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Dua Lipa wint Public Choice Award 

Vanavond kregen de winnaars van de 2017 European Border Breakers Awards 

(‘EBBA'), de Europese muziekprijs voor opkomende artiesten, hun prijs uitgereikt. Dat 

gebeurde tijdens een feestelijke avond in Martini Plaza in Groningen. Aan de Britse 

artieste Dua Lipa werd bovendien de ‘Public Choice Award’ uitgereikt – zij werd met 

een groot aantal online stemmen tot meest populaire EBBA winnaar gekozen. 

Dua Lipa is een coole singer-songwriter uit Londen, die love songs schrijft met een groots 

geluid en met een ‘twist’: strijkers, melancholieke teksten, elektronische beats en donkere 

sensuele vocalen. Be The One, Last Dance en Hotter Than Hell werden hits en leverden het 

bewijs dat Dua Lipa een veelbelovende, volwassen artiest is. Het afgelopen jaar stond ze op 

een grote hoeveelheid festivals zoals Lowlands, Frequency, Pukkelpop en Way Out West, 

terwijl haar muziek in de charts terecht kwam in landen zoals Denemarken, Nederland, 

Duitsland en Oostenrijk.  

De EBBA show kende ook bijzondere optredens van Alan Walker (no), Jaakko Eino Kalevi 

(fi), Namika (de), Hinds (es), Filous (at), Jain (fr), Dua Lipa (gb), Natalie La Rose (nl) and 

Walking on Cars (ie). Ook Era Istrefi (al) kreeg een EBBA uitgereikt. De EBBA show wordt 

de komende maanden door een aantal Euroepse publieke zenders uitgezonden. Delen van de 

show zijn te zien op het EBBA YouTube-kanaal.  

De EBBA show wordt komende zaterdag, 14 januari, om 01.00 uur integraal 

uitgezonden op NPO3. 

De EBBA wordt betaald door het Creative Europe programma van de Europese Unie (EU). 

Met de EBBA, wil de Europese Unie van tien opkomende Europese acts het succes 

benadrukken om muziek en touring-resultaten buiten hun eigen land te verkopen,  

 

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, 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2069&m=2647&nl=254&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=21134&l=-https--www.youtube.com/user/EBBAAWARDS


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.  

 
 

 

More information and downloads: 

 Download: A photo of Dua Lipa winning the award will be available via link very 

soon.  

 Download: Press photo Dua Lipa  

 Download: EBBA logo 

 Download: Copyright free photos of previous EBBA editions 

For more information and questions: 

 EBBA website  

 About Creative Europe 

Creative Europe programme, European Commission, Corinne Rigaud – 

corinne.rigaud@ec.europa.eu 

Eurosonic Noorderslag, Pieter van Adrichem – pieter.van.adrichem@noorderslag.nl 
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The announcement of the 2017 EBBA winners can be followed through social media: 

Facebook: EBBA.Awards, CreativeEuropeEU 

Twitter: @ebba_awards, @europe_creative 

Instagram: Ebba_awards  

Previous EBBA 2017 press releases:  

 European Border Breakers Awards celebrate new border crossing talent 

 ERA ISTREFI announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards 

(EBBA) 

 DUA LIPA announced as winner of 2017 European Border Breakers Awards 

(EBBA)  

 NATALIE LA ROSE announced as winner of 2017 European Border Breakers 

Awards (EBBA)  

 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)  
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