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1. INLEIDING EN REFLECTIE
COVID-19
Het afgelopen jaar was in alle opzichten een moeilijk jaar voor de evenementensector.
COVID-19 heeft een grote impact voor iedereen die werkzaam is in deze sector, zo is
het voor onze leveranciers en partners en voor onze artiesten nu absoluut crisis. Voor
ESNS (Eurosonic Noorderslag) betekende het in 2020 ook het een en ander. Dit had
vooral te maken met editie 2021; de editie in 2020 vond net voor de pandemie uitbrak nog
plaats, maar ook doorlopende projecten in het jaar 2020 leden onder de maatregelen. Het
programma voor de Hit the North-acts is in 2020 aangepast en ook is het European Talent
Exchange Programme (ETEP) bijgesteld vanwege het coronavirus. Ten slotte had de
coronacrisis gevolgen voor onze financiën, we signaleerden een sterk terugvallende omzet
en ondervonden uitdagingen qua liquiditeit. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid
konden we de risico’s van de coronaproof editie in 2021 verantwoord nemen. De effecten van
de coronamaatregelen op de exploitatie 2020 en 2021 staan verder toegelicht in hoofdstuk
5. Mede dankzij de toegekende meerjarige subsidie van het ministerie van OCW voor de
periode 2021-2024 heeft corona vooralsnog geen gevolgen voor de continuïteit van ESNS.

Eurosonic is een
vloedgolf aan
nieuwe bands en
popacts uit alle
hoeken en gaten
van Europa

Editie 2020
Hoewel er dus een hoop is gebeurd het afgelopen jaar, begonnen we in januari met
een succesvolle editie ESNS. Met een muzikale line-up van toonaangevende Europese
artiesten en een innovatief programma met keynotes en paneldiscussies. Gendergelijkheid
en duurzaamheid waren belangrijke thema’s; zowel tijdens de conferentie als tijdens het
festival. Met als gevolg dat we uiteindelijk een 50/50 verdeling man-vrouw hadden in de
programmering van ESNS 2020. Hiernaast heeft ESNS bijgedragen aan de ontwikkeling
van de met de TU Eindhoven ontwikkelde Green Energy Mill Tower, die op wind- en zonneenergie elektriciteit opwekt en tijdens ESNS 2020 gepresenteerd is.
ESNS 2020 werd op dinsdag afgetrapt met het Popgala Noord, de prijsuitreiking voor de
muziekindustrie in Noord-Nederland, en eindigde met de onthulling van de Popprijs-winnaar
op zaterdag. In totaal woonden meer dan 42.000 mensen deze editie bij, waarbij 347 acts uit
33 landen zich presenteerden aan het publiek. Zwitserland, het focusland van dit jaar, droeg
bij aan de line-up met 22 acts, waaronder Black Sea Dahu, Emilie Zoé, Muthoni Drummer
Queen en L’Eclair. De conferentie werd bezocht door 4.323 muziekprofessionals uit 52
landen, die de laatste ontwikkelingen in de muziekbusiness bespraken.
Op 9 verschillende podia werden op Noorderslag de volgende Nederlandse talenten
gepresenteerd: Meetsysteem, Blanks, S10, Davina Michelle, Merol, Pip Blom en Joost.
Van alle 347 (officiële) optredens tijdens ESNS 2020 waren 120 hiervan door Nederlandse
artiesten. Dit is 34,6% van het totaal aan optredens. Noorderslag was in 2020 wederom te
volgen op televisie, via de NTR uitzending bij NPO3.
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In 2020 veranderde het een en ander in onze opzet voor het zaterdagprogramma. Dit had
gevolgen voor Noorderslag. Allereerst werd het zaterdagprogramma van de conferentie
verplaatst van de Oosterpoort naar het net nieuw opgeleverde Forum Groningen. Hierdoor
ontstond meer ruimte in de Oosterpoort, wat bevorderlijk was voor zowel de voorbereiding
van het avondprogramma als voor de verschillende bezoekersstromen. Delegates konden
een uur eerder naar binnen bij Noorderslag dan reguliere bezoekers. Bovendien is er een
netwerkruimte gecreëerd voor muziekprofessionals tijdens Noorderslag en vonden de
IJzeren Podiumdieren in 2020 plaats in de grote zaal van de Oosterpoort, in de aanloop naar
Noorderslag.
Voor de tweede keer werden in de Stadsschouwburg de Music Moves Europe Talent Awards
uitgereikt. In een award show onder regie van Guy Weizman (NNT/Club Guy&Roni) kwam
de Nederlandse Naaz als grote winnaar uit de bus, ze won zowel één van de juryprijzen als
de Public Choice Award.
Ook op regionaal vlak werden successen behaald. NOORD in Oost werd als opvolger van
House of the North als officiële ESNS-locatie toegevoegd aan de programmering en diende
als presentatieplek voor de Hit the North talenten van zowel 2019 als 2020. Hiernaast vond
Popgala Noord wederom plaats in Grand Theatre en draaiden we een succesvolle editie
Grunnsonic in samenwerking met POPGroningen. Ook binnen ons programma rondom ESNS
Art werden regionale en lokale samenwerkingen verder uitgebreid, wat resulteerde in een
(beeldende) kunstprogramma op verschillende locaties in de stad.

