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Eurosonic Noorderslag 2017, focus op Portugal 

Eurosonic Noorderslag zet ieder jaar een ander land in de schijnwerpers: op deze 

manier wordt de aandacht gevestigd op de diversiteit van het Europese 

muzieklandschap. Dit jaar is Portugal het focusland van Eurosonic Noorderslag. Het 

focusprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met WHY Portugal. Peter 

Smidt, creatief directeur Eurosonic Noorderslag over de focus: “Volgens ons is niet 

iedereen zich bewust van hoeveel de Portugese muzieksector Europa en de wereld te 

bieden heeft. Portugal telt niet alleen een groot aantal interessante nieuwe artiesten, 

maar het is ook een land met heel veel festivals die veel kansen bieden.” Eurosonic 

Noorderslag vindt plaats van 11 tot en met 14 januari 2017. 

Portugese acts op Eurosonic Noorderslag 2017 

In totaal treden 21 Portugese acts op tijdens Eurosonic Noorderslag 2017: :papercutz, Batida, 

Best Youth, DJ Firmeza, Dj Ride, First Breath After Coma, Gisela João, Glockenwise, Holy 

Nothing, Marta Ren & the Groovelvets, Memória de Peixe, Moonshiners, NEEV, Noiserv, 

Octa Push, Rodrigo Leão, Sam Alone and the Gravediggers, The Gift, The Happy Mess, 

Throes + The Shine en We Bless This Mess. 

 

Panels en Portugal-lounge 

Naast het festivalprogramma wordt er tijdens de conferentie extra aandacht besteedt aan de 

Portugese muziekscene. Zo wordt tijdens de conferentie een Portugal focus lounge ingericht 

en presenteert WHY Portugal de volgende panels: 

 

WHY Portugal: Country Focus Panel Ontdek waarom Portugal een van Europa’s 

belangrijkste broedplaatsen voor nieuwe muziek is. Met: David Ferreira (RTP), Pedro 

Coquenão (aka Batida), Márcio Laranjeira (Lovers & Lollypops), moderator: Rui Miguel 

Abreu 

WHY Portugal: Land of Festivals Met een populatie van 11 miljoen inwoners, ruim 3 

miljoen festivalgangers en ruim 400 muziekfestivals heeft Portugal een kleurrijk 

festivallandschap. Met: Ricardo Bramão (APORFEST), Vanessa Careta (Música no 

Coração) en José Eduardo Martins (Ritmos). Moderator: Vitor Belanciano (O Público)  

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2022&m=2601&nl=157&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=20147&l=-https--www.eurosonic-noorderslag.nl/en/conference/panels/panel/why-portugal-country-focus-panel/
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ESNS: Platform voor Europese muziek 

Eurosonic Noorderslag is het belangrijkste platform voor nieuwe Europese muziek. Met een 

showcasefestival, conferentie, verschillende award shows en radio-en televisie uitzendingen 

over heel Europa trekt het evenement elk jaar meer dan 4.000 professionele delegates, 

waaronder vertegenwoordigers van ruim 400 Europese festivals. Met een festival, een 

conferentie, verschillende awardshows en radio- en televisie-uitzendingen over heel Europa. 

Elk jaar presenteert Eurosonic Noorderslag 350 nieuwe acts naast een conferentie 

programma gericht op de laatste ontwikkelingen in de internationale muziek, media, 

productie en innovaties. Deze ontwikkelingen zullen aan bod komen in de conferentielijnen 

Future of Media, Buma Music Meets Tech en EPIC (European Production Innovation 

Conference). Daarnaast worden tijdens Eurosonic Noorderslag onder andere 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: Eurosonic Noorderslag logo 

 Download: #ESNS16 photos 

 Download: Artist press photos 

 www.eurosonic-noorderslag.nl 

Contact: 

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

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

 Pieter van Adrichem - Marketing - pieter.van.adrichem@noorderslag.nl 

#ESNS17 persberichten 

 Nieuwe namen voor Noorderslag waaronder Noisia 'Outer Edges', Rotterdam Airlines 

en Canshaker Pi 

 Eurosonic Noorderslag passe-partouts en Noorderslag tickets uitverkocht, 88 nieuwe 

namen bevestigd 

 84 nieuwe acts bevestigd voor Eurosonic Noorderslag 

 Todd Hansen (SXSW) opent Eurosonic Noorderslag conferentie 

 Eurosonic Noorderslag bevestigt 26 acts 

 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 
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