
  

   

 

Persbericht 

Groningen, 22 december 2022  

 

 

 

Volledig programma Focus on 

Spain bekend 
 

 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) presenteert het volledige programma van 

‘Focus on Spain’, in samenwerking met The Spanish Wave. Onder het 

Focus on Spain-programma vallen showcases van vijftien opkomende 

Spaanse acts uit verschillende delen van het land, diverse panels die 

tijdens de conferentie de Spaanse muziekindustrie verkennen en de 'Meet 

The Spaniards! Mixer & Fiesta’.  

 

 

Elk jaar richt ESNS zich op één land of regio in Europa. Dit jaar zoomt het festival in op 

Spanje en alle verschillende muzikale smaken die het land te bieden heeft. De Spaanse 

acts die optreden op ESNS 2023 zijn: Ghouljaboy (Andalusië), Irenegarry (Madrid), 

Kokoshca (Navarra), Go Cactus (Balearen), Maestro Espada (Murcia), Mainline Magic 

Orchestra (Catalonië), Marina Herlop (Catalonië), Marta Knight (Catalonië), Merina Gris 

(Baskenland), Mundo Prestigio (Galicië), Queralt Lahoz (Catalonië), Shanghai Baby 

(Madrid), Tanxugueiras (Galicië), Yo Diablo (Valencia) en Zetak (Baskenland). 

 

Ga naar esns.nl/festival/artists voor de volledige line-up van ESNS23. 

 

ESNS23 tickets  

Noorderslag en ESNS Passe-Partout tickets zijn bijna uitverkocht. Wees er snel bij en 

koop hier festivaltickets: esns.nl/en/tickets 
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Discover Spain 

 

Luister hier naar de ESNS ‘Discover Spain’-playlist. 

Bekijk de volledige line-up van ESNS hier. 

 

Foto: Kokoshca 

 

Focus op Spanje op ESNS Conference 

Verschillende panels, workshops, keynotes en netwerkevenementen laten de conferentie-

bezoekers de Spaanse muziekindustrie ontdekken. Ontmoet en netwerk met alle Spaanse 

partners en afgevaardigden in “The Spanish Lounge” en tijdens de ‘Meet The Spaniards!’ 

mixer op ESNS.  

 

Pollstar presenteert: Spanje: het land van veel en verschillende markten. Donderdag 

19 januari - 12:00 - 13:00. 

De identiteit van Spanje wordt gevormd door zeventien autonome gemeenschappen, elk 

met een eigen cultuur, geschiedenis, regering, industrie en lokale, nationale en 

internationale culturele strategieën. Dit maakt Spanje tot één van de rijkste en cultureel 

meest gevarieerde landen ter wereld. Tijdens dit panel presenteert Brij Gosai van Pollstar 

data over de diversiteit van het Spaanse muzieklandschap en vertellen 

vertegenwoordigers van de autonome regio’s hoe ze samenwerken aan (inter)nationale 

culturele doelen en aan de ontwikkeling van talent uit elk deel van het land.  

Keynote-interview met Robert Grima, President Live Nation Spanje door Gordon 

Masson, IQ Magazine. Gepresenteerd door IQ. Donderdag, 19 januari, 13:30 - 14:30.  

Ooit begon Robert Grima als gitarist in de psychedelische popband Los Negativos en tijdens 

zijn carrière in de industrie promootte hij onder andere de eerste Spaanse shows van bands 

als Nirvana, Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Radiohead, Oasis, Sonic Youth, Blur, 

Pixies en vele anderen. De president van Live Nation Spanje is één van de mensen die 

geholpen heeft om Spanje te transformeren tot een must-visit bestemming voor 

internationale tours. Tijdens het keynote-interview spreekt Robert Grima met redacteur van 

IQ Magazine, Gordon Masson. Het tweetal bespreekt zijn onverwoestbare passie voor 

livemuziek, zijn vastberadenheid om voor zijn artiesten te zorgen en hoe hij er met zijn visie 
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en creativiteit voor zorgde dat Live Nation Spanje uitgroeide tot één van de belangrijkste 

promotors in muziekindustrie.  

Fundación SGAE presenteert: Spanje: Platenlabels, uitgevers, distributeurs en 

rechtenorganisaties, lokale en mondiale succesverhalen. Donderdag 19 januari, 

16:30 - 17:30. 

Deze sessie, gepresenteerd door de Spaanse Stichting voor Auteursrecht (Fundación 

SGAE) en gemodereerd door de algemeen directeur Rubén Gutierrez, gaat in op de 

wereldwijde succesverhalen van Spaanse platenlabels, uitgevers, distributeurs en 

rechtenorganisaties. Luister naar de meest inspirerende succesverhalen en boeiende 

anekdotes uit en over de Spaanse muziekindustrie.  

Spanje: de positie van Spanje als festivalland. Vrijdag 20 januari, 13:30 tot 14:30.  

Spanje is van nature een festivalland met één van de meeste festivals in Europa en 

wereldwijd. De impact van festivals op de nationale, regionale en lokale economie is enorm 

en de verscheidenheid aan regio's en ervaringen maakt Spanje tot een van de meest 

aantrekkelijke landen om te bezoeken voor muziekfans. Bijna alle zeventien autonome 

gemeenschappen hebben belangrijke festivals, sommige groot, sommige middelgroot en 

sommige klein of boutique. De Spaanse festivalervaring is uniek: de meeste beginnen 's 

avonds waardoor er overdag tijd is om het land te verkennen. Tijdens het panel, 

gemodereerd door Gideon Gottfried van Pollstar, komen de ins en outs van Spanje als 

festivalland aan bod.  

‘The Spanish Lounge’ gepresenteerd door The Spanish Wave. Donderdag & vrijdag 

10:00 - 18:00. De lounge is dé plek om de Spaanse afgevaardigden te ontmoeten en om te 

netwerken. Leer de Spaanse partners kennen met een koffie of een drankje, met dank aan 

The Spanish Wave.  

Maak kennis met de Spanjaarden! Mixer & Fiesta + The Spanish Wave  

Het Focus on Spain-programma wordt afgesloten met een Fiesta en mixer voor alle 

internationale ESNS-afgevaardigden, Meet The Spaniards! Ontmoet de Spaanse partners, 

proef Spaanse tapas en wijn, terwijl DJ Moskito plaatjes draait. Een tweetal nog aan te 

kondigen artiesten zullen ook een showcase verzorgen. 

 

Bekijk het conferentieprogramma hier.  

Registreer je hier voor conferentie.  
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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  

 

 

  

 

ESNS23 artist photos – download 

ESNS Logo – download 

 

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