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Groningen, 15 december, 2015

Festivalprogramma Eurosonic Noorderslag compleet
Met de toevoeging van Bewilder, Jett Rebel en The Common Linnets aan de line-up van
Eurosonic is het festivalprogramma van Eurosonic Noorderslag 2016 rond.
De ruim 320 Europese acts van de 30ste editie van Eurosonic Noorderslag zijn hier te
bekijken. Begin januari zal 3FM nog een Serious Talent-act bekendmaken, die dan als laatste
aan het programna van Noorderslag wordt toegevoegd. Vanaf donderdag komen de
blokkenschema’s van de showcasefestivals Eurosonic en Noorderslag online en kunnen
kaartkopers hun persoonlijke programma samenstellen.
Kaarten Eurosonic beschikbaar
Er zijn nog festivalkaarten beschikbaar voor Eurosonic, het Europese avondprogramma op
woensdag, donderdag en vrijdag. Kaarten zijn uitsluitend via Ticketmaster te koop. Ook zijn
er nog enkele 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 Bugg, James Blake, Jungle, Milky Chance, Nico & Vinz werden ontdekt en
vervolgens geboekt voor optredens op de grote podia en festivals van het daarop volgende
seizoen.
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30 years of Eurosonic Noorderslag. Achtergrondartikel, logo, A4 design, 30 jaar
ESNS posters
30 years of Eurosonic Noorderslag Spotify playlist
Download: fotos van de artiesten
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
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Neem voor meer informatie over Eurosonic Noorderslag contact op met:
•
•

Corne Bos - Festivals - corne.bos@noorderslag.nl
Ruud Berends - Conference - ruud.berends@noorderslag.nl
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Eurosonic Noorderslag 2016 presenteert 34 acts uit 14 CEE-landen
Noord-Nederlands talent op Eurosonic Noorderslag
Keynote YouTube op Buma Music Meets Tech tijdens Eurosonic Noorderslag
Keynote interview with Marek Lieberberg at Eurosonic Noorderslag
Nieuwe namen Eurosonic Noorderslag 2016: Typhoon, Sven Hammond, Tamarin
Desert, Weval, Jo Goes Hunting, Naive Set, CUT_, Terzij De Horde en Applescal
Nieuwe namen Eurosonic, waaronder Álvaro Soler, AURORA, Oscar and the Wolf,
Seinabo Sey en SOAK
Conference: Keynote interview Marek Lieberberg
Fabrique en SXSW Interactive in vakjury Buma Music meets Tech Award
116 acts toegevoegd aan line-up Eurosonic Noorderslag
Todd Hansen (SXSW) keynote spreker op de Buma Music meets Tech conferentielijn
Line-up Eurosonic Noorderslag uitgebreid met oa Jodie Abacus, Sara Hartman, Ninos
du Brasil en The Deaf
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

