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Kensington special guest op Eurosonic - festivalkaarten 

uitverkocht 

Kensington is de Special Guest is op Eurosonic. De band speelt op donderdag 12 

januari om 22:40 op het 3FM stage in het Ebbingekwartier. Verder maakt de 

organisatie bekend dat de festivalkaarten voor Eurosonic Noorderslag uitverkocht zijn. 

Kensington werkte zich binnen een paar op tot de 

grootste rockband van Nederland. In 2014 speelde de 

band maar liefst 11 keer op Eurosonic Noorderslag. 

Rond die tijd kwam hun grote doorbraak en de eerste 

hit met het nummer 'Home again'. Inmiddels heeft 

Kensington 4 succesvolle albums gereleased. 

Hun eerste drie albums Borders, Vultures en Rivals beschouwt de band als een voltooid 

drieluik. Control daarentegen houdt zich niet bezig met een doel in de toekomst. Control is 

een statement over nu. Wie is Kensington nu? Als band, en vooral: als vier volwassen 

individuen in het huidige tijdsgewricht. Alle teksten zijn geschreven door zanger Eloi 

Youssef. Hij schrijft en zingt persoonlijker dan ooit te voren. Maar toch: ‘Ik put de inspiratie 

voor mijn teksten niet alleen uit mijn eigen leven, maar ook uit dat van mensen om me heen 

en van generatiegenoten. Ik zie hoe vluchtig relaties zijn in het digitale tijdperk. Hoe mensen 

naar buiten toe vaak proberen de indruk te wekken dat ze hun bestaan onder controle 

hebben.’ 

Eurosonic Noorderslag festivaltickets uitverkocht 

De tickets voor Noorderslag en de passe partouts voor 4 dagen waren snel op. Nu zijn ook de 

laatste festivalkaarten voor Eurosonic verkocht. Er is op dit moment alleen nog een beperkt 

aantal tickets voor de conferentie beschikbaar.  

Overnachtingen 

Slaapplaats in Groningen is beperkt tijdens Eurosonic Noorderslag. Er is nog een klein aantal 

hotelkamers over, boek een hotel via de Eurosonic Noorderslag website.  



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. 

 
 

 

Contact: 

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

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

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

Meer info:  

• Download: Persfoto's Kensington 

• Download: Eurosonic Noorderslag logo 

• Download: #ESNS16 photos 

• Download: Artist press photos 

• www.eurosonic-noorderslag.nl 

#ESNS17 persberichten 

• Jett Rebel opent eigen museum tijdens Eurosonic Noorderslag 

• Bussemaker (PvdA) en Pechtold (D66) in debat over cultuurplannen tijdens 

Eurosonic Noorderslag 

• Festivalprogramma Eurosonic Noorderslag 2017 compleet 

• Genomineerden Pop Media Prijs 2016 bekend! 

• Festivalprogramma Eurosonic Noorderslag bijna compleet 

• Eurosonic Noorderslag 2017, focus op Portugal 

• 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 

 
   

 
 


