
  
 

 

PRESBERICHT  Groningen / Brussel, 29 november, 2016 
 

 

NATALIE LA ROSE (NL) aangekondigd als winnaar 
European Border Breakers Awards 2017 (EBBA) 

Vandaag is zangeres Natalie La Rose aangekondigd als achtste winnaar van de 
European Border Breakers Awards (EBBA) 2017. EBBA is de Europese prijs voor 
opkomende artiesten. De Nederlandse zangeres werd in haar huidige woonplaats Los 
Angeles via een Skypeverbinding met DJ Fernando live op radiozender FunX verrast.  

Oorspronkelijk afkomstig uit Amsterdam, studeerde La Rose in 2008 af aan het Lucia 
Marthas Instituut voor Perfoming Arts en speelde ze de rol van Taylor McKessie in de 
Nederlandse versie van High School Musical. Met een diepgaande fascinatie voor urban 
grooves, tekende ze bij het Amerikaanse label Republic, een sublabel van Universal Music 
Group. Op haar debuutsingle ‘Somebody’ werkte ze samen met Jeremih, die de aan Whitney 
Houston refererende ‘hook’ bedacht. Na de release in januari 2015 was de track onmiddellijk 
succesvol: hij belandde in de top 10 van de US singles chart en wist ook in de UK, 
Nederland, Ierland, Denemarken, Duitsland, Zweden en Frankrijk de charts te halen.  

Andere EBBA 2017 winnaars  

Eerder werd al aangekondigd dat Alan Walker (no), Jaakko Eino Kalevi (fi), Namika (de), 
Walking On Cars (ie), Hinds (es), Jain (fr) en Filous (at) een EBBA 2017 hebben 
gewonnen. In totaal worden tien EBBA winnaars bekendgemaakt. De awards worden tijdens 
een spectaculaire award show in Groningen uitgereikt, als openingsavond van het Eurosonic 
Noorderslag festival.  



 
 
 

 

Over de EBBA 

De European Border Breakers Awards (EBBA) kijken over grenzen heen en zetten 
veelbelovende Europese rock-, pop- en dance-artiesten in de spotlight. Van Adele (Verenigd 
Koninkrijk) tot Christine & the Queens vertegenwoordigen de EBBA winnaars de meest 
bijzondere nieuwe Europese sounds van nu. Onder andere Stromae, Gabriel Rios, Hozier, Of 
Monsters and Men, Mumford & Sons, Aurora, Disclosure, John Newman, C2C, Tokio Hotel, 
The Script, Years and Years, Robin Schulz, Carnival Youth, MØ en Selah Sue wonnen de 
afgelopen jaren een EBBA. 

Van enthousiaste concertbezoekers in het weekend tot een industrie die toegewijd is nieuwe 
muziek over het voetlicht te brengen, ‘Music Moves Europe’. The EBBA zijn een van de 
manieren waarop de EU Europese pop- en contemporaine muziek viert, door de artiesten, de 
industrie en de fans samen te brengen in één Europees muziekfeest. Elk jaar worden de 
EBBA uitgereikt aan tien Europese artiesten als erkenning van het succes dat zij buiten hun 
eigen land bereiken. Dit succes wordt gemeten door:  

• Airplay 
• Verkoop van geluidsdragers 
• Live optredens binnen Europa 
• Positie in de European Border Breakers Charts 

De European Border Breakers Charts, die eerder dit jaar zijn geïntroduceerd en samengesteld 
worden door Radiomonitor, is een chart gebaseerd op airplay binnen Europa buiten het eigen 
land van de artiest.  
Om kans te maken op een EBBA 2017 moet de artiest tussen 1 augustus 2015 en 31 juli 2016 
grensoverschrijdend Europees succes hebben gehad met zijn/haar eerste internationale 
release, en afkomstig zijn uit een land dat onderdeel is van het Creative Europe programma 
van de EU.  
De EBBA, een prijs van de EU, worden dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt, 
georganiseerd door Eurosonic Noorderslag in samenwerking met de Europese Commissie 
(Creative Europe) en de European Broadcasting Union, ondersteund door Buma Cultuur, het 
Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Provincie Groningen, de 
Stad Groningen en Music Week.  



Public Choice 

Een van de EBBA winnaars ontvangt naast de reguliere prijs ook de Public Choice Award. 
Deze award wordt uitgereikt op basis van stemmen die worden uitgebracht op de EBBA 
website. Stemmen kan van 5 t/m 23 december. Tien van deze stemmers, afkomstig uit 
verschillende landen winnen een uitnodiging voor de EBBA-ceremonie. Elk van deze 
stemmers mag samen met een vriend(in) naar Nederland komen: vlucht en hotel worden voor 
hen betaald.  

EBBA Ceremonie 

De winnaars nemen hun award op 11 januari 2017 in ontvangst tijdens een award ceremonie, 
gepresenteerd in Groningen door Jools Holland. Tijdens de show zullen de winnaars van de 
EBBA optreden. 

 
 

 

Vorige EBBA 2017 persberichten (EN):  

• JAIN announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards (EBBA) 
• FILOUS announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards (EBBA)  
• HINDS announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards (EBBA) 
• WALKING ON CARS announced as winner of 2017 European Border Breakers 

Awards (EBBA)  
• NAMIKA announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards (EBBA)  
• JAAKKO EINO KALEVI announced as winner of 2017 European Border Breakers 

Awards (EBBA)  
• ALAN WALKER announced as first winner of 2017 European Border Breakers 

Awards (EBBA)  

Meer informatie en downloads: 

• EBBA website  
• About Creative Europe 

• Download: Press photo Natalie La Rose 
 

• Download: EBBA logo 
• Download: Copyright free photos of previous EBBA editions 

Voor vragen, neem contact op met: 
 
Creative Europe programme, European Commission, Corinne Rigaud – 
corinne.rigaud@ec.europa.eu 
Eurosonic Noorderslag, Pieter van Adrichem – pieter.van.adrichem@noorderslag.nl 
 
Facebook: EBBA.Awards, CreativeEuropeEU 
Twitter: @ebba_awards, @europe_creative 
Instagram: Ebba_awards  

 
   

 
 


