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139 namen toegevoegd aan
ESNS23 line-up
Het showcasefestival in Groningen bevestigt een grote groep artiesten voor
zowel de Eurosonic als Noorderslag line-up. Onder meer Son Mieux, sor,
Personal Trainer en Katie Koss zijn bevestigd voor Noorderslag. Op Eurosonic
staan onder meer Aime Simone (fr), Alina Pash (ua), Banji (nl), Bnnyhunna
(nl), CIEL (uk/nl), Eydís Evensen (is), Florence Arman (at), Keg (uk-eng),
Lander & Adriaan (be), November Ultra (fr), Orange Skyline (nl), Personal
Trainer (nl), Public Display Of Affection (de), QUINZEQUINZE (fr),
Svaneborg Kardyb (dk), en The Heavy Heavy (uk-eng) op de line-up.
ESNS (Eurosonic Noorderslag) voegt nog eens 139 artiesten toe aan de
line-up, na eerder al 102 artiesten te hebben bevestigd. De organisatie
kondigt daarnaast ook een aantal belangrijke veranderingen aan diens
programma aan.

Zeven acts toegevoegd aan Noorderslag line-up:
Elephant, Katie Koss, Nonchelange, Personal Trainer (ook bevestigd voor
Eurosonic), Pitou, sor en Son Mieux (eerder al aangekondigd voor
Eurosonic).
133 acts bevestigd voor Eurosonic:
49th & Main (ie), 52 Hertz Whale (sk), 72-Hour Post Fight (it), 7ebra (se),

Adela Mede (sk), Aga Ujma (pl), Ailbhe Reddy (ie), Aime Simone (fr),
Albertine Sarges (de), ALBI X (de), Alina Pash (ua), Anaïs (de), Anushka
Chkheidze (ge), Ayom (pt/es), B Young (uk-eng), Baby Volcano (ch), Banji
(nl), Beharie (no), Big Joanie (uk-eng), Bilbao (de), Bnnyhunna (nl), Bon
Entendeur (fr), Bricknasty (ie), Bulgarian Cartrader (bg), caro♡ (fr), Chillera
(ua), CIEL (uk/nl), Cobra The Impaler (be), Coloray (nl), Combos (no), Cyan
Kicks (fi), Danai Nielsen (gr), Dea Matrona (uk-ni/ie), Dienne (be),
Diskopunk (se), Dobrawa Czocher (pl), Donkey Kid (de), Doppelfinger (at),
ECHT! (be), Eugénie (fr), Eydís Evensen (is), Eyes (dk), Fixation (no),
Florence Arman (at), Flying Moon In Space (de), Francis Of Delirium (lu),
Funk Shui (mk), Gallus (uk-sco), Ġenn (mt), Gewalt (de), Girl Scout (se),
Good Wilson (at), Gurriers (ie), Hentai Corporation (cz), Imen Siar (it), IVA
(bg), Jada (dk), Jembaa Groove (de), JJ Paulo (dk), Johnny Labelle (gr),
Jungle by Night (nl), Juno Francis (se), Keg (uk-eng), Khakikid (ie), Kids
With Buns (be), Kóboykex (fo), Konstrakta & Zemlja Gruva (rs),
Krapka;koma (ua), Kurs Valüt (ua), Kymara (uk/nl), Kynsy (ie), Lander &
Adriaan (be), Latanya Alberto (nl), Loupe (nl), Love'n'Joy (ua), Lucinda
Chua (uk-eng), M I M I (be), M. Byrd (de), M. Chuzi (be), M(h)aol (ie), Maria
Chiara Argirò (it), Mazey Haze (nl), Meyy (be), Namasenda (se), Nelick (fr),
New Pagans (uk-ni/ie), November Ultra (fr), O (uk-eng), Offica (ie), Omni
Selassi (ch), Oopus (ee), Orange Skyline (nl), Pantaloons (si), Personal
Trainer (nl), Pieter De Graaf (nl), Piqued Jacks (it), Planeta Polar (lt), Platon
Karataev (hu), Power Plush (de), Psychonaut (be), Public Display Of
Affection (de), Qlowski (it), QUINZEQUINZE (fr), Ramkot (be), Rein (se),
Roland Cristal (fr), Saitün (ch), Sam De Nef (be), Siksa (pl), Sleap-e (it),
Smash Into Pieces (se), Sofie Birch (dk), Somebody's Child (ie), Songø (fr),
Soyuz (by), Sprints (ie), Structures (fr), Svaneborg Kardyb (dk), Taxi Kebab
(fr), Temple Fang (nl), Terzij De Horde (nl), The Bug Club (uk-wal), The
Heavy Heavy (uk-eng), The Vices (nl), Tukan (be), Tuys (lu), Uche Yara (at),
Vera Vice (ee), Wallners (at), Waterbaby (se), Zimbru (ro), Zouj (de) en
Σtella (gr).
Eerder bevestigde ESNS al 102 namen voor het showcasefestival. Bekijk de
volledige line-up van de 240 acts die nu bevestigd zijn hier. De komende weken
worden er meer acts aan de line-up toegevoegd.
Nieuw op ESNS23