Queens Pleasure
Entreehal De Oosterpoort
foto Bart van Heemskerk

We zouden het allemaal niet klaarspelen zonder de inzet van externe partners, sponsors,
financiers, lokale-, regionale-, landelijke- en Europese overheden, die allen via ESNS
bijdragen aan de Nederlandse en Europese popmuziek. De tomeloze inzet van onze
medewerkers voor en achter de schermen wordt geroemd door onze bezoekers en maakt
ESNS tot wat het is. We zijn hen hiervoor zeer erkentelijk. Maar bovenal danken we de
artiesten die uit heel Europa naar Groningen komen om te spelen, in de wetenschap dat ze
via ESNS hun muziek verder kunnen brengen, naar meer mensen in meer landen die hun
muziek horen. Voor hen doen we het. Dit is en blijft onze belangrijkste missie.
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ESNS 2020 IN CIJFERS
Totaal aantal bezoekers
Conferentie bezoekers
Nationaliteiten
Aantal acts
Aantal podia Eurosonic
Aantal podia Noorderslag
Media
EBU (European Broadcasting Union) radiostations
Internationale festivals
ETEP festivals
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Het jaar 2021 is het eerste jaar in de nieuwe beleidsperiode. Met het oog gericht op de
de jaren 2021- 2024 heeft ESNS nieuwe speerpunten geformuleerd die we hieronder
samenvatten.

42.061
4.323
52
347
39
9
423
31
390
130

VOORUITBLIK 2021
ESNS 2021 was in alle opzichten een andere editie dan we gewend waren. Begin november
hebben we er helaas voor moeten kiezen een ‘digital only’ editie te gaan organiseren.
En hoewel we het natuurlijk ontzettend jammer vonden dat we geen bezoekers konden
ontvangen in januari, waren we ook enorm gemotiveerd om de komende editie extra
speciaal te maken. ESNS bestond deze editie 35 jaar en dit vierden we met een focus
op heel Europa. Op deze manier wilden we ondanks de coronacrisis toch alle Europese
landen samenbrengen, op wat voor manier dan ook. We hebben de Europese radiozenders
bijvoorbeeld aangemoedigd om in de week voorafgaand aan het festival uitsluitend Europese
muziek te draaien, onder de naam European Music Week. Dit is door vele partners opgepakt.
We focusden ons voor editie 2021 op een online programma. We ontwikkelden platforms
in samenwerking met partners als NPO en Nitehotel en het Groningse Let’s get Digital
(voorheen Event insight) voor de conferentie. In het voorjaar van 2020 zijn we al begonnen
met het organiseren van online panels onder de naam ESNS debates om ons goed voor
te bereiden op een digitale editie. In november en december 2020 organiseerden we drie
online panels in aanloop naar ESNS21. Het belangrijkste thema op de conferentie was de
‘wederopbouw’ van de sector. Ook digitaal stond netwerken centraal. Daarnaast speelden de
media een nog grotere rol in het promoten en ontdekken van nieuwe muziek.

• 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 repertoire te
promoten en te profileren buiten Europa.
• 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.
• 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).
• 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 oke? (tegen ongewenst gedrag). Door een zoveel mogelijk
genderneutrale productie en door bijvoorbeeld in onze marketinguitingen, ons programma,
onze organisatie en onze partners, rekening te houden met diversiteit en inclusiviteit willen we
uitdragen dat muziek voor iedereen toegankelijk is en moet zijn.
• 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.
• 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.

