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Inleiding en reflectie

E

urosonic Noorderslag (ESNS) is het
enige evenement en muziekplatform dat
zich qua programmering exclusief focust
op opkomende acts in de Europese en
Nederlandse popmuziek. Om de actuele Nederlandse en Europese popmuziek zichtbaar en hoorbaar te
maken voor publiek, media en professionele muzieksector organiseren wij een vierdaags festival- en conferentieprogramma in Groningen. Door middel van
showcases, presentaties, ontmoetingen, dialoog en
discussie doen wij alles om die, vaak tot aan ESNS onbekende talentvolle artiesten, zichtbaar te maken en
een carrièreperspectief te bieden. ESNS is zo verantwoordelijk gebleken voor de vliegende start van de
carrières van artiesten zoals Shame, Stromae, Agnes
Obel, George Ezra, Pip Blom, Dua Lipa en meer.
Door een onafhankelijke programmering, een relevante conferentie, doelgerichte marketing én een kwalitatief hoogstaande productie is ESNS uitgegroeid tot
waar ze nu staat.
In de periode 2017-2020 maakte ESNS een grote ontwikkeling door. Nieuwe initiatieven en innovaties vormen de kern van deze ontwikkeling. Zo is de impact van
een optreden op ESNS significant gegroeid en de doorstroom van nieuwe artiesten in Europa vergroot, dankzij
het optimaal verbinden van een groeiend aantal partners. Popmuziek is tevens diverser geworden, wat zich
niet alleen uit in de ESNS-programmering, maar ook in
de gespreksonderwerpen in panels op de conferentie.
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In de jaren 2017-2020 bereikte ESNS haar optimale
maat met een stabiel aantal professionele bezoekers.
De inkomsten uit sponsoring en fondsen groeiden en
er is een verjonging van de festivalbezoekers ingezet.
Organisatorisch gezien heeft ESNS zich ontwikkeld
door het programma in handen te leggen van een
breed samengestelde inhoudelijke redactie en een
jong managementteam dat nieuwe ideeën de ruimte
geeft.
Voor Europese en Nederlandse artiesten is ESNS hét
belangrijkste muziekexportplatform binnen Europa.
Maar het Europese veld is de laatste jaren sterk veranderd, omdat de muzieksector anders is gaan functioneren. Het geven van optredens is voor artiesten
belangrijker geworden dan de fysieke verkoop van
hun muziek. Het concept van ESNS werkt zo goed
omdat live-muziek en -presentatie voorop staat en de
optimale omstandigheden worden gecreëerd voor
verbinding en uitwisseling in het ecosysteem van de
muzieksector.
De afgelopen jaren hebben we ons gefocust op onze
voortrekkersrol om onze positie als agendastellend
platform en showcase evenement te behouden. In
2021-2024 richten wij ons op nieuwe speerpunten,
om ESNS mee te laten groeien met actuele ontwikkelingen. We willen een optimaal podium blijven bieden
voor Nederlandse en Europese artiesten.

Dua Lipa
stond op Eurosonic
en won een
EU music award
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➊ Missie en visie ESNS
1.1. achtergrond

P

opmuziek is een toegankelijke en innovatieve cultuur die in de samenleving
alomtegenwoordig is. Naast de culturele
en de economische waarde heeft popmuziek ook een belangrijke maatschappelijke waarde: popmuziek is geëngageerd en kan vaak voor elke
generatie het verschil maken.
In een steeds harder wordende wereld waarin tegengestelde meningen worden uitvergroot om meer populariteit te behalen, kan muziek op een geaccepteerde
manier iets zeggen over sociale kwesties die spelen.
Muziek verlegt en doorbreekt grenzen, niet alleen
landsgrenzen maar ook grenzen tussen mensen. Het
brengt mensen dichter bij elkaar door een gezamenlijke
beleving te creëren. Overheden die investeren in popcultuur, creëren daarmee kansen voor zichzelf en de
maatschappij en stellen zichzelf open voor diversiteit.
De manier waarop artiesten zichzelf hoorbaar
kunnen maken is de laatste jaren echter aanzienlijk
veranderd. Digitalisering heeft de artiest in staat gesteld om het heft in eigen handen te nemen omdat
tussenlagen zijn verdwenen. Ook krijgt de luisteraar
gemakkelijker toegang tot muziek. De algoritmes van
platforms als Spotify en YouTube brengen enerzijds
luisteraars meer in contact met muziek die ze in het
oude tijdperk nooit waren tegengekomen, maar kunnen er anderzijds voor zorgen dat men in een bubbel
belandt. Artiesten moeten steeds meer zelf een digi-

Frans Timmermans
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tijdens speech EU music awardnight

taal platform worden en verstand hebben van data
analyse, influencing en rechtenbeheer. Wanneer een
artiest dit niet heeft is de achterstand groot.

1.2. missie en visie
missie
Het is in deze industrie essentieel om onafhankelijk
te blijven van commerciële belangen om de maatschappelijke rol van popmuziek te kunnen vervullen.
De functie van een onafhankelijk muziekplatform als
ESNS is in deze dynamiek uiterst belangrijk.
De afgelopen decennia heeft ESNS ervoor gezorgd
dat Europese muziek meer op de kaart staat van Europese festivals en daarbuiten. ESNS gaat onverminderd door met internationalisering en circulatie van
Europese artiesten. Als Europees platform waar muziekprofessionals, media en muziekliefhebbers samenkomen, is het van belang om diversiteit in popmuziek
te laten zien en horen. ESNS ambieert een kleurrijke
weergave te bieden van de huidige stand van zaken
van de Europese popmuziek. Daarin is er ruimte voor
diverse genres in de ‘mainstream’ muziek, maar ook
‘underground’ en niches.
We gaan ons de komende jaren ook meer buiten Europa bewegen. ESNS heeft de ambitie om de platformfunctie en de naam van ESNS in te zetten voor het
promoten van Nederlandse en Europese popmuziek,
ook buiten Europa. Hiermee versterkt ESNS zichzelf,
en daarmee Groningen en Nederland, buiten Europa
als middelpunt van de Europese muziek. Deze ambitie
voegen we toe aan onze missie:

ESNS genereert aandacht voor Nederlandse
en Europese popmuziek en vergroot de
internationale circulatie van Nederlandse en
Europese artiesten in de gehele wereld.
Voor Europese en Nederlandse artiesten
is Eurosonic Noorderslag het belangrijkste
export platform binnen én buiten Europa.

