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ESNS focust op Zwitserland in 2020 • Conferentie-

registratie start op 1 maart 
 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) presenteert elk jaar een staalkaart van de 
allerbeste opkomende acts uit Europa. Elke editie van het festival en de 
conferentie verlegt ESNS de focus naar één van die Europse landen. In 
samenwerking met Swiss Music Export richt ESNS zich op Zwitserland bij de 
komende editie, die in januari 2020 in Groningen plaatsvindt. 

Jean Zuber van Swiss Music Export is opgetogen over de voorgenomen 
samenwerking: "De Zwitserse muziekscène is verguld met de focus van ESNS. Al vele 
jaren hebben Zwitserse acts zich in Groningen gepresenteerd en een flink aantal van 
hen heeft hun internationale loopbaan aan ESNS en het ETEP-programma te danken”. 

   

"Zwitserland is niet alleen de thuisbasis van een zeer actieve en creatieve artistieke 
scene, het heeft de hoogste festivaldichtheid ter wereld en een levendige 
platenindustrie. Swiss Music Export bundelt haar krachten met veel 
muziekorganisaties om een creatieve rol te spelen op ESNS 2020. We kunnen ons 
nauwelijks een creatiever tijdperk in de Zwitserse muziek herinneren en we zijn 
verheugd om ons volgend jaar in Groningen te presenteren." 
 
ESNS programmeur Robert Meijerink is er trots op Zwitserland bij de volgende editie 
te hebben. "Zwitserland onderscheidt zich door de culturele diversiteit met een zeer 
eclectische muziekscene die de afgelopen jaren furore heeft gemaakt. Zwitserse acts 
kunnen rekenen op een professionele infrastructuur als het gaat om hun clubs en 
festivals. Daarnaast zijn belangrijke partners van ESNS, zoals Yourope en de 
European Broadcasting Union, gevestigd in Zwitserland. Een aanzienlijk aantal 
artiesten heeft de Europese grenzen al overschreden. We kunnen niet wachten om 

https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=a6b1e5246f&e=ed2ce295d7


 

aan de slag te gaan met Swiss Music Export en hun partners om te werken aan ESNS 
2020." 
 
Conferentie registraties voor ESNS 2020, dat plaatsvindt van 15 tot 18 januari 2020, 
zijn vandaag vanaf 12:00 uur beschikbaar voor een gereduceerd tarief van € 265 via 
de ESNS-website, www.esns.nl. 

   

Acts die op ESNS 2020 willen spelen, kunnen zich van 1 mei tot 1 september 2019 
inschrijven voor een showcase op het festival. 

 

  

 

 

Over ESNS 

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

festival worden meer dan 350 acts gepresenteerd aan zowel professionals als publiek. De 

conferentie voorziet in zo’n 150 panels en keynotes, alsook diverse netwerkmogelijkheden en 

prijsuitreikingen. ESNS wordt foor meer dan 4000 muziekprofessionals uit alle segmenten van 

de industrie bezocht, waaronder 400 vertegenwoordigers van internationale festivals. 

Inmiddels gevestigde namen als Alice Merton, Alma, Altin Gün, Boy, Cari Cari, Dua Lipa, Mario 

Batkovic, Sigrid, Sophie Hunger, Tamino en Zeal & Ardor speelden in de afgelopen jaren al 

vroeg in hun carrières op ESNS. Black Midi, Flohio, Fontaines D.C., girl in red, L'impératice, 

Manon Meurt, Mavi Phoenix, Pip Blom, Reykjavíkurdætur en SONS zijn de acts die na hun 

showcase op ESNS 2019 de weg in het European Talent Exchange Programme hebben 

gevonden.  

 

 

Meer informatie & contact  

 

Download #ESNS19 foto's 

Download ESNS logo 

Download ESNS conferentie video 

 

Contact corne.bos@esns.nl  
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