Voor u ligt het jaarverslag van 2020. Wij wensen u veel leesplezier!
DAGO HOUBEN, algemeen directeur/bestuurder
PIERRE BALLINGS, voorzitter raad van toezicht
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Celeste, Stadsschouwburg
foto Bart van Heemskerk

Het was duidelijk
dat vrouwen
op het podium
flink aan terrein
winnen en zingen
of rappen in de
Nederlandse taal
populairder is
dan ooit
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2. ACTIVITEITENVERSLAG 2020
De focus van Stichting Eurosonic Noorderslag lag voor 2017-2020 op het verder vergroten
van het rendement voor de optredende artiesten. Daartoe streefden we naar meer
publieksbereik en een versterking en verbreding van de platformfunctie van ESNS.
2.1 HOOFDACTIVITEIT: ESNS
De hoofdactiviteit van ESNS is het evenement Eurosonic Noorderslag, dat in 2020 plaatsvond
van 15 tot en met 18 januari 2020 in Groningen. ESNS bestaat uit een aantal elkaar
versterkende onderdelen. In dit hoofdstuk worden deze onderdelen in detail beschreven.
ESNS in samenhang
De onderlinge afhankelijkheid 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 in voorgaande jaren op ESNS en doen daardoor mee in ons
talentontwikkelingsprogramma, waarmee ze zomertours en media-aandacht hebben gehad.
Programma-onderdelen 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.
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 artiesten geselecteerd die klaar zijn voor een internationale carrière. Zij krijgen de
gelegenheid zich te presenteren aan een publiek van programmeurs van internationale
festivals, platenmaatschappijen, managers, boekers, agenten, en andere relevante spelers
uit de sector. 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 internationale carrière.