visie
Volgens ESNS wordt er in Europa kwalitatief uitstekende, diverse, authentieke popmuziek gemaakt.
Genres als hiphop, dance, rock, metal en pop vloeien
internationaal vaak samen tot boeiende resultaten.
Muziekliefhebbers zweren al lang niet meer bij een
enkel genre. Artiesten vermengen traditionele invloeden met hedendaagse geluiden.
Ook landsgrenzen zijn in de huidige popwereld geen
obstakel meer. Door migratie zijn veel muzikale invloeden in Europa terechtgekomen. De grote Europese steden representeren deze mix van culturen in een urban
culture, en die veelzijdigheid vind je terug op ESNS,
zowel in het muziekaanbod als op de conferentie.
De diversiteit binnen Europese muziek is hard nodig
in het huidige polariserende tijdsgewricht. Wanneer
alle Europeanen toegang hebben tot een telkens vernieuwend muzikaal aanbod, kan muziek helpen tegenstellingen in de maatschappij te verminderen.
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In Europese landen domineert van oudsher Britse en
Amerikaanse muziek, plus repertoire van binnen de
eigen landsgrenzen. Onze visie is dat in heel Europa
en daarbuiten een meer divers Europees muziekpalet
te horen moet zijn. Dit zal bijdragen aan meer sociale
cohesie en wederzijds respect.
artistieke keuzes
Met ons platform hebben wij in de loop der jaren een
fijnmazig netwerk opgebouwd waaruit nieuwe talenten opkomen. Onze programmaredactie maakt haar
artistieke keuzes uit het aanbod via partners uit dit
netwerk (waaronder radiostations, festivals en muziekexportkantoren), maar ook uit een open inschrijving
voor artiesten.
Het belangrijkste selectiecriterium om voor ESNS te
worden uitgenodigd is dat een artiest aan het begin
van de carrière staat, met een kans op doorbreken binnen een niche of naar de mainstream. Dat moment in
de carrière is moeilijk te voorspellen. Daarom is intuïtie
en vakmanschap van onze programmeurs essentieel.
Dat ze dat hebben blijkt uit het feit dat het leeuwendeel van nu succesvolle Europese artiesten allemaal
debuteerden op ESNS.
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De geselecteerde artiesten zijn veelal kleurrijke, jonge, Europese acts die maatschappelijke thema’s aan
de orde stellen, zoals de vluchtelingenproblematiek,
gendergelijkheid, geaardheid en politieke situaties.
Ook heeft de artiest veelal de potentie om te vernieuwen en grenzen van muziekgenres te overschrijden.
De programmering mondt daarmee uit in een rijk geluidsspectrum waarin men de diversiteit van Europa
kan ontdekken.
ESNS poogt een gezonde balans te vinden tussen
diverse muziekgenres binnen underground én mainstream. Er is ruimte voor neo-klassiek, ambient en electronic, naast meer traditionele stromingen zoals folk,
pop, rock, metal, punk, en hiphop.
Met kwalitatief hoogstaande en maatschappelijk
betrokken muziek laat ESNS zien wat er in Europa
gaande is. Deze artistieke signatuur is onlosmakelijk
verbonden aan ESNS en daarmee onderscheidt het
zich van elk ander showcasefestival.

1.3. profiel esns
ESNS is een internationaal muziekplatform en een Europees showcasefestival, met als doelgroep de inter-

nationale muziekprofessionals en muziekliefhebbers.
ESNS kent de volgende opzet: op circa 40 podia
spelen meer dan 350 artiesten in Groningen, voor een
publiek van duizenden muziekliefhebbers en bovenal
meer dan 4.000 professionals uit de Europese muzieksector. Gedurende de vier dagen vindt overdag een
internationale muziekconferentie voor professionals
plaats. Onze website en social mediakanalen fungeren
als digitaal platform. Met onze internationale partners
maken we content en promotie op radio, tv en internet.
Talentontwikkeling is de kern van ESNS, waardoor
we constant bijdragen aan de vernieuwing van de
muzieksector. Door het presenteren van vernieuwende
Europese artiesten op het festival en relevante onderwerpen op de conferentie draagt ESNS bij aan het
maatschappelijk debat.

Samenwerken is voor ESNS een levensvoorwaarde.
Als eerste is daar de samenwerking met de verschillende venues in Groningen om optredens te faciliteren.
Ook werkt ESNS nauw samen met onderwijsinstellingen, culturele partners, popkoepels en diverse podia
in het Noorden van Nederland. Op landelijk niveau
werkt ESNS samen met vele organisaties waaronder
Buma Cultuur, de Verenigde Nederlandse Poppodia
en Festivals (VNPF), Popcoalitie en SENA. In de internationale context werkt ESNS intensief samen met
120 festivals en 18 muziekexportkantoren binnen het
European Talent Exchange Programme (ETEP), met
9 muziekorganisaties binnen Music Moves Europe
Talent Awards, en met meer dan 30 Europese publieke radiostations en tv-zenders. Het eﬀect van al deze
samenwerkingen is dat het voor de loopbaan van
startende artiesten als belangrijke katalysator werkt.
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➋ Speerpunten

en vernieuwing

M

et het oog gericht op de de jaren 20212024 heeft ESNS nieuwe speerpunten
geformuleerd die we hieronder samenvatten en die in de rest van ons activiteitenplan integraal terugkeren.

➊ Van Europa voor de wereld zijn.

Nu de Europese muzieksector in zekere zin volwassen is geworden, is het tijd om de Europese muziek
naar een intercontinentaal niveau te tillen. ESNS verlegt daarbij de focus van “van Europa voor Europa”
naar “van Europa voor de wereld”. We maken koppelingen met andere Europese landen om Europees
repertoir te promoten en te profileren buiten Europa.

➋ Nederlandse artiesten

centraal stellen.
ESNS wil de komende jaren nog meer een ambassade
worden voor de Nederlandse popmuziek. Door een
sterkere samenwerking met Dutch Music Export wil
ESNS zichzelf meer profileren als kwaliteitsstempel,
door Nederlandse acts te promoten op diverse evenementen in en buiten Europa. Daarnaast gaan we met
betrekking tot Noorderslag meer samenwerken met
partners uit de Belgische muzieksector.

Kensington
stond op Noorderslag, Eurosonic Air en won de Popprijs
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➌ Inspiratiebron zijn op gebied

van duurzaamheid en innovatie
(Music for Ever).
Om de duurzaamheid rondom ESNS verder te vergroten, introduceren we vernieuwende acties aan
de hand van zes thema’s: Energie, Voeding, Vervoer,
Afval, Water en Fair Trade. Op onze conferentie besteden we voortdurend aandacht aan duurzame innovaties op het gebied van onder meer techniek, productie en klimaat, om een inspiratiebron te zijn voor
onze bezoekers. Een specifieke doelstelling binnen dit
thema is dat we over 5 jaar een circulair festival zijn,
wat betekent dat we energieneutraal zijn en ‘no waste’
hebben (genaamd de Green Deal).

