Boy (UK), Sara Hartman (DE), Steve'N'Seagulls (FI), Svavar Knútur (IS), The Deaf 
(NL), The Jacques (UK), Town of Saints (NL), wrongonyou (IT), Yung (DK).  

Toegevoegd aan de line-up van Noorderslag:  
Charl Delemarre (NL), Gerson Main (NL), Lucas Hamming (NL), Mandrake’s Monster 
(NL), Oij (NL), Yakumo Orchestra (NL), Zitakula (NL). 

Kaarten Eurosonic en conferentie beschikbaar 
Er zijn nog festivalkaarten beschikbaar voor Eurosonic, het Europese 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 (13 t/m 16 januari 2016) 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 13 tot en 
met 15 januari 2016 in ruim dertig zalen in de Groningse binnenstad optreden. Noorderslag is 
de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats op zaterdag 16 januari 2016 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.  

 
 

 
Aan de redactie / niet voor publicatie: 

• Download: fotos van de artiesten 

• Download: 30 years Eurosonic Noorderslag beeld 

• Download een (Engelstalig) achtergrondartikel over de CEE focus. Het artikel is gratis en 

copyright vrij te gebruiken. 

• Download: Eurosonic Noorderslag logo  

• Video: Over de CEE focus 

 

• Accreditatie aanvragen 

Meer info, contact:  

• Corne Bos - Festivals - corne.bos@noorderslag.nl 

• Ruud Berends - Conference - ruud.berends@noorderslag.nl 

Eurosonic Noorderslag 2016: 

• 30 acts uit 13 Europese landen toegevoegd aan line-up  

• Bekendmaking datum kaartverkoop en eerste namen Noorderslag 

• Eurosonic Noorderslag kondigt eerste zeven acts van focusregio aan 

• Eerste namen Eurosonic Noorderslag 2016 

• Start conferentieregistratie 

• Eurosonic Noorderslag 2016 focust op Centraal Oost Europa 

Eurosonic Noorderslag 2015: 

• Veelzijdige 29e editie Eurosonic Noorderslag 

 
   

 

 