Sophie Hunger, Stadsschouwburg
foto Bart van Heemskerk

Eurosonic vond plaats op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond en bood op 39 podia een
presentatieplek voor de beste nieuwe Europese artiesten van 2020. Muzikaal gezien waren
de successen op Eurosonic o.a.: Squid (gb), Yin Yin (nl), Alyona Alyona (ua), Celeste (gb),
Altin Gün (nl), Black Country, New Road (gb), Pongo (pt), Inhaler (ie), Meduza (it), Molchat
Doma (by), French 79 (fr), Arlo Parks (gb), Charlotte Adigéry (be) en Eefje de Visser (nl).
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European Talent Exchange Programme (ETEP)
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 mediapartners 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. Muzikale
hoogtepunten uit 2020 zijn: Squid (gb), Yīn Yīn (nl), Alyona Alyona (ua), Celeste (gb), Altın
Gün (nl), Black Country, New Road (gb), Pongo (pt), Arlo Parks (gb), Inhaler (ie), Meduza (it),
Molchat Doma (by), French 79 (fr) en Charlotte Adigéry (be).
Focusland: Zwitserland
ESNS selecteert elk jaar een focusland dat extra aandacht krijgt gedurende een editie. In
2020 is de keuze gevallen op Zwitserland. In de programmering van ESNS 2020 kwam
Zwitserland op meerdere manieren naar voren. Hiervoor hebben we samengewerkt met
Swiss Music Export. De volgende Zwitserse artiesten kregen tijdens ESNS 2020 een podium:
Monumental Men, L’eclair, Asbest, Camilla Sparksss, Veronica Fusaro, Ikan Hyu, Sophie
Hunger and Julian Sartorius, Bitter Moon, Emelie Zoé, Black Sea Dahu, Muthoni Drummer
Queen, Pascal Gamboni, The Gardener & The Tree, Marko Markovic, Amami, Sirens of
Lesbos, La Colere, Ramin Et Reda, Jessiquoi, KT Gorique, Cella, Coilguns en Marius Bear.
Hiernaast zijn we in 2020 begonnen met het gerichter promoten van Europese landen in het
algemeen.
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.
In 2020 is gekozen voor een nieuwe lay-out van het festivalterrein op de Grote Markt. Door de
tent om te draaien t.o.v. 2019, met de entree van de tent richting het gebouw van de ABNAMRO en daarmee ook richting de entree van The Barn, is er een centraal plein ontstaan
waar bezoekers elkaar ontmoeten. Dit plein is aangevuld met de strategische plaatsing van
horeca, infopunt en straatmeubilair. Vanuit dit plein is door middel van lichtontwerp en signing
een duidelijke verbinding gelegd met de Mediacompound in de Martinikerk en de looproute
naar het Groninger Forum. Eurosonic Air is hiermee fysiek ingebed als onderdeel van het
totale festival. De volgende artiesten stonden in 2020 op het Eurosonic Air-podium: Indian
Askin (nl), Thomas Azier (nl), SLOPER (be), Nona (nl), Davina Michelle (nl), Sarita Lorena
(nl), YannO (nl), Numidia (nl), Chip Charlez (nl), Broederliefde + live band (nl) en Frenna (nl).
Het programma op zaterdag met artiesten Sarita Lorena, YannO, Numidia, Chip Charlez,
Broederliefde en Frenna werd samengesteld met mediapartner FunX, specifiek gericht op een
jong publiek.
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Nieuw deze editie was onze samenwerking met Club Guy & Roni, die voor een optreden
zorgde op donderdag 16 januari 2020 samen met Slagwerk Den Haag (nl). ESNS en Club
Guy & Roni / NNT zijn gevestigd in dezelfde stad en zijn beide cultuurpijler in Groningen.
ESNS gebruikt al jaren de Machinefabriek van het NNT voor haar festival en de partners
zijn zodoende goede bekenden van elkaar. De samenwerking verliep hierdoor soepel en
zonder problemen. Met een podium op Eurosonic Air is het ons zeker gelukt een unieke
setting te creëren en de voorstelling Mechanical Ecstasy een volwaardig festivalproduct te
laten zijn. Deze samenwerking is mede mogelijk gemaakt door de 2P-regeling van Fonds
Podiumkunsten. Deze regeling biedt gesubsidieerde podia en festivals de mogelijkheid
samen te werken om voorgenomen producties verder uit te bouwen of te verstevigen.
Op deze manier wordt samengewerkt aan een nieuwe manier om publiek te betrekken.
Mediacompound
In 2020 fungeerde de Martinikerk voor de tweede keer als Mediacompound: een thuisbasis en
studio voor zowel Nederlandse als internationale (radio-)zenders. Dit heeft de zichtbaarheid
van ESNS als media-evenement wederom versterkt.
Artist Village
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. Via ESNS Extra hadden o.a. Coffee Company
en Plato een programma onder de naam ‘Platosonic’. Een ander hoogtepunt uit de ESNS
randprogrammering was het panel in samenwerking met Warchild. In Forum Groningen
ontvingen we professor Erik Scherder met een panel genaamd ‘The Power of Music’.
Music for ever & everyone
Duurzaamheid is belangrijk op Eurosonic. Eén van de hoofddoelen is om over vijf jaar een
energieneutraal festival met no waste-label te worden, onder andere 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 (GEM) Tower die op wind- en zonneenergie elektriciteit opwekt en op ESNS 2020 gepresenteerd is.
We produceren Eurosonic zoveel mogelijk genderneutraal (denk aan genderloze toiletten en