➍ Inclusiviteit uitdragen

(Music for Everyone).
ESNS wil stelling blijven innemen op maatschappelijk
vlak en dit uitdragen. ESNS doet dit onder andere door
de inzet in de organisatie van nieuwkomers, mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten. Ook zijn
we betrokken bij diverse maatschappelijke programma’s
zoals Keychange (voor 50-50% man-vrouw verdeling),
Quiet (voor mensen in de stille armoede), Take a Stand
(voor sociale cohesie) en Ben je oké? (tegen ongewenst
gedrag). Door een zoveel mogelijk genderneutrale productie en door in onze marketinguitingen rekening te
houden met diversiteit en inclusiviteit willen we uitdragen
dat muziek voor iedereen toegankelijk is en moet zijn.

➎ Meer kleur bekennen
(in woord en of daad).
Als er iets speelt in de maatschappij waar we als
ESNS een mening over willen uiten, dan zullen we er
een statement over maken, bijvoorbeeld over de gure

wind die waait in (Oost-)Europa op het gebied van
LGBTQ+, of positie innemen op het gebied van genderbalans binnen de programmering en fair pay in de
sector. We gaan ook meer agendazettend programmeren op de conferentie, met keynotes over onderwerpen in de voorhoede en met een grote maatschappelijke impact.

➏ Verjonging van ESNS.

De afgelopen jaren hebben we een goed resultaat
bereikt met het verjongen van het festivalpubliek door
een verbreding van ons programma. We willen de komende jaren young professionals actief benaderen en
aan onze conferentie binden als bezoeker.
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➌ Activiteiten 2021-2024
3.1. esns in samenhang

D

e hoofdactiviteit van ESNS is het evenement Eurosonic Noorderslag, dat jaarlijks plaatsvindt in januari in Groningen.
ESNS bestaat uit een aantal elkaar versterkende onderdelen. In dit hoofdstuk worden deze
onderdelen in detail beschreven. De onderlinge afhankelijkheden van de activiteiten van ESNS zorgen
ervoor dat de projecten elkaar versterken en ESNS als
vliegwiel fungeert voor talenten.
Dit is terug te zien in de genomineerden voor een
Music Moves Europe Talent Awards: veel van deze
artiesten speelden al in voorgaande jaren op ESNS
en doen daardoor mee in ons talentuitwisselingsprogramma, waarmee ze zomertours en media-aandacht
hebben gehad. Programmaonderdelen stemmen we
nauwgezet op elkaar af, zodat de conferentiebezoeker in optimale omstandigheden geïnspireerd wordt
en zaken kan doen, en tegelijkertijd worden carrières
van talenten gestart omdat de zalen vol staan met programmeurs. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de
meerwaarde die ESNS creëert.

3.2. eurosonic
Eurosonic biedt een uniek en representatief beeld van
nieuwe ontwikkelingen in de Europese popmuziek
door het presenteren van meer dan 350 Europese
acts. Voor Eurosonic worden die artiesten geselecteerd die klaar zijn voor een internationale carrière.
Zij krijgen de gelegenheid zich te presenteren aan een
publiek van programmeurs van internationale festivals,

Jacin Trill
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stond op Noorderslag

platenmaatschappijen, managers, boekers, agenten,
en veel meer. Daarvoor bieden wij hen een podium
met professionele techniek, catering en overnachting,
intern vervoer, een netwerkprogramma en veel mediamogelijkheden. ESNS investeert in het hoogst mogelijke productieniveau en in marketing, media en de
aanwezigheid van buyers voor de artiest. Omdat de
juiste spelers aanwezig zijn betekent een optreden op
ESNS veelal een de start van een carrière. Door middel van een focusland krijgt één land in Europa extra
aandacht gedurende een editie.
Eurosonic vindt plaats op 40 podia in Groningen,
waardoor de stad ons podium is. We benutten de fysieke ruimte van onder andere het nieuwe Groninger
Forum en creëren een festivalhart met de Martinikerk
als middelpunt.
eurosonic air
Eurosonic Air bestaat uit een driedaagse serie concerten op een groots en gratis toegankelijk podium en is
in de stad Groningen het meest zichtbare onderdeel
van ESNS. De aankomende jaren gaan we ervoor zorgen dat Air nog meer een voorbode wordt voor ESNS
en dat ook het publiek zonder toegangskaartje nieuw
talent kan ontdekken. Het gastenbalkon van Air gebruiken we voor speciale ontvangsten en borrels voor onder andere ondernemers en festivaltickethouders.
artist services
De Artist Village in de Oude Suikerfabriek is de plek
waar de tweeduizend internationale artiesten elkaar
tijdens ESNS kunnen ontmoeten, netwerken, eten,
drinken, slapen en uiteraard muziek maken. De Artist
Village biedt artiesten een hoogwaardige service. Het
is ook een plek waar we met artiesten kunnen communiceren, zodat goed duidelijk is wat ESNS inhoudt én
wat ze hier kunnen bereiken.
esns extra
ESNS Extra is een oﬃcieel ‘oﬀ festival’ met gratis evenementen als randprogrammering, zoals optredens

overdag in koﬃebars en afterparty’s. Hiermee zijn
externe partijen meer onderdeel van ons programma
en zorgen we voor betere aansluiting op het ESNS
programma. We benaderen zelf actief spelers en ontwikkelen samen met hen de vorm en inhoud van het
programma. We willen nadrukkelijker van heel Groningen het speelveld van ESNS maken en zo het eﬀect
voor de optredende artiesten vergroten. Ook maken
we met dit gratis programma het festival laagdrempeliger voor het publiek.
music for ever & everyone
Duurzaamheid is belangrijk op Eurosonic (speerpunt 3). Eén van de hoofddoelen is om over vijf jaar
een energieneutraal festival met no waste te worden,
door niet meer met aggregaten te werken en geen
single use plastic bekers te gebruiken. Ook zijn we een
van de grondleggers van Innofest waarmee vele innovaties zijn getest. ESNS heeft bijgedragen aan de
met de TU Eindhoven ontwikkelde Green Energy Mill
Tower, die op wind- en zonne-energie elektriciteit opwekt en op ESNS 2020 gepresenteerd is.
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In lijn met speerpunt 4 gaan we op korte termijn Eurosonic zoveel mogelijk genderneutraal produceren en
uiten (denk aan genderloze toiletten en merchandise)
en ons festival fysiek zo toegankelijk mogelijk maken
voor iedereen, door onder andere venues rolstoeltoegankelijk te maken en een kolfruimte aan te bieden. In
2020 laten we ons hierover verder adviseren.

internationale context (speerpunt 2). ESNS wil nog
meer een ambassade worden voor de Nederlandse
muzieksector. Daarom gaan we ook met betrekking tot
Noorderslag meer samenwerken met België en Buma
Cultuur, door middel van het promoten van artiesten,
kennisdeling en het inzetten van ons internationaal
herkenbare label. We zien ESNS steeds meer als onafhankelijk coördinator van ‘Dutch Music Export’, met
de Nederlandstalige muziek als drijfveer.
In de afgelopen jaren is er al een stevige slag gemaakt
om het publiek van Noorderslag te verjongen (speerpunt 6). Het jongere publiek wordt aangetrokken door
verschillende genres, zoals hiphop en urban, waar
steeds meer aandacht voor is tijdens Noorderslag.

