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Music Moves Europe Talent Awards 2020 presenteert 

genomineerden 
 

 

Internationale jury selecteert zestien Europese opkomende artiesten  

 

Music Moves Europe Talent Awards heeft vandaag, op het Reeperbahn Festival in 
Hamburg, de genomineerde voor de nieuwe editie bekend gemaakt. De jaarlijkse 
Europese muziekprijs viert opkomende artiesten die het geluid van vandaag en de 
toekomst vertegenwoordigen. 
 
In totaal zijn zestien artiesten genomineerd voor de Music Moves Europe Talent Awards 
2020. Deze genomineerden zijn: 

• 5K HD (at) 
• Anna Leone (se) 
• Au/Ra (de) 
• Beast in Black (fi) 
• Charlotte Adigéry (be) 
• Flohio (uk) 
• Fontaines D.C. (ie) 
• girl in red (no) 
• HARMED (hu) 
• Hugo Helmig (dk) 
• Kimberose (fr) 
• Meduza (it) 
• Naaz (nl) 
• Perfect Son (pl) 
• Pongo (pt) 
• Tribade (es) 



 

Een internationale jury selecteert uiteindelijk in totaal acht winnaars. Alle winnende 
artiesten ontvangen hun prijs in januari tijdens een prijsuitreiking op ESNS (Eurosonic 
Noorderslag, Groningen). Bovendien strijden alle winnaars om een Public Choice Award, 
gekozen door muziekfans uit heel Europa. Alle winnaars worden bekend gemaakt tijdens 
de prijsuitreiking op ESNS, vrijdag 17 januari 2019. 
Elke door de jury geselecteerde winnaar ontvangt een prijs ter waarde van €10.000, te 
besteden aan de bevordering van hun internationale carrière. Daarnaast ontvangt de 
winnaar van de Public Choice Award 2020 een prijs van €5.000. 

 

 

Viering van Europees talent 
In vergelijking met Anglo-Amerikaanse muziek, is het totale percentage muziek afkomstig 
uit continentaal Europa relatief klein. De Music Moves Europa Talent Awards zijn 
gelanceerd om de internationale carrières van aankomende Europese artiesten te 
stimuleren.  

 

 

 

Music Moves Europe 
Muziek is één van de meest populaire kunstvormen die op grote schaal een levendige 
vertegenwoordiging is van de culture diversiteit in Europa. Music Moves Europe, het 
overkoepelende kader voor de initiatieven en acties van de Europese Commissie ter 
ondersteuning van de Europese muzieksector, en Creative Europe, het EU-
financieringsprogramma voor de cultuur- en audiovisuele sector, willen de muzieksector 
helpen floreren door ondersteuning van de Music Moves Europe Talent Awards om de 
creativiteit, diversiteit en concurrentiekracht nog verder te brengen. 
De Music Moves Europe Talent Awards worden georganiseerd door ESNS en Reeperbahn 
Festival in samenwerking met Yourope, Independent Music Companies Association 
(IMPALA), International Music Managers Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, European 
Music Exporters Exchange (EMEE), Digital Music Europe (DME) en media-partner 
European Broadcasting Union (EBU), met steun van het Nederlandse Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de provincie Groningen en de Gemeente Groningen. 
De prijzen worden georganiseerd in nauwe samenwerking met de Europese Commissie en 
worden financieel ondersteund door Creative Europe.  

 

 

Meer informatie & contact  

 

Download Music Moves Europe Talent Awards Logo 

Download Persfoto's genomineerden 

 

Over de Music Moves Europe Talent Awards 

Over Music Moves Europe 

Over Creative Europe 

 

Contact Lesley Baker  

    

 

 
 

https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=6a62c61965&e=ed2ce295d7
https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=695d3e8f6d&e=ed2ce295d7
https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=14c553f00c&e=ed2ce295d7
https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=c9458688e8&e=ed2ce295d7
https://esns.us16.list-manage.com/track/click?u=52bf8d372ff73dc6e083f4a9f&id=fa723f7f26&e=ed2ce295d7
mailto:lesley.baker@esns.nl