merchandise) en zetten ons in om ons festival fysiek zo toegankelijk mogelijk te maken voor
iedereen. Dit doen we zowel intern als extern. Op ons kantoor in Groningen hebben we een
kolfruimte ingericht. Daarnaast maken we venues rolstoeltoegankelijk. Wij laten ons hierover
verder adviseren. Inclusiviteit staat hoog op de agenda en wordt doorgevoerd in alle facetten
van de organisatie. In de zomer van 2020 hebben we onze medewerkers een simulatiebox
aangeboden die meer inzicht biedt in verschillende verhalen waarin personen zich ‘de ander’
kunnen voelen. Iedereen is gevraagd een enquête over de box in te vullen. Momenteel
worden de resultaten hiervan verwerkt en geëvalueerd.
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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 internationale
context.
Op 9 verschillende podia werden in 2020 o.a. de volgende Nederlandse talenten
gepresenteerd: Meetsysteem, Blanks, S10, Davina Michelle, Merol, Pip Blom en Joost.
Van alle optredens tijdens ESNS 2020 waren 120 hiervan door Nederlandse artiesten. Dit
is 34,6% van het totaal aan optredens. Noorderslag was in 2020 wederom te volgen op
televisie, via de NTR uitzending bij NPO.
In 2020 veranderde het een en ander in onze opzet voor het zaterdagprogramma. Dit had
gevolgen voor Noorderslag. Allereerst werd het zaterdagprogramma van de conferentie
verplaatst van de Oosterpoort naar het nieuw opgeleverde Forum Groningen. Hierdoor
ontstond meer ruimte in de Oosterpoort, wat bevorderlijk was voor zowel de voorbereiding
van het avondprogramma als voor de verschillende bezoekersstromen. Delegates konden
een uur eerder naar binnen bij Noorderslag dan reguliere bezoekers. Bovendien is er een
netwerk ruimte gecreëerd voor muziekprofessionals tijdens Noorderslag en vonden de
IJzeren Podiumdieren in 2020 plaats in de grote zaal van de Oosterpoort, in de aanloop naar
Noorderslag.
De Popprijs
Een vast onderdeel van Noorderslag is de uitreiking van de Popprijs, die dit jaar werd
gewonnen door Floor Jansen. Jansen is al enkele jaren succesvol als zangeres van Finse
symfonische metalband Nightwish, maar werd bekend onder het grote publiek met haar
bijdrage aan tv-programma De Beste Zangers. De jury waardeert het dat haar muziek ‘een
verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur’. Sinds 1986 wordt de Popprijs uitgereikt aan
een Nederlandse artiest of band die een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse popmuziek
heeft geleverd.
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We saw the
GEM Tower at
Eurosonic.
First we were
amazed by its
beauty. And next,
when we learned
more about it,
the combination
of wind and solar.
We found it very
interesting
ROCK FOR PEOPLE ABOUT THE GEM TOWER AT ESNS
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de etalage voor
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popmuziek van
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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 geïnteresseerd zijn in Europees
muziekaanbod. In 2020 trok de conferentie 4.323 bezoekers.
De ESNS conferentie bood in 2020 keynote sprekers als Mark Mulligan (MIDiA Research),
Richard Wernicke (Deezer), Barry, Lucy en Jonathan Dickins (ITB, WME en September
Management), Anna Sjolund (Lollapalooza Stockholm), John Giddings (Solo Agency) en
Beckie Sudgen (XRay Touring) een podium. Daarnaast was er speciale aandacht voor de
muziekindustrie buiten Europa: met sprekers als Dan Koplowitz (Friendly Fire Licensing),
Kevin Cole (KEXP) en Glenn Peoples (Billboard) was er ruimte voor inzichten van de andere
kant van de oceaan. Hiermee had ESNS een gevarieerd programma met een vinger aan de
pols van de Europese markt.
Programmalijnen
Onze belangrijkste programmalijnen in 2020 waren, naast onderwerpen over het live muziek
circuit, venues, festivals, artiestenmanagement, recording en marketing: EPIC (European
Production & Innovation Conference), ESNS Loud, ESNS Tech, Nieuwe media, Popbeleid
en Diversiteit. Binnen het thema popbeleid vonden o.a. de volgende panels plaats: ‘Hoe
investeert de Nederlandse overheid in cultuur?’ en ‘De rol van de regio in het Nederlands
cultuurbeleid’. Ook aan het thema diversiteit besteedden we op de conferentie in 2020 veel
aandacht, met panels zoals: ‘Fair Practice: Diversiteit en Inclusiviteit’ en ‘Wat betekent fair pay
als subsidievoorwaarde?’.
Eén van de belangrijkste doeleinden voor de conferentie dit jaar was het bereiken van een
50/50 verdeling man-vrouw binnen het programma van de conferentie. 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 muziektalent de muziekindustrie in te krijgen. ESNS sloot zich
aan bij het ‘50:50 in 2020’-principe, wat inhoudt dat de balans van mannelijke en vrouwelijke
artiesten in 2020 gelijk moest zijn. Dit resulteerde in 2020 in een grote verandering ten
opzichte van voorgaande jaren. In 69% van de panels op de conferentie zat een vrouwelijke
spreker. De verhouding onder de acts voldeed al langer aan de Keychange-doelstellingen met
een 50/50% female/male-verhouding.

