
  
 

 

PERSBERICHT  Groningen, 27 oktober 2017 
 
 

 

Longlist genomineerden Pop Media Prijs 2017 bekend 

Eurosonic Noorderslag (ESNS) maakt de longlist met genomineerden voor de Pop 

Media Prijs 2017 bekend. De prijs wordt voor de vierentwintigste keer uitgereikt. De 

uitreiking van de prijs, gepresenteerd door Buma Cultuur, vindt plaats tijdens 

Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen. De kaarten voor de festivals Eurosonic en 

Noorderslag gaan op zaterdag 28 oktober om 10:00 uur in de verkoop. 

 Bekijk de longlist en breng je stem uit op de Pop Media Prijs website.  

De Pop Media Prijs heeft als doel de stimulering van de Nederlandse popjournalistiek in de 

breedste zin van het woord. De prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een 

popjournalist of aan een medium, waarbij vooral wordt gekeken naar bijzondere prestaties in 

het afgelopen jaar. Kandidaten zijn individuen of in een enkel geval initiatieven of projecten, 

vanuit alle geledingen van de media: pers, boeken, radio, tv, online media, documentaires, 

film, fotografie. Hierbij gaat het in alle gevallen om publicaties met als onderwerp 

popmuziek.  

Over ESNS 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) is het platform voor en over Europese popmuziek. Overdag 

huisvest de conferentie meer dan 4000 muziekprofessionals. ’s Avonds vinden de 

showcasefestivals Eurosonic en Noorderslag plaats, waar ieder jaar meer dan 350 acts 

gepresenteerd worden aan zowel professionals als publiek. Verder worden er tijdens het 

evenement verschillende prijzen uitgereikt, naast de BV Popprijs zijn er uitreikingen van de 

European Border Breakers Awards, European Festival Awards, Buma Music Meets Tech 

Award en de Pop Media Prijs. Ieder jaar wordt er één Europees land uitgelicht, tijdens ESNS 

2018 ligt de focus op Denemarken. 

 
 

 

Meer info:  

 #ESNS17 - Media Accreditatie  

 Download: #ESNS18 Artist Press Photos 

 Download: ESNS logo 

 Download: Sfeerfoto's #ESNS17 

 Website: www.esns.nl 

 ESNS playlist Spotify 

 ESNS playlist Deezer 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22352&l=-http--www.popmediaprijs.nl/stemformulier
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22353&l=-https--marcatoapp.com/forms/esns/maccreditation/new
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22354&l=-https--drive.google.com/drive/folders/0B4MI_iRQ7M0IakE5eVJEWmhFVUk--Q-usp--E-sharing
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22355&l=-http--www.eurosonic-noorderslag.nl/en/media/logo/
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22356&l=-https--www.eurosonic-noorderslag.nl/en/media/facebook-fotoalbum/esns16-saturday/
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22357&l=-http--www.eurosonic-noorderslag.nl
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22358&l=-https--open.spotify.com/user/eurosonicnoorderslag/playlist/5cRLHWNAgLUNVlEXel4sUn
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2155&m=2732&nl=4&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=22359&l=-http--www.deezer.com/us/playlist/2423490942


Contact: 

 Nederlandse media - Corne Bos - corne.bos@noorderslag.nl 

 Internationale media - Ruud Berends - ruud.berends@noorderslag.nl 

Persberichten: 

 NL: My Baby, Jacob Banks, Au/Ra en HAEVN bevestigd voor Eurosonic 

Noorderslag 2018, start kaartverkoop: zaterdag 28 oktober 

 NL: Eerste namen Noorderslag 2018 met onder andere Boef, Roxeanne Hazes en 

Wulf 

 NL: Eerste line-up aankondiging ESNS 2018 

 NL: Eurosonic Noorderslag 2018 focust op Denemarken 

 EN: Danish Focus makes its mark on ESNS 2018 

 EN: ESNS announces keynote interview with Scumeck Sabottka by Emma Banks 
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