3.4. conferentie
De conferentie van ESNS is en blijft het belangrijkste
evenement voor de Nederlandse en Europese muzieksector in het algemeen en de live-muzieksector in het
bijzonder. Het is dé plek waar professionals zakendoen, inspiratie opdoen en kennis uitwisselen, en dus
dé ontmoetingsplek voor muziekprofessionals die geinteresseerd zijn in Europees muziekaanbod.

3.3. noorderslag
De laatste festivaldag van ESNS staat in het teken van
de Nederlandse popmuziek. Noorderslag is de thermometer van de Nederlandse popmuziek geworden
en is daarom het belangrijkste moment van het jaar
voor deze sector. Met het programma willen we signaleren welke Nederlandse artiesten er het komend
jaar trending gaan worden in media, op podia en op
festivals.
Noorderslag is niet alleen een moment voor de Nederlandse muzieksector om te laten zien wat het in huis
heeft, maar ook om het op de kaart te zetten in een
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Door de veranderende wereld van de muzieksector
zijn er veel onderwerpen die relevant zijn op de conferentie zoals de rol van digitale platforms, de verminderde rol van traditionele media en de verschuivingen
in de markt waarbij de tussenlaag is verdwenen. Ook
Brexit biedt kansen voor continentaal Europa die de
de popindustrie de komende jaren doen veranderen.
De nieuwe generatie professionals staat voor de deur
en ook die wil ESNS aan zich binden (speerpunt 6).
Daarom wordt een ESNS Academy-programma
aangeboden op de conferentie. Door middel van
deze veel goedkopere (dag-)tickets kan ESNS actief
studenten aan zich binden. Ook zal ESNS deze generatie meer ruimte op het podium bieden en wordt
er gezorgd voor onderwerpen die aansluiten bij hun
wereld.

In de line-up van de conferentie wordt gestreefd naar
een gelijke man-vrouwverhouding (speerpunt 4), waarvoor we de komende periode gastcuratoren aan gaan
stellen. We sloten ons als een van de eerste festivals
aan bij Keychange, waarmee ESNS zich bindt aan
het ‘50:50-principe’, wat inhoudt dat de balans van
mannelijke en vrouwelijke acts en sprekers gelijk moet
zijn. Voor elke dag is de ambitie om een inspirerende
keynote te programmeren, wat juist ook inspirerende
personen uit andere sectoren dan uit de muzieksector
zijn. De invulling van de conferentie wordt samengesteld met partner Buma Cultuur en partijen zoals de
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF)
en SENA.

3.5. european talent
exchange programme
ETEP is voor de Europese Commissie een ‘flagship
project’ en een essentiële schakel in het talentontwikkelingstraject van ESNS, omdat het de circulatie
van Europese artiesten bewerkstelligt. ETEP werkt als
volgt: ongeveer honderddertig Europese en internationale festivals zijn lid van ETEP (waaronder Roskilde,
Glastonbury, Sziget. Lowlands, Coachella, Lollapalooza en Rock in Rio). Hun programmeurs komen naar
ESNS; uit het programma selecteren zij artiesten voor
een optreden op hun festival. Door de samenwerking
met muziekexportkantoren, Europese radiostations en
andere media partners zorgen we ervoor dat de internationale festivaloptredens worden ondersteund met
media-aandacht, in de vorm van airplay en (online)
publicaties. De festivals kopen zo op voorhand succes
in, de bands weten zich verzekerd van een publiek
dat hun repertoire kent en de mediapartijen oogsten
hun koploperspositie bij hun luisteraars. We zorgen ervoor dat artiesten hiermee ook de mogelijkheden hebben om intercontinentale markten te gaan ontdekken
(speerpunt 1).

genereren. We bouwen verder aan de reputatie van
de prijzen. Voor de komende periode worden tijdens
ESNS de volgende awards uitgereikt.
music moves europe
talent awards
Met een volledig nieuwe vorm en nieuwe inhoud zijn
de Music Moves Europe Talent Awards een belangrijk onderdeel geworden voor beginnende artiesten.
De prijs focust zich op beginnend talent en zorgt ervoor dat deze talenten de mogelijkheid krijgen om
zich professioneel te gaan ontwikkelen, door middel
van een relevant prijzenpakket. Deze awards zijn
ontstaan uit een uniek samenwerkingsverband met
onder meer het Reeperbahn Festival en acht verschillende Europese organisaties uit de muzieksector.
ESNS genereert veel publiciteit voor deze awards,
met name in de landen waar de genomineerden en
winnaars vandaan komen. Dit awardprogramma
loopt tot en met 2021 en moet daarna opnieuw worden binnengehaald.

3.6. awards
Voor ESNS zijn awards een beproefd middel om een
ontwikkeling te benadrukken en publiciteit hiervoor te
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overige awards
Tijdens ESNS worden deze prijzen uitgereikt:
t
 Popprijs: de uitreiking van de Popprijs is een hoogtepunt van Noorderslag, dat veel media-aandacht in
Nederland krijgt. De Popprijs wordt uitgereikt door
Buma Cultuur aan de artiest die, volgens de vakjury,
het voorgaande jaar de belangrijkste bijdrage heeft
geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Dit wordt
door de artiesten als een grote eer gezien.
t
 European Festival Awards: de uitreiking van verschillende prijzen voor de Europese festivals, in samenwerking met Yourope.
t Pop Media Prijs: heeft ten doel de Nederlandse
popjournalistiek te stimuleren.
t
 De IJzeren Podiumdieren: prijzen van de VNPF voor
en door de Nederlandse poppodia en festivals.
t
 Pop Stipendium: in samenwerking met het Prins Bern-
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hard Cultuurfonds wordt een geldprijs uitgereikt om
een veelbelovende act te bekronen en stimuleren zich
verder te ontwikkelen.

3.7. esns art
Onder de noemer ESNS Art ontwikkelt ESNS een multidisciplinair kunstprogramma gericht op popcultuur.
Dit gebeurt in samenwerking met het CBK en andere
Groningse culturele instellingen zoals het Groninger
Museum, Noorderlicht, Sign, Forum en Vera Artdivision.
Door het plaatsten van kunst in de openbare ruimte creeren we een vrij toegankelijke kunstroute die bezoekers
langs de genoemde culturele instellingen leidt, die op
hun beurt een programma samenstellen dat inhoudelijk
aansluit bij ESNS. Voor de toekomst maken we dit project meer een showcase voor beginnende artiesten die
daarmee een internationaal podium krijgen.