Keychange
Eurosonic acts

Keychange
Noorderslag acts

Keychange
sprekers conferentie

Stichting
Eurosonic Noorderslag

bestuursverslag
2020

hoofdstuk 2
Activiteitenverslag 2020

The biggest
industry players
and music
fans coalesce
to celebrate
and nurture
their passion:
experiencing the
best in upcoming
live music, from
all over the
continent
GIGWISE
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Hiernaast is ESNS één van de ambassadeurs en partners van Take a Stand. Take a Stand is een
Europees initiatief met als doel het creëren van een beweging die sociale cohesie aanmoedigt en
daarnaast aandacht en tolerantie vraagt voor alle culturen, geslachten, rassen, religies, seksuele
voorkeuren, kleuren en afkomsten.
Zaterdagprogramma
Dit jaar werd het indrukwekkende Forum Groningen toegevoegd als een inspirerende nieuwe
locatie voor de conferentie. Een groot aantal ruimtes in dit nieuwe gebouw hebben we in
2020 kunnen inzetten voor het conferentieprogramma. Ook was er voldoende ruimte voor
netwerkplekken. Door de verplaatsing van het programma naar Forum Groningen konden we het
programma langer laten doorlopen, aangezien het niet nodig was de zalen om te bouwen voor
het avondprogramma.
In samenwerking met Dutch Music Export en Poppunt België werd er voor de zaterdag een
focusprogramma georganiseerd, gericht op de uitwisseling van Nederlandstalige muziek tussen
Nederland en Vlaanderen. Hiervoor werden verschillende programmaonderdelen georganiseerd
in Forum Groningen, waaronder een-op-een-speedmeetings, netwerk-recepties, panels, en een
speciaal netwerkdiner.
Awards
Voor ESNS zijn awards een beproefd middel om een ontwikkeling te benadrukken en publiciteit
hiervoor te genereren. We bouwen verder aan de reputatie van de prijzen. Voor de komende
periode worden tijdens ESNS de volgende awards uitgereikt.

The Snuts, The Barn
foto Knelis

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.
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WURST

Music Moves Europe
Talent Awards, Wurst
foto: Ben Houdijk

They all represent
the best of
emerging musical
talent inEurope.
They are the
sound of today
and tomorrow.
I know how
important support
is especially in
the beginning of a
young career
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aantal
ESNS acts

