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Groningen, 1 december 2022  

 

 

 

Groningen en Seattle verbonden 

door muziek op ESNS23  

 

 

Nu bevestigd: Keynote-interview met oprichters van het legendarische grunge-label Sub Pop, 
Jonathan Poneman en Bruce Pavitt op ESNS Conference en KEXP-livesessies tijdens ESNS 
Festival. 

 

Groningen en Seattle: De twee culturele hotspots die zo’n 8.000 kilometer uit elkaar liggen 
maar als het om muziek gaat, nauw verbonden zijn. De ESNS23-aankondiging van een 
exclusief keynote-interview met Sub Pop-oprichters Jonethan Poneman en Bruce 

Pavitt door muziekjournalist Everett True en de KEXP-livesessies tijdens het festival 
onderstrepen het feit dat muziek de kern vormt van de verbinding tussen deze ogenschijnlijk 
verre steden. Dit maak je allemaal van dichtbij mee tijdens ESNS 2023. 

Sub Pop-keynote tijdens de ESNS-conferentie 
Eén van de hoogtepunten tijdens de ESNS Conference is het exclusieve keynote-interview 
met Jonathan Poneman en Bruce Pavitt, de twee oprichters van het legendarische label Sub 
Pop. Het platenlabel uit Seattle tekende bands als Nirvana, Soundgarden en Mudhoney, 
belangrijke spelers in de hoogtijdagen van de grunge-beweging. In 1995 verkochten de 
eigenaren van Sub Pop een belang van 49% aan de Warner Music Group. Muziekjournalist 
Everett True duikt diep in het verhaal en is daar de aangewezen persoon voor, gezien hij de 
muziekstroming al sinds de jaren ‘80 op de voet volgt.  

KEXP-livesessies op ESNS Festival 
De non-profit muziekorganisatie KEXP, die wereldwijd bekend staat om het opnemen en 
streamen van kwalitatieve live-sessies komt naar Groningen om een aantal van deze sessies 



 

op te nemen. Het internationale radiostation is gevestigd in Seattle en is net als ESNS gefocust 
op het promoten van muziek over de hele wereld. De sessies zullen worden opgenomen in 
Vera, en bestaan uit exclusieve optredens en interviews van opkomende en gevestigde 
artiesten. Hou de aankondigingen in de gaten voor meer nieuws. 

Meer conferentie-nieuws  
Er zijn nog meer sprekers en panels aangekondigd voor de ESNS Conference, waaronder een 
panel over de ontwikkeling van artiesten met behulp van de radio met sprekers van diverse 
Europese publieke omroepen, de panels die door EPIC gepresenteerd worden en over 
eerlijke inkomsten vanuit streaming en nog veel meer.  

Voor meer informatie, kijk op: esns.nl/conference 

 

  

 

 

Registraties voor de conferentie zijn beschikbaar via:  

 

Registraties voor conferentie  

 

 

ESNS23 tickets  

 

 

Koop hier festivaltickets:  

 

Festivaltickets  

 

 

ESNS23 playlist 

Om alvast kennis te maken met de artiesten die in Groningen ontdekt kunnen 

worden, is er een playlist gemaakt met alle bevestigde artiesten voor ESNS23 

tot nu toe.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D7e515c8b67%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905788574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dHOo%2BT%2FfablrITNsRIbltuFhQ2%2FQr6kOMHU%2FoaEMUHg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D86212feadf%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905788574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vJ7YXMI%2BGMh8z2KKTp%2Fe%2FH2Jvmaw3k8q12iKv8tWlew%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3Dbe16587b13%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905788574%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J234okTwiJ%2FuAhrZAFmAtIqAqppFhDIhFgitQA879Ts%3D&reserved=0


Luister de playlist hier  

 

 

Noot voor redactie: 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  

 

 

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. 

 

 

  

Photos ESNS 2022 – royalty-free download 

* photographer credit is found in the file name 

ESNS23 Artist Photos – download 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D7b45ba0ae0%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905944764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0VyEseP6ABMr5VLZNsRXlbE9Po3qnJdqlAlQtazURQg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D5e9dc97195%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905944764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ybE%2F%2FoGNjODO%2BQCTpJ%2FbUXmSLdB%2F13QYTO0lQefjoMs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3Db10e652af7%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905944764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EcPUX6KBcPQv79iL9iQuw5vd91ZrrrbZ0yhb7LRzMX8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D8959803baa%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905944764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FlLsDvuLyTxg8e8pnj%2FAwn04yeUh74hvvW27Ad10P9U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3D9ec8329cc6%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7C1d0d9db960ad4184ed4708dad38ba010%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C0%7C638054893905944764%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W3RRhnXikFJWRzke2diVu3kv6qqoyLHEPZ7m8hPUUFU%3D&reserved=0


 

ESNS Logo – download 

 

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