➍ Marketingactiviteiten
en participatie

4.1. uitgangspunten

I

n de afgelopen jaren zijn er verschillende
ontwikkelingen geweest die de komende
tijd een impact gaan hebben op ESNS.
De eerste belangrijke trend is het overvolle festivallandschap, in Nederland, Europa maar
ook in Groningen. ESNS heeft als festival meer concurrentie dan ooit, de bedenktijd van potentiële consumenten is langer geworden en het jongere publiek is
niet kapitaalkrachtig. ESNS moet boven het maaiveld
uitsteken om de relevantste te blijven in het veld. Het
uitdragen van die relevantie verloopt grotendeels via
de media, zowel nationaal als internationaal. Maar
ook daar zien we drastische veranderingen, waarbij
de oude media steeds meer versnipperen en zich tot
specifieke niches gaan richten, en niet-mediale platformen zoals labels die steeds meer als media opereren.
Deze ontwikkelingen vragen om een vernieuwde marketingstrategie.

4.2. werkwijze en uitvoering
ESNS ondergaat een proces van rebranding. De huisstijl is al aangepakt, waarbij ‘message strategy’ een
belangrijkere rol is gaan spelen om het verhaal van
ESNS op een goede manier uit te drukken.

Naaz stond op Noorderslag,
Eurosonic en won een EU music award
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Door de verhalen te vertellen (storytelling) van artiesten die (een deel van) het talentontwikkelingsproces
hebben doorlopen, zal het voor het publiek duidelijker worden waar ESNS nou écht om gaat. Daarnaast
zullen we ons meer focussen op alle subdoelgroepen
van ons event. Hierbij spelen data een grote rol. Door
meer data te verzamelen en onderzoeken uit te laten
voeren, kunnen we zien waar een behoefte aan is en
wat de wensen van ons publiek zijn.
Meer dan voorheen zal de focus worden gelegd op
online marketing. Een online marketingstrategie sluit
nauwer aan op het mediagebruik van jongere publieksdoelgroepen zoals de young professionals en
het jonge festivalpubliek, waardoor ESNS deze doelgroep meer aan zich kan binden.

Binnen het speerpunt ‘van Europa voor de wereld’ zal
er meer geïnvesteerd moeten worden in marketingactiviteiten op een wereldwijd niveau. In deze intercontinentale markten hebben we tot op heden geen grote
bekendheid gegenereerd. In de komende jaren gaan
we ons netwerk buiten Europa laten groeien en zoeken we actief naar PR partners die dit netwerk kunnen
vergroten.
Naast onze vernieuwde focus op het verjongen van
ons publiek en het werven van een internationaal publiek, willen we ons huidige bezoekers aan ons evenement verbonden houden. Om te voorkomen dat de
“oude” bezoekers zich niet direct meer herkennen in
het verbrede programma, moeten we hen aanspreken
met doelgerichte inspanning.

Om in te spelen op de versplintering van het medialandschap, zal ESNS zich de komende jaren meer
richten op kleine mediasamenwerkingen.
publieksbereik
Het publiek van ESNS kan grofweg verdeeld worden in muziekprofessionals en festivalbezoekers met
een voorliefde voor (nieuwe) muziek. Jarenlang heeft
ESNS hetzelfde publiek aangesproken, maar in de
afgelopen jaren heeft het ook een stap gezet in het
verjongen van haar publiek. Daarnaast zal er ook
meer focus komen om internationaal uit te breiden.
Om kracht bij te zetten aan het speerpunt ‘van Europa,
voor de wereld’, zetten we in op een divers internationaal publiek.
Binnen het festival wordt de jonge bezoeker gezien
als de supporter van het nieuwe talent, wat de artiest
nodig heeft. Het binnenhalen van zowel young professionals als jonge muziekliefhebbers vergt actieve
zichtbaarheid binnen het studentenleven en op onderwijsinstellingen. Daarom besteden we in de komende
jaren nog meer aandacht aan het realiseren van zichtbaarheid op deze locaties en op voor hen relevante
media zoals Sikkom, VICE en FunX.
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prijsbeleid en toegankelijkheid
Een belangrijk onderdeel in het genereren van nieuw
publiek en het behouden van het bestaande publiek is
het prijsbeleid en de toegankelijkheid van het evenement. Zowel het festival als de conferentie vragen extra inspanningen om de vereiste en gewenste aantallen tickets te verkopen. Voor de conferentie geldt dat
de afgelopen jaren het aantal deelnemers min of meer
gelijk is gebleven, maar om te groeien moeten nieuwe
initiatieven genomen worden.
Een jongere doelgroep vraagt om veranderingen binnen het prijsbeleid. Jongeren onder de 21-jaar en CJPkaarthouders kunnen voor een gereduceerd tarief een
kaart kopen voor Noorderslag. Daarnaast hebben
we Eurosonic Academy; een programma met gereduceerd tarief voor studenten, dat een brug slaat tussen
de conferentie en het festivalprogramma in de avond.

Voor de huidige bezoeker proberen we de prijs-kwaliteitverhouding te optimaliseren. We zullen in de toekomst actief initiatieven lanceren die vaste bezoekers
doen terugkomen, zoals een kortingsactie of gift bij
een ‘x’ aantal jaren dat iemand ESNS bezoekt.
educatie en participatie
ESNS bevordert educatie bij deelnemende artiesten
die leren via begeleiding, netwerken, optreden en
feedback. De conferentie is de plek waar ontwikkeling en life long learning voor professionals plaatsvindt.
ESNS heeft verschillende samenwerkingen met onderwijsinstellingen. Elk jaar kan een groot aantal
stagiairs zich op professioneel gebied ontwikkelen
binnen de organisatie, bij de afdelingen oﬃce, hotels, marketing en productie. Veel stagiairs groeien
door als medewerker in onze organisatie, gemiddeld
5 per jaar. Op deze manier worden studenten en
jongeren van verschillende opleidingsniveaus actief
betrokken bij de organisatie van ESNS.
ESNS vindt het belangrijk om op maatschappelijk
gebied actief mensen de mogelijkheid te bieden om
zich te kunnen ontwikkelen en heeft verschillende
projecten in het kader van participatie, onder de
noemer Music for Everyone (speerpunt 4). Met Geef

een Toegift biedt ESNS, in samenwerking met Quiet
Groningen, mensen met een kleinere beurs de kans
om naar een festival te gaan. Onze bezoekers kunnen minimaal geld doneren en sponsoren hiermee
gezamenlijk een ticket. Ook zet ESNS waar mogelijk
nieuwkomers in de organisatie in met het programma
New Faces.
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➎ Lokale inbedding en

geografische spreiding
5.1. positie in de sector

V

eel (inter-)nationale professionals organiseren hun jaarlijkse meetings tijdens
ESNS omdat écht iedereen er is. Het is
ook een uitgelezen moment om te laten
zien aan Europa en de rest van de wereld wat Nederland te bieden heeft. In Nederland is ESNS, en specifiek Noorderslag, dé plek voor Nederlandse artiesten
om te beginnen en door te groeien.
Met collega-festivals zoals Noorderzon, Oerol en Into
The Great Wide Open bevinden we ons in goed gezelschap in het Noorden. Door ijle culturele infrastructuren en een geïsoleerde ligging zijn festivals ontstaan
die identiteit geven aan en een belangrijke maatschappelijke en culturele waarde vervullen in Noord-Nederland. Met een veertigtal festivals in Nederland vormen
we de Verenigde Podiumkunstenfestivals, ESNS zit in
de kerngroep.