347

7,8%

12,1%

34,6%

aantal
Groningse acts

27

aantal
Noord-Nederlandse acts

42

aantal
Nederlandse acts

120

totaal aantal
nationaliteiten acts

33
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Op vrijdagavond 17 januari 2020 werden voor de tweede keer de Music Moves Europe Talent
Awards uitgereikt. De Music Moves Europe Talent Awards vieren het talent van beginnende
artiesten die de Europese muziek van vandaag en morgen vertegenwoordigen. Elk jaar worden
de Music Moves Europe Talent Awards uitgereikt aan artiesten als erkenning voor de stappen die
ze hebben gemaakt in de richting van een internationale carrière. Alle genomineerde artiesten
kregen de mogelijkheid om op te treden tijdens het ESNS festival en ontvingen de winnaars een
prijzenpakket, inclusief professionele business support en een substantiële financiële bijdrage
voor de tour en marketing van de artiesten. De winnaars van dit jaar zijn Meduza (it), girl in red
(no), Naaz (nl), Anna Leone (se), PONGO (pt), HARMED (hu), 5K HD (at) en Flohio (gb). Naast
haar juryprijs ontving de 21-jarige Naaz ook de publieksprijs. De avond werd gepresenteerd door
de Oostenrijkse zanger Tom Neuwirth, beter bekend als WURST.
European Festival Awards
In 2020 werden de European Festival Awards voor de negende keer in Groningen uitgereikt.
De award-night werd bijgewoond door allerlei relevante Europese festival promoters en
organisatoren uit de internationale muzieksector.
De winnaars waren o.a.:
Best Festival Line-Up: Glastonbury Festival
Take A Stand Award: Das Fest
The Green Operations Award: Openair St. Gallen
Best New Festival: No Sleep Festival
Best Major Festival: Open’er
Overige prijzen
Radiomaker Rob Stenders (NPO Radio 2) kreeg de Pop Media Prijs, de prijs voor een
beduidende bijdrage aan de popjournalistiek. De prijs werd uitgereikt in Forum Groningen. Het
Pop Stipendium van het Prins Bernhard Cultuurfonds, ter waarde van €10.000, is uitgereikt in
de Artist Village en ging naar singer-songwriter Judy Blank. Het Pop Stipendium wordt sinds
2018 jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende popartiest of popband om hem of haar te
stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen. De jury over Judy Blank: “De jury gelooft in haar talent
en doorzettingsvermogen en hoopt dat het Cultuurfonds het laatste zetje kan geven om haar
gedroomde grensverleggende album te realiseren op de manier die zij voor ogen heeft”. Ten
slotte zijn de IJzeren Podiumdieren uitgereikt, voorafgaand aan Noorderslag. Winnaars waren:
Minke Weeda, Rotown, Roadburn, Michelle Kuypers, Barry Spooren en Janna Albada.
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Opening Noord, Oost
foto Tom van Huistede
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2.2 CULTUURPIJLER ACTIVITEITEN
Als Groningse cultuurpijler initieert en stimuleert ESNS noordelijke samenwerkingen en projecten
die we hier nader beschrijven. In 2020 boden we 42 artiesten uit Noord-Nederland een podium
tijdens ons festival, dit is 12,1% van het totaal aantal acts. Van de 42 noordelijke acts kwamen
27 uit Groningen. 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
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 bestaande uit drie bootcamps met als einddoel een optreden op
ESNS. Hit the North wordt afgetrapt tijdens ESNS in januari en afgesloten op de daaropvolgende
editie van ESNS een jaar later. Tijdens ESNS 2020 speelden de acts van 2019 hun laatste show
binnen het talentontwikkelingsproject. Ook werden de nieuwe acts voor 2020 gepresenteerd.
De geselecteerde acts in 2020 waren: The Resurrection, Seewolf, Delore, Isa Zwart, Moonradio,
Same Old, Cashmyra, The Vices, The Desmonds. Deze ‘class of 2020’ startte het traject tijdens
ESNS 2020 en eindigde tijdens de digitale editie van ESNS in januari 2021.
In 2020 heeft een deel van het Hit the North programma niet kunnen plaatsvinden zoals we dit
van tevoren gepland hadden. Dit als gevolg van de coronacrisis. Wel is het programma op een
alternatieve manier verder gegaan. Zo organiseerden we in het najaar van 2020 een Coronatour
met alle talenten. Zij kregen de kans om weer te ervaren hoe het is op een podium te staan in een
poppodium in de regio. Tegelijkertijd konden de poppodia zich met deze test weer voorbereiden
op het opnieuw openen van de deuren. Eind 2020 werd duidelijk dat Hit the North wederom
doorgang heeft gekregen voor in ieder geval de komende 2 jaar, mede dankzij een bijdrage van
Fonds voor Cultuurparticipatie.

