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Buma ROCKS! presenteert The Charm The Fury tijdens
FortaRock In The City op 27 mei in Doornroosje,
Nijmegen
Buma ROCKS!, the international conference and showcase festival for loud music, is dit jaar
gekoppeld aan FortaRock In The City, het metalfestival in Doornroosje, Nijmegen, op
zaterdag 27 mei. Naast o.a. match making sessies tussen bands en heavy muziekprofessionals
presenteert Buma ROCKS! een aantal showcases gedurende het festival. De eerste
bevestigde Nederlandse band is The Charm The Fury. Eerder kondigde FortaRock In The
City al Decapitated, Periphery, The Contortionist en Destrage aan, en meer namen zullen snel
volgen. Voor één felbegeerde podiumplek kunnen Nederlandse hardrock-, punk- en
metalbands zich nog aanmelden tot eind februari. De kaartverkoop voor FortaRock in the
City is reeds gestart via www.doornroosje.nl.
Buma ROCKS! presenteert The Charm The Fury
Het Amsterdamse The Charm The Fury is als eerste Nederlandse act bevestigd voor een
optreden tijdens FortaRock In The City. De metalband trad op tijdens de eerste editie van
Buma ROCKS! in 2013 en was deel van het Buma ROCKS! LOUD & PROUD showcase
event tijdens Eurosonic Noorderslag in januari 2016. Buma ROCKS! bood de band
vervolgens een plek tijdens de showcases op de Global Rock Summit in Los Angeles. Niet
zonder succes: de band rond vocaliste Caroline Westendorp werd daar opgepikt door het in
Duitsland en de VS gevestigde label Nuclear Blast. Eind maart 2017 zal tweede album The
Sick, Dumb & Happy verschijnen op Nuclear Blast sublabel Arising Empire, dat zich richt
op jonge acts. Op de website van Buma ROCKS! verscheen eerder al een kort interview over
het tot stand komen van de platendeal met Nuclear Blast.
De activiteiten van Buma ROCKS! @ FortaRock In The City
Zoals eerder dit jaar gedurende Eurosonic Noorderslag, biedt Buma ROCKS! ook tijdens
FortaRock In The City de ideale gelegenheid tot netwerken. Interessant voor iedereen met
contacten in de heavy music scene! In het café van Doornroosje zullen diverse activiteiten
plaatsvinden. Denk hierbij aan interviews met optredende artiesten en match making
gesprekken tussen aanwezige bands en industry professionals. Ook zal op een aantal
momenten gedurende de dag zal het indrukwekkende Wheel Of Steel draaien. Hierover
binnenkort meer!

Inschrijving voor mogelijke showcase @ FortaRock In The City tot eind februari
Buma ROCKS! biedt ambitieuze heavy acts kans op een showcase optreden tijdens
FortaRock In The City. Aanmelding is mogelijk via de website van Buma ROCKS! tot eind
februari. In 2016 meldden zich ruim honderd bands aan. Het Haarlemse Hibakusha werd
daaruit geselecteerd en trad op tijdens FortaRock in Nijmegen en LOUD & PROUD @
ESNS 2017 in Groningen.
Buma ROCKS! @ FortaRock In The City
Met o.a. The Charm The Fury, Decapitated, Periphery, The Contortionist, Destrage
Zaterdag 27 mei, 14.00 - 00.30, Doornroosje, Nijmegen
Kaartverkoop FortaRock in the City via www.doornroosje.nl.
Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie over Buma ROCKS! @ FortaRock In The City: Janis van Lokven,
janis@bumarocks.nl.