5.2. samenwerkingen
Essentieel voor ESNS zowel op regionaal, nationaal
als internationaal niveau is de samenwerking met verschillende partijen. We zijn een partnerorganisatie en
de meeste activiteiten komen tot stand in samenwerking met partners. De samenwerkingen geven we weer
in bijgaande infographics.

Weval
stond op Noorderslag
en Eurosonic
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ESNS werkt op noordelijk niveau samen met meer dan
25 verschillende venues in Groningen, onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, popkoepels en andere culturele organisaties. Op landelijk niveau werkt
ESNS nauw samen met brancheverenigingen, mediapartners, sectororganisaties. Ook zijn er diverse fondsen, leveranciers en sponsoren waarmee we partnerships hebben. Naast deze nationale samenwerkingen
werkt ESNS op internationaal niveau met talrijke organisaties in het kader van ETEP en de Music Moves Europe Talent Awards. ESNS heeft verschillende (inter-)
nationale mediapartners die we tijdens ESNS huisvesten in de mediacompound.

5.3. noordelijke inbedding
Als Groningse cultuurpijler initieert en stimuleert ESNS
noordelijke samenwerkingen en projecten die we hier
nader beschrijven.
hit the north
Het door ESNS geïnitieerde talentontwikkelingsprogramma Hit the North is een unieke interregionale
samenwerking tussen de noordelijke popkoepels
(POPGroningen, Popfabryk, Kunst & Cultuur Drenthe), podia (waaronder Neushoorn, Simplon) en
festivals (onder andere Into The Great Wide Open
en bevrijdingsfestivals). Hit the North heeft als doel
om de professionele ontwikkeling van Noord-Nederlands popmuziektalent te stimuleren en de infrastructuur duurzaam te verstevigen. Met dit traject worden
jaarlijks negen talentvolle Noord-Nederlandse acts
een coachingstraject aangeboden rond drie bootcamps met als einddoel een optreden op ESNS. Hit
the North maakt onderdeel uit van Platform Popcultuur Noord, dat ook ontwikkelingstrajecten heeft op
het gebied Urban, Electronic en Cross-over.
popgala noord
Popgala Noord is het gala van de Noord-Nederlandse Popmuziek dat plaatsvindt op ESNS. Het is een
unieke samenwerking tussen ESNS, de noordelijke
popkoepels, muziekgerelateerde opleidingen en de

overheden. Door actief samen te werken met de regionale omroepen en opleidingen maken we een mooi
regionaal evenement dat ingebed is in het Noorden.
grunnsonic
Grunnsonic is het Gronings talentontwikkelingsprogramma dat door ESNS is bedacht en door POPGroningen wordt georganiseerd. Hiermee bieden we
Gronings talent kans om zich binnen de context van
het internationale muziekevenement ESNS te manifesteren en te presenteren.
innofest
ESNS is een van de grondleggers en ambassadeurs
van Innofest, dat als doel heeft om innovatie een testplek en platform te bieden. ESNS fungeert als levend
lab voor het testen en ontwikkelen van impactvolle innovaties uit het bedrijfsleven en voor de maatschappij.
De innovaties die klaar zijn voor de markt worden gepresenteerd aan de internationale festivalmarkt.
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ondersteuning
Hiernaast biedt ESNS ook op andere manieren ondersteuning aan culturele organisaties in Groningen.
ESNS praat mee met het noordelijke lobby-overleg,
beoefent diverse noordelijke bestuursfuncties en neemt
deel aan het overleg over de nieuwe Oosterpoort.

5.4. verbinding met stad
en regio groningen
ESNS en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De stad heeft dan ook grote voordelen:
door het grote aantal zalen op een klein oppervlak
zijn alle Eurosonic-podia op loopafstand. Daarnaast
ontwikkelt Groningen zich en kan ESNS hierin mee
groeien. De komst van het nieuwe Forum geeft ruimte
om binnen de Oosterpoort Noorderslag verder te
ontwikkelen. Dit heeft als voordeel voor ESNS dat er
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meer spreiding is door de stad. In de toekomst zal
de nieuwe Oosterpoort een belangrijke factor voor
ESNS zijn.
Geen enkel evenement in Groningen krijgt zoveel media-coverage als ESNS. Hierdoor draagt het sterk bij
aan de naamsbekendheid van Groningen. Door haar
aard is het een visitekaartje voor Groningen als City
of Talent. Ook brengt ESNS als geen andere speler in
Groningen cultuur en bedrijvigheid samen, en is daardoor van grote economische waarde voor Groningen.
De economische waarde van ESNS is in de periode
2011-2018 zelfs spectaculair gestegen, van 1,7 miljoen naar jaarlijks 4,7 miljoen euro, zo blijkt uit een
onderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.
Daarnaast biedt het evenement vele mogelijkheden
voor inhoudelijke samenwerking met lokale partijen.

Zalen en hotels in Groningen
Hotels
Zalen Groningen en lokale culturele partners

STATION
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Nationale partners
Project partners
Media partners
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Fondsen & subsidiënten
Leveranciers

Internationale partners
Project partners
Media partners

Grants & subsidies
Suppliers

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Music Export Latvia
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➏ Organisatie en

bedrijfsvoering

6.1. organisatie

E

SNS wordt gekenmerkt door een platte
organisatie met een jong team, een vaste
kern en flexibele schil en een goede mix
van zzp’ers en mensen in dienst. De organisatie staat onder leiding van een managementteam
van vijf personen en een algemeen directeur.
Onze programmacommissie bestaat uit acht leden
van een verschillende achtergrond en leeftijd. Voor
de komende periode zullen we de programmacommissie uitbreiden indachtig diversiteit en het beoogde
programma. Daarnaast werken we veel samen met
specialistische programmeurs van Buma Cultuur en
partners als SENA, VNPF en Greenevents voor het
conferentieprogramma.
Ons hoofdkantoor is gehuisvest in Groningen en we
hebben een klein kantoor in Amsterdam. Beide locaties bieden fysieke ruimte voor inhoudelijke samenwerking met andere organisaties.
Onze HR-strategie zet zich in op talentontwikkeling.
We leiden veel talenten op door hen een stageplek
te bieden, waarvan jaarlijks gemiddeld drie vervolgens doorstromen in een zzp-opdracht of aanstelling, met veelal mogelijkheden op uitbreiding van het

Kraantje Pappie
stond op Noorderslag
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takenpakket. Zowel binnen het marketingteam als in
de programmacommissie en het productieteam krijgen de leden steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

In de begroting voor 2021-2024 doen we een aantal
investeringen. Voor onze financieringsmix, investeringen en financiële positie 2020 ten opzichte van 2017
verwijzen we naar de toelichting op de begroting.