In Groningen
maken
vrouwenstemmen
de dienst uit

Begin 2020 verhuisden we van onze ‘House of the North’ Brouwerij Martinus naar een
nieuwe locatie: club Oost. Samen met de lancering van NOORD zorgde dit voor een nieuwe
ESNS-locatie met een speciale focus op Noord-Nederland: NOORD in Oost. NOORD is
hét platform waar we laten zien hoeveel muzikaal talent er is in Noord-Nederland. Vanuit
talentontwikkelingsprogramma Hit the North ondersteunen wij ieder jaar al negen talentvolle acts,
maar we zijn daarnaast ook een platform dat laat zien hoeveel talent er is en hoe succesvol de
regio is op het gebied van muziek & popcultuur. Dit doen we onder andere door NOORD in Oost
te markeren als officiële ESNS-locatie tijdens het showcasefestival in Groningen. Waar de Hit
the North acts showcasen, waar we panels en workshops organiseren, waar lokale media een
redactieplek hebben en waar we samenkomen met de Noord-Nederlandse industrie.
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 evenement dat ingebed is in het Noorden.
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Op dinsdagavond 14 januari 2020 werden de Popgala Noord awards voor de tweede keer
uitgereikt in het Grand Theatre te Groningen. Er zijn 8 awards uitgereikt in verschillende
categorieën. De award voor Beste innovatie ging naar Plantjebandje. Als Beste podium kwam
Vera uit de bus. ESNS werd bekroond tot Beste festival. De award voor Beste technisch
leverancier ging met Faber Audiovisuals mee naar huis. Ten slotte werden Hannah Mae als Beste
talent en Blanks als Beste artiest bekroond. Ook ontving Noisia de Lifetime achievement award
voor hun Drum ’n Bass producties, de door hen georganiseerde evenementen en de invloed
daarvan op de stad Groningen.
De professionele jury bestaande uit Joey Ruchtie (programmeur ESNS) als voorzitter zonder
stem, Froukje Bouma (artiestenmanager), Marlene Bakker (artiest), Bert Vos (directeur Simone
FM), Floor Oostra (marketeer Spot Groningen), Walter Flapper (artiestenmanager), Robert
Bangma (directeur Minerva Academie voor Popcultuur) en Gino Spijkerman (eigenaar Interstage)
koos de winnaars in de overige categorieën.
Popgala Noord is een project van ESNS, Kunst & Cultuur Drenthe, POPgroningen, Friesland Pop,
Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Assen, Hanzehogeschool Groningen,
Noorderpoort en Friesland College D’Drive.
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. Om de
connectie met Groningen verder te versterken investeren we in activiteiten die ten goede komen
aan Gronings poptalent. Dit hebben we in 2020 op verschillende manieren gedaan: Grunnsonic
acts kregen zowel toegang tot de ESNS Artist Village als de ESNS conferentie. Hiernaast kregen
ze de kans om opnames te maken in de multifunctionele studio op de Vismarkt. Ten slotte hebben
we geïnvesteerd in de visuele identiteit en promotie van Grunnsonic.Uit een enquête onder
de Grunnsonic acts van ESNS 2020 blijkt dat het Grunnsonic-programma zeer succesvol is.
Gemiddeld geven de respondenten een 8,1 aan hun algehele ervaring. Hiernaast geeft 100% van
de respondenten aan dat Grunnsonic 2020 over het algemeen aan hun verwachtingen voldeed.
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.
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 creëren 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 kunstenaars die daarmee een internationaal podium krijgen.
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Verbinding met stad en regio Groningen
ESNS en Groningen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beginnende bij 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.
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 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.
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.
ESNS is er voor de culturele sector en ondernemers van Groningen. Na overleg met de
Groningse wethouder van Cultuur en Economische Zaken is een netwerkborrel georganiseerd
voor vertegenwoordigers uit de culturele sector en ondernemers. Daarnaast vond tijdens ESNS20
een bijeenkomst plaats waarin fondsen, culturele instellingen en makers elkaar troffen om kennis
te maken en expertise uit te wisselen. Geopend door een inspirerende speech van Jeroen van
Erp (innovation strategist) brachten we de groepen in informele setting bij elkaar.
2.3 VOORBEREIDING EDITIE 2021
Logischerwijs stond een groot deel van 2020 in het teken van de voorbereidingen op editie
2021. Deze waren in alles anders dan in voorgaande jaren. We stonden als organisatie voor
meerdere uitdagingen gedurende het jaar. Lange tijd werkten we meerdere scenario’s uit,
om zo op alles voorbereid te zijn. In november moesten we helaas de keuze maken voor een
volledig digitaal programma. Een grote uitdaging die zeker niet zonder slag of stoot is gegaan.
Gedurende de periode voorafgaand aan ESNS 2021 hebben we ons voorbereid met onder
andere de organisatie van online panels. Ook zijn we al in december begonnen met het opnemen
van optredens van artiesten. Deze content is in januari 2021 uitgezonden tijdens ons online
evenement.Hiernaast hebben we in samenwerking met artiesten en verschillende EBU-radio
stations content verzameld vanuit heel Europa. Ons doel blijft onveranderd: het promoten en
ontdekken van nieuwe Europese talenten uit de popsector.

35

Music Moves
Europe Talent Awards
Naaz foto: Ben Houdijk

Stichting
Eurosonic Noorderslag

bestuursverslag
2020

hoofdstuk 3
Publieksbereik

Stichting
Eurosonic Noorderslag

3. PUBLIEKSBEREIK

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. Met Geef een Toegift biedt ESNS, in samenwerking met
Quiet Groningen, mensen met een kleinere beurs de kans om naar een festival te gaan. Deze
optie bieden we sinds ESNS 2019 aan en sindsdien hebben in totaal 148 ticketkopers hier
gebruik van gemaakt. In totaal werd €1.001 opgehaald in 2019-2021. Van het opgehaalde bedrag
hebben we tickets beschikbaar gesteld voor zowel Eurosonic als Noorderslag voor leden van
Quiet Groningen. Als aanvulling hierop heeft Emmaplein Foundