
  
 

 

PERSBERICHT  Groningen, 25 oktober 2016 
 

 

Eurosonic Noorderslag bevestigt 26 acts 

Start kaartverkoop op 29 oktober 

ADNA (se), Anne-Marie (gb), Bonzai (ie), Communions (dk), Dan Owen (gb), Declan 
McKenna (gb), Henrik the Artist (no), Joep Beving (nl), KIOL (it), LÉON (se), Man 
Duo (fi), Mani Orrason (is), Mario Batkovic (ch), Martin Kohlstedt (de), Jeangu 
Macrooy (nl), Møme (fr), Salut C'est Cool (fr), Sam Alone and the Gravediggers (pt), 
shame (gb), Silvana Imam (se), Siv Jakobsen (no), Soffía Björg (is), TaxiWars (be), 
Témé Tan (be), TEMENIK Electric (fr) and Wyvern Lin go (ie) zijn bevestigd voor 
Eurosonic Noorderslag, (11 – 14 januari). 

Eurosonic Noorderslag is hèt showcasefestival van Europa en geldt internationaal als het 
meest belangrijke platform voor Europese muziek, zowel voor muziekliefhebbers als voor 
professionals uit de muziekindustrie. Tijdens Eurosonic (11, 12, 13 januari) treden 
veelbelovende Europese acts op in een intieme setting in de binnenstad van Groningen. 
Noorderslag (14 januari) is de graadmeter voor Nederlandse muziek en vindt plaats in De 
Oosterpoort.  
 
Bekijk de line-up pagina om alle bevestigde acts van Eurosonic Noorderslag 2017 te zien. 
 
Festivaltickets 

De kaartverkoop voor Eurosonic Noorderslag start op 29 oktober, 12.00 uur. Tickets zullen 
uitsluitend online te koop zijn via Ticketmaster.nl 

Eurosonic woensdag: € 25,- 
Eurosonic donderdag en vrijdag: € 70,- 
Noorderslag: € 72,50 
Noorderslag YUNG! Ticket: € 25,- (alleen voor jonger dan 18 jaar) 
Eurosonic Noorderslag Passe-partout (woensdag t/m zaterdag): € 137,50 

Ticketprijzen zijn exclusief servicekosten. 

ESNS: Platform voor Europese muziek 



Eurosonic Noorderslag is het belangrijkste platform voor nieuwe Europese muziek. Met een 
festival, een conferentie, awardshows en radio- en televisie-uitzendingen over heel Europa. ’s 
Avonds ontdek je de nieuwste Europese en Nederlandse acts. Overdag, tijdens de conferentie 
komt een veelvoud aan onderwerpen, allemaal met betrekking tot de muzieksector en live 
industrie aan bod. Speerpunten dit jaar zijn media en innovatie, die zullen aan bod komen in 
de conferentielijnen Future of Media, Buma Music Meets Tech en EPIC (productie-innovatie 
op festivals). Daarnaast worden tijdens Eurosonic Noorderslag de European Border Breakers 
Awards, de European Festival Awards, de Pop Media Prijs en de prestigieuze Nederlandse 
Popprijs uitgereikt. Dit jaar is Portugal het focusland van Eurosonic Noorderslag. 

 
 

 

Meer info:  

• Download: Artist press photos 
• Download: Eurosonic Noorderslag logo 
• Download: #ESNS16 photos 
• www.eurosonic-noorderslag.nl 

Contact: 

• Ruud Berends - Conference - ruud.berends@noorderslag.nl 
• Corne Bos - Festivals - corne.bos@noorderslag.nl 

#ESNS17 persberichten 

• Aankondiging eerste acts voor Noorderslag - bekendmaking start voorverkoop  
• Online stemprocedure Pop Media Prijs 2016 van start 
• Nieuwe acts + Focus op Portugal brengt bijzonder programma 
• Eerste Europese artiesten voor Eurosonic Noorderslag bevestigd 
• Eurosonic Noorderslag gears up for most dynamic and varied edition yet 
• Muziek, innovatie en media speerpunten Eurosonic Noorderslag conferentie 

•  

   

 
 