Met trots presenteert ESNS dat de openingsavond van het festival wordt
uitgebreid! Net als de donderdag- en vrijdagavond zijn op de woensdag van
ESNS (18 januari) meer dan 80 acts in meer dan 20 zalen geprogrammeerd in
de binnenstad van Groningen. WDR Rockpalast neemt op woensdagavond
liveshows op in Huize Maas, om uit te zenden op Duitse nationale televisie.
ESNS organiseert voor het eerst 2 avonden nachtprogramma. Op vrijdag en
zaterdag na afloop van Eurosonic en Noorderslag verhuist het festival naar een
aantal locaties in de stad voor een nachtprogramma waarin elektronische
opkomende artiesten het podium krijgen.
De zaterdag van ESNS staat volledig in het teken van de Nederlandse
muziekindustrie. De conferentie op zaterdag wordt uit de Oosterpoort gehaald
en naar het centrum van de stad verplaatst, met het Forum als centrale punt.
Natuurlijk vindt Noorderslag weer in de Oosterpoort plaats, met dit jaar een
vroegere starttijd om 17.00 uur. Noorderslag-booker Joey Ruchtie over de lineup van dit jaar: ”Het Noorderslag van dit jaar laat meer dan ooit de diversiteit en
vitaliteit van het huidige Nederlandse popklimaat zien. Van sor tot Son Mieux
en van Katie Koss tot Personal Trainer; het aanbod van genres en type acts is
zeer gevarieerd.”
Nog een primeur, ESNS biedt dit jaar losse dagkaarten aan. Ga naar
esns.nl/tickets om je tickets te bemachtigen.
ESNS Conferentie
Scott Cohen, is de allereerste Chief Innovation Officer bij Warner Music Group
en mede-oprichter van het media-distributiebedrijf The Orchard (nu eigendom
van Sony). Onlangs kondigde Cohen zijn vertrek bij Warner aan om een
nieuwe onderneming te starten rond muziekrechten. Hoewel de details rond
deze nieuwe onderneming voorlopig nog niet bekend zijn, verwachten we een
inspirerende keynote van deze pionier in de muziekindustrie.
Eerder maakte ESNS meerdere sprekers voor het conferentieprogramma
bekend; een keynote speech met Mark Mulligan (MiDiA Research), Helienne
Lindvall (Swede as Candy Music) en Kriss Thakrar (MiDiA Research). Ze
zullen dieper ingaan op de fan economy, afgevaardigden uit de muzieksector
en de EU zullen in het panelgesprek Going Green, the music sector in

conversation with the EU bespreken hoe de industrie groener kan worden, en
Anne Löhr (Mental Health in Music) zal de Mental Health Help Desk leiden.
Daarnaast is er dit jaar nog veel meer te ontdekken op de ESNS conferentie.
Lees meer over de aangekondigde panels op esns.nl
Meer informatie over het conferentieprogramma is te vinden op
esns.nl/conference
Conferentie registraties zijn te bemachtigen via esns.nl/tickets

ESNS23 tickets
Koop hier festivaltickets.
Registraties voor de conferentie zijn hier beschikbaar.

ESNS23 playlist
Maak alvast kennis met de artiesten die in Groningen ontdekt kunnen worden
door onze ESNS23 playlist te beluisteren! Een playlist gemaakt met alle
bevestigde artiesten voor ESNS23 tot nu toe.

Beluister de playlist hier

NOTE VOOR PERS:
Over ESNS
ESNS is van essentieel belang gebleken om nieuwe Europese acts door te
laten breken in live muziekscenes in heel Europa en daarbuiten. Het
showcasefestival, dat in 1986 van start ging, heeft een indrukwekkende staat
van dienst in het kickstarten van de internationale carrières van artiesten als
Altin Gün, Arlo Parks, Alyona Alyona, Celeste, Daði Freyr, Dua Lipa, Fontaines
D.C., Friedberg, Go_A, K.ZIA, girl in red, Hinds, Meduza, Meskerem Mees,
MYD, Priya Ragu, Pip Blom, Pongo, Sigrid en Wet Leg.

Elk jaar in januari stelt ESNS 350 opkomende Europese artiesten voor aan
meer dan 40.000 muziekliefhebbers en meer dan 4.000 professionals uit de
muziekindustrie, waaronder 400 internationale festivals. Overdag biedt de
conferentie plaats aan meer dan 150 paneldiscussies, interviews, keynotes en
veel meer over dringende onderwerpen en de noodzaak van sociale
verandering in de muziekindustrie. 's Avonds treden van woensdag tot en met
vrijdag op 40 verschillende locaties in hartje Groningen Europese acts op. En
op zaterdag staan opkomende Nederlandse artiesten centraal tijdens
Noorderslag in De Oosterpoort.
Persaccreditaties
Pers dient een persaccreditatie aan te vragen om het festival bij te wonen.
Meer informatie over persaccreditaties voor ESNS23 vindt u hier. Het
persaccreditatieformulier is beschikbaar tot 6 januari 2023.

Vraag nu persaccreditatie aan
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