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ESNS breidt line-up uit met nieuwe namen voor
Noorderslag, Eurosonic en Focus op Spanje
Onder andere Jada, Noisy, Myd, Santa Salut, Blanks en Denise Chaila
bevestigd voor showcasefestival in Groningen

ESNS (Eurosonic Noorderslag) kondigt nog eens zestig nieuwe acts aan
voor het festival dat plaatsvindt van 19 t/m 22 januari 2022 in Groningen.
Onder de bevestigingen bevinden zich onder andere tien Spaanse acts.
Vijf Nederlandse acts zijn toegevoegd aan de line-up van Noorderslag.
Vijf nieuwe acts bevestigd voor Noorderslag;
Elk jaar presenteert ESNS de staalkaart van de Nederlandse popmuziek op
Noorderslag. Het festival voegt vijf nieuwe namen toe aan haar line-up; Don
Melody Club, Flemming, Hang Youth, KUZKO, and Son Mieux.
Focus op Spanje;
Elk jaar belicht ESNS de beste opkomende acts uit een ander Europees land.
Dit jaar ligt deze focus op Spanje. César Andión en The Spanish Wave en Live
Nation Madrid: "[The focus on Spain] will bring a wide palette of young,
emerging and talented acts from all over Spain to show how fresh, alive and
exportable artists we have in our country.”
ESNS voegt vandaag tien Spaanse acts toe aan haar line-up; Marta Knight
(es), Marina Herlop (es), Mundo Prestigio (es), Pódium (es), Biznaga (es),
Gabriela Richardson (es), Santa Salut (es), Maika Makovski (es), Derby

Motoreta´s Burrito Kachimba (es) en Dora (es).
De eerder aangekondigde Spaanse acts die op ESNS zullen spelen zijn;
Travis Birds (es), Rodeo (es), Kai Nakai (es), Daniel Sabater (es),
Dharmacide (es) en Carola Ortiz (es)
De 45 andere acts die toegevoegd zijn aan de line-up van Eurosonic;
a/lpaca (it), Alewya (gb), Balkan Taksim (ro), Blak Saagan (it), Blanks (nl),
Bob Vylan (gb), Combos (no), Denise Chaila (ie), Echt! (be), Eliza Legzdina
(lv), Enfant Sauvage (fr), Enola Gay (ie), Fears (ie), Feng Suave (nl), Finn
Askew (gb), Friedberg (at), Gents (dk), Gewalt (de), Iosonouncane (it), Irene
Dresel (fr), Jada (dk), Joe & The Shitboys (fo), Kids Return (fr), Ladaniva
(am), Marta Del Grandi (it), Mehmet Aslan (ch), Michael Aldag (gb), Myd
(live band) (fr), Neptunian Maximalism (be), Noisy (gb), Oscar Anton (fr),
Pantaloons (si), Pitou (nl), Remme (nl), Shunaji (it), Smoothboi Ezra (ie),
Structures (fr), Susobrino (be), Temple Fang (nl), The Black Mamba (pt),
Tuys (lu) en Ydegirl (dk).
Voor een volledig overzicht van alle aangekondigde acts, ga naar esns.nl/lineup. In de komende weken zullen er meer acts bevestigd worden voor het
festival.
Eerder bevestigd voor de conferentie van ESNS 2022 zijn een keynote van
Urgenda directeur en 'leading global thinker' Marjan Minnesma, interviews met
'the one billion dollar man’ André de Raaff en met Matt Schwarz
(DreamHaus). Anne Löhr (Mental Health in Music) runt de Mental Health Help
Desk op de conferentie. Meer informatie over het conferentieprogramma is te
vinden op esns.nl/conference
Registraties voor de conferentie zijn beschikbaar voor het medium tarief via
esns.nl/tickets
Over ESNS
ESNS is met ruim 350 acts, 40.000 bezoekers en 4.200 deelnemende
professionals het toonaangevende internationale platform voor de Europese
muzieksector. ESNS heeft als missie meer aandacht te genereren voor
Europese popmuziek en Europese artiesten een effectieve springplank te

bieden naar internationaal succes. De belangrijkste activiteiten zijn de conferentie, de festivals Eurosonic en Noorderslag en de twee Europese projecten:
de Music Moves Europe Talent Awards en het European Talent Exchange Programme (ETEP).
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