
  

   

 

Persbericht 

Groningen, 6 december 2022  

 

 

 

ESNS kondigt nachtprogramma 

en Revu-show met 3FM aan en 

publiceert timetables 
 

 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) kondigt voor het eerst sinds diens bestaan een 

nachtprogramma aan, presenteert op Noorderslag een nieuwe Revu-show met 

3FM en publiceert de timetables voor het festival. 

 

ESNS vindt plaats van 18 tot en met 21 januari 2023 in Groningen. Het 

festival is van essentieel belang gebleken om nieuwe Europese acts door 

te laten breken in de live muziekscenes in heel Europa en daarbuiten. Met 

een line-up van 291 opkomende Europese artiesten is ESNS23 dé plek om 

nieuwe artiesten te ontdekken voordat ze groot worden. You heard it first 

at ESNS! 

 

ESNS@night: 

Voor het eerst sinds diens oprichting in 1986 organiseert ESNS 3 

nachtprogramma’s. Op donderdag, vrijdag en zaterdag, na afloop van 

Eurosonic en Noorderslag, verhuist het festival naar een aantal podia in de stad 

voor een nachtprogramma dat het podium geeft aan opkomende electronic 

acts. 



 

  

Op donderdagnacht vindt er in Smoke een Vision labelnight plaats onder de 

naam VISION x ESNS. Verschillende artiesten zullen de avond vullen vanaf 12 

uur ‘s nachts tot 5 uur ‘s ochtends. Op vrijdag vindt er een gevarieerd 

nachtprogrogramma plaats op meerdere podia in de stad Groningen. Op 

zaterdag zullen Joost van Bellen en St Paul de festivalweek afsluiten in EM2 

van 23:00 tot 04:00 uur. 

  

Acts toegevoged aan het ESNS@night programma zijn; 

Buunshin (nl), Former (nl), Fre4knc (nl), Gladde Paling (nl), Holly (pt), 

IMANU (nl), Intercity 106 (nl), Posij (nl), The Caracal Project (fr) en Thys (nl). 

  

Losse tickets voor het nachtprogramma op zaterdag zijn verkrijgbaar via 

esns.nl/tickets voor €15,-. 

  

Een ticket voor het nachtprogramma is inbegrepen bij de reguliere tickets voor 

ESNS23. 

  

3FM x ESNS presenteren: Nieuw Nederlands Peil 

3FM en Noorderslag stellen je dit jaar in een speciale Revu-show op 

Noorderslag voor aan nieuw Nederlands talent. Deze opkomende artiesten 

staan aan het begin van hun carrière, maar waren nog niet te ontdekken op de 

bekendere podia of festivals in Nederland. Als het aan ons ligt is dat slechts 

een kwestie van tijd. In het programma, genaamd Nieuw Nederlands Peil, 

stellen deze artiesten zich voor aan het publiek. Ze worden geïnterviewd en 

spelen enkele nummers live. Ook oud winnaars van de Popprijs zullen 

aanschuiven om het te hebben over het begin van hun muzikale carrière. Dit 

alles onder het motto ‘You heard it first at ESNS!’ 

  

Timetables; 

De timetables voor ESNS23 zijn vandaag gepubliceerd. Check ze nu via 

esns.nl/festival/timetable 

  

ESNS23 Line-Up: 

Bekijk de volledige line-up van ESNS23 via esns.nl/festival/artists 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D81ea6230ac%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Ce506ba8456b54bd0ed9f08dad779528b%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638059213335112195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IuzgpJaI%2BEhtIWsf3G%2BD5i71poQmpgWNn6S%2BgTVuRNw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D86a23c298b%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Ce506ba8456b54bd0ed9f08dad779528b%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638059213335112195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MffPTCZO8y0dUQ2K2q6H%2BzKgR9nLsbRHYzfk8MuEfk%3D&reserved=0


 

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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D50393d0067%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Ce506ba8456b54bd0ed9f08dad779528b%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638059213335112195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9QZFr8ciHWBnKtzWI6cTjPTuvqpGfFa7LskIFzx91g8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3Dae82f1e457%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Ce506ba8456b54bd0ed9f08dad779528b%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638059213335112195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ea184nsbnjUYk5abVXePRLPDgEUj53rMTNHPzgceKqI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3Deb258e5772%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Ce506ba8456b54bd0ed9f08dad779528b%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638059213335112195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jp3VOQo4ZjhLUAPWWCrmsdWRmzHTGdBa9cLDZpOpZdw%3D&reserved=0


 

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  

 

 

  

 

Photos ESNS 2022 – royalty-free download 

* photographer credit is found in the file name 

ESNS23 artist photos – download 

ESNS Logo – download 

 

Contact: Corné Bos – corne.bos@esns.nl  
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