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ESNS kondigt nieuwe serie namen aan voor 2021 editie
49 opkomende Europese acts bevestigd voor showcasefestival

ESNS (Eurosonic Noorderslag) kondigt nog eens 49 artiesten aan voor de
aankomende editie, die plaatsvindt van 13 - 16 januari 2021, waaronder
een tweetal Music Moves Europe Talent Awards genomineerden, Rimon
(nl), Sassy 009 (no). Daarnaast zijn zes acts geselecteerd in
samenwerking met EBU radio stations en zijn 11 Nederlandse acts
bevestigd.

De nieuw bevestigde EBU acts zijn;
Alois (ch, SRF), Daði Freyr (is, RUV), David Walters (fr, Radio France), Lava
La Rue (gb, BBC Music Introducing), Noémie Wolfs (be, Studio Brussel) en
Yotto (fi, Yle X).

Andere bevestigde acts;
ADF Samski (nl), Ad Infinitum (ch), Adwaith (gb), Afrodelic (lt), Arya Zappa (de),
Ava Vegas (de), Bee Bee Sea (it), Benny Sings (nl), Bilal Wahib (nl), Blodet
(se), Brìghde Chaimbaul (gb), Buzzard Buzzard Buzzard (no), David Numwami
(be), Donna Blue (nl), Drens (de), Elias Mazian (nl), Etceteral (si), Fleshworld

(pl), High Hi (be), International Music (de), Ivo Dimchev (bg), Los Aurora (es),
Luka (nl), Ma Rouf (fi), May The Muse (de), Mei River (se), Meskerem Mees
(be), Mordái (hu), Nava (it), Oska (at), Qlas & Blacka (nl), Rats on Rafts (nl),
Samba De La Muerte (fr), Slift (fr), Slow Crush (be), Sor (nl), The Goa Express
(gb), Timid Kooky (lt), Typhoon x Sven Hammond (nl), Uniforms (es), Victoria
Canal (es).

Eerder kondigde ESNS al 56 namen aan. De volledige line-up is hier
beschikbaar. De komende weken worden meer acts aangekondigd.

Het showcasefestival wordt voor het eerst volledig digitaal. Naast uitzendingen
via NPO 3FM, NPO 3 en de Europese radiozenders, worden de sets gratis
gestreamd op het online platform om de missie te waarborgen: het promoten
en circuleren van nieuwe Europese muziek.

De digitale editie geeft ESNS de mogelijkheid om opkomend Europees talent
opnieuw een groot podium te bieden op Eurosonic met de Music Moves Europe
Talent Awards ceremonie op vrijdag, terwijl Nederlands talent op zaterdag
centraal staat; waar Noorderslag de traditionele barometer van de Nederlandse
popmuziek presenteert.

TOEGANG TOT FESTIVAL EN CONFERENTIE REGISTRATIES
Het showcase gedeelte van het festival is volledig gratis. Het wordt aanbevolen
om via esns.nl/tickets voor het festival platform te registreren om updates te
krijgen over het platform en nieuwe aankondigingen.

Op het digitale platform van de conferentie zijn er paneldiscussies, keynotes en
sessies te volgen en biedt mogelijkheden tot speed meetings, netwerken en
toegang tot de delegates database.
De conferentie staat in het teken van ‘The Road to Recovery’ en een deel van

het programma is eerder bekendgemaakt. Registreren voor de ESNSconferentie kost € 50, -, ook verkrijgbaar via esns.nl/tickets.

Meer info en contact: Corne Bos - corne.bos@esns.nl