Verloning doen wij aan de hand van ijking aan de
cao van de Nederlandse Poppodia en -Festivals, ook
voor de zzp’ers door middel van een zzp-opslag.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage
Codes.

risicomanagement
We hebben een uitgebreide risico-analyse gemaakt
die we jaarlijks bijstellen en opnieuw laten goedkeuren door accountant en de raad van toezicht. ESNS
kent een aantal categorieën van risico’s. Voor deze
risico-analyse verwijzen we naar de bijlage.

6.2. gezonde bedrijfsvoering
budgetbeheersing
We zetten sterk in op kostenbeheersing binnen de organisatie, omdat het grootste deel van ons budget in
vier dagen wordt uitgegeven. Daarom zijn de afzonderlijke projecten opgedeeld in losse producties met
elk een eigen deelbegroting die door de producenten
beheerd worden. Door een verregaande innovatie
en automatiseringsslag van geïntegreerde systemen
wordt budgettering en controlling meer gefaciliteerd.
Hierdoor zijn de kosten beter beheersbaar.
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6.3. ondernemerschap,
maatschappij en duurzaamheid
Vanuit ondernemersperspectief gezien doet ESNS het
goed, met een eigen inkomstenquote van 59%. Dit blijkt
uit de onverminderde investeringen van partners uit het
veld, die feitelijk voor een groot deel van de financiering van het evenement zorgen: de nationale en internationale media, de platenmaatschappijen, management en artiesten zelf, die deels voor eigen rekening
komen spelen omdat we voor hen een relevant podium

en presentatieplek bieden. In toenemende mate komen
hier leveranciers bij, die tegen hoge kortingen hun producten en diensten bij ons willen showcasen, omdat ze
via ons hun doelgroep en afzetmarkt bereiken.
Ondernemen doen we zoveel mogelijk op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier. Niet
voor niets hebben we de speerpunten Music for ever
en Music for everyone benoemd, waarmee we extra
aandacht hierop focussen in alle lagen van de organisatie en in alle evenementen.
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Annechien
Steenhuizen
presentatrice NOS

Eric van
Eerdenburg
Lowlands
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Eva Cleven
dj FunX
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CODES

act ivi tei tenp l an ➋⓿➋➊-➋⓿➋➍

1

governance code cultuur

SNS past de Governance Code Cultuur toe.
Wij realiseren onze missie en maatschappelijke
doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig
verantwoorde wijze en waarborgen de artistieke integriteit. De raad van toezicht (rvt) ziet hierop toe. Deze raad
bestaat uit vijf leden: Pierre Ballings (voorzitter), Sieger
Dijkstra, Willem van Zeeland, Sandra den Hamer en
Antje Diertens. Zij hebben geen belangenverstrengeling
met de doelstellingen van de stichting en voeren hun rol
professioneel en onafhankelijk uit.

E

De raad van toezicht vergadert viermaal per jaar en
voert jaarlijks een zelfevaluatie uit. De leden van de raad
worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een
aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd en de
voorzitter tweemaal. In overeenstemming met het rooster
van aftreden nemen we in 2020 afscheid van onze voorzitter Pierre Ballings. De invulling van de vacature zal volgens de Code Diversiteit & Inclusie worden gedaan op
basis van de profielschets voor de rvt.
Sinds 2013 is een auditcommissie ingesteld, die bestaat
uit Sandra den Hamer (voorzitter) en Pierre Ballings (lid).
De auditcommissie is een gedelegeerd orgaan van de
raad van toezicht, zonder eigen beslissingsbevoegdheid.
Zij zoomt tijdens haar vergaderingen (vijf per jaar) in op
financiële zaken en doet aan de rvt daarvan verslag.
Lokale betrokkenheid en netwerk van onze toezichthouders vinden wij erg belangrijk, naast uiteraard kennis van
de sector, werkervaring in relevante aandachtsgebieden
en bestuurlijke ervaring. We zijn een internationaal opererende organisatie die sterk is geworteld in Groningen.
In de rvt is de lokale betrokkenheid geborgd door onze
leden Sieger Dijkstra (voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW Noord), en door Tweede Kamerlid
Antje Diertens (woonachtig in Groningen).
De bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van stichting Eurosonic Noorderslag.
Taken en bevoegdheden van de algemeen directeur/
bestuurder zijn vastgesteld in een directiereglement. De
dialoog tussen rvt en accountant loopt via de algemeen
directeur/bestuurder en de auditcommissie.
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De ambassadeurs, die sinds 2016 worden aangesteld,
zijn bekende personen die het belang en de waarde van
ESNS graag vertolken binnen hun netwerken. Zij worden
gevraagd om bij belangrijke beslissingen en subsidieaanvragen contacten te leggen en waar mogelijk een goed
woordje te doen. De werkwijze, positie en werving zijn
vastgesteld in de raad van toezicht van ESNS. In 2016

traden Max van den Berg en Henk Pijlman toe als ambassadeurs.
In de bezoldiging van haar topfunctionarissen hanteert
ESNS de WNT. De bezoldigingen blijven allen ruim onder de maximale bezoldigingsnorm. De bedragen, ontvangen door de topfunctionarissen (algemeen directeur/
bestuurder en rvt), zijn in de jaarrekening te vinden.
ESNS voert een op de organisatie toegesneden beleid,
in het bijzonder voor risicobeheersing en controle. De organisatie handelt als goed werkgever: we scheppen de
randvoorwaarden voor een goede en veilige werkomgeving en hebben een interne gedragscode opgesteld en
een vertrouwenspersoon aangesteld. Bij de werving van
nieuwe medewerkers kiezen we altijd voor kwaliteit maar
indien voor de keuze gesteld geven we voorrang aan mensen woonachtig in het Noorden of met een cultureel diverse achtergrond. In de ijle infrastructuur van het noorden
bieden we een zeer waardevolle omgeving en aansluiting
op de nationale en internationale cultuursector. Het beloningsbeleid voor de medewerkers van ESNS past bij onze
aard, omvang en maatschappelijke doelstelling.

code diversiteit & inclusie

SNS past de Code Diversiteit & Inclusie toe. Om
dit extra aandacht te geven hebben we dit tot
speerpunt 4 benoemd voor de aankomende jaren.
We behandelen de onderwerpen van de code per ‘P’.

E

programma
ESNS focust zich op diversiteit in de popmuziek en ambieert een kleurrijke weergave te bieden van de huidige
stand van zaken in de Europese popmuziek. In het programma geeft ESNS een gezonde balans weer van diverse muziekgenres in zowel underground als mainstream
met als doel om een zo compleet en divers mogelijk palet
te presenteren. Van stromingen als folk, pop, rock, metal,
punk, dance en hiphop, tot minder belichte genres als neoklassiek en ambient. Met een selectie van uniek en kwalitatief hoogstaand repertoire laat ESNS zien wat er in Europese landen muzikaal gaande is. Met Noorderslag tonen
we de stand van zaken van de Nederlandse popmuziek.
Op Eurosonic programmeren we artiesten uit heel Europa
van Oost tot West en van Noord tot Zuid. Ook voor onze
conferentie selecteren we sprekers uit de hele wereld.
Met haar participatie als een van de eerste festivals in Keychange en Take a Stand zet ESNS zich in voor diversiteit
op festivals in de breedste vorm. Keychange is een internationaal initiatief dat als doel heeft meer vrouwelijk talent
de muziekindustrie in te krijgen. ESNS sluit zich aan bij het
‘50:50 in 2020’-principe, wat inhoudt dat de balans van

mannelijke en vrouwelijke acts en sprekers in 2020 gelijk
moet zijn. Take a Stand is een Europees initiatief met als
doel het creëren van een beweging die sociale cohesie
aanmoedigt en geen onderscheid wil tussen culturen, geslachten, rassen, religies, seksuele voorkeuren en afkomst.
ESNS is een van de ambassadeurs en partners van Take
a Stand.

publiek
De grotere diversiteit in ons programma heeft ook ons publiek diverser gemaakt. Onze bezoekers worden jonger,
de balans tussen man/vrouw wordt evenwichtiger. Dankzij
de programmatische diversiteit op zowel conferentie als
het festival, spreken we een zo breed mogelijk publiek
aan. ESNS-bezoekers zijn zowel jong als oud, man als
vrouw, Groningers als Grieken en hebben diverse achtergronden. Met verschillende tickets spreken we ook publiek
met een kleinere beurs aan.
partners
ESNS is een partnerorganisatie met vele lokale, nationale
en internationale partners van een divers palet. ESNS heeft
veel partners in de al door een grote diversiteit getypeerde muziekindustrie, maar daarbuiten ook in de creatieveen technische industrie en in de groene en maatschappelijke sector. Mediapartners lopen uiteen van Dagblad
van het Noorden tot aan FunX en van BBC tot aan Radio
Belgrade 1. Overige partners variëren van Club Guy &
Roni en het Groninger Museum tot onderwijsinstellingen
als Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen.
personeel
Onze organisatie kunnen we nog inclusiever maken. We
hebben een goede verdeling van mannen en vrouwen en
jong en oud. Het programmateam kan echter diverser. In
2020 laten wij extern onderzoeken hoe diversiteit en inclusie in de organisatie kan worden gestimuleerd. We zullen
diversiteit net als woonachtigheid zwaarder mee laten wegen in onze toekomstige aannamecriteria.

fair practice code

SNS past de Fair Practice Code toe. ESNS draagt
actief bij aan de sociale dialoog over eerlijke beloning in de muzieksector. Op onze conferentie
houden we hierover diverse panels en nemen actief deel
in een werkgroep ‘fair pay’ voor festivals en podia van de
Popcoalitie.

E

medewerkers
Verloning van onze medewerkers doen wij aan de hand
van ijking aan de cao van het VNPF, ook voor de zzp’ers.
Zzp’ers krijgen een ZZP-opslag bovenop het VNPF brutoloon. Zzp’ers krijgen een overeenkomst voor opdracht per

editie. Deze opdracht is gebaseerd op de tijdsinzet en de
inschaling in de cao. Zzp’ers die grotere opdrachten gedurende het hele jaar voor ESNS doen, bieden we een
aanstelling in loondienst aan. Na twee tijdelijke contracten kan men een vaste aanstelling bij ESNS krijgen. Sinds
2019 hebben we een pensioenregeling ingesteld voor de
medewerkers in loondienst. Dit is niet verplicht volgens de
cao, maar dit zien wij als goed werkgeverschap.

artiesten
ESNS heeft als showcasefestival een bijzondere positie
op het gebied van beloning. Voor Eurosonic worden artiesten geselecteerd die klaar zijn voor een internationale
carrière. Zij krijgen de gelegenheid zich te presenteren
aan de programmeurs van grote internationale festivals,
agenten, zalen, platenmaatschappijen, uitgevers en media. Daarvoor bieden wij de artiesten naast een podium
hoogwaardige service als professionele techniek en technici, hotelovernachting, netwerkfaciliteiten en vervoer.
ESNS voorziet daarnaast in marketing en media, en promoot artiesten bij de juiste mensen uit de muziekindustrie.
Een optreden op Eurosonic is voor artiesten een investering. Zij spelen hier zonder financiële vergoeding, maar
omdat de juiste decision makers aanwezig zijn, is het een
investering die loont en kan het een kickstart van de carrière van de act zijn.
In een groot aantal gevallen worden de acts daarnaast
(financieel) ondersteund door een speler uit de muziekindustrie. Denk aan het muziekexport-kantoor van het land
waar de act uit afkomstig is, het publieke radiostation dat
de act uitzendt, de platenmaatschappij, het management
of de agent.
Kijken we naar de internationale markt van showcasefestivals, dan onderscheidt ESNS zich als stichting van bijvoorbeeld Reeperbahn (Hamburg) en The Great Escape
(Brighton). Andere festivals voeren een commercieel beleid. Grote, gevestigde namen worden ingevlogen, wat
ten koste kan gaan van de aandacht voor de kleine, onbekende artiesten.
Aangezien ESNS zich vooral richt op het begin van de talentketen van popmuzikanten denken wij graag mee over
eerlijke beloning in de sector. Zo zouden de betalingen in
de gehele sector of keten anders ingedeeld kunnen worden. Een (klein) deel van het geld dat wordt verdiend in
de industrie zou bijvoorbeeld terug kunnen vloeien naar
de onderkant van de piramide. Ook kunnen de mogelijkheden van het instellen van een minimumvergoeding in
plaats van hotelovernachting en catering worden onderzocht. De gevolgen hiervan voor de Nederlandse muzieksector kunnen in kaart worden gebracht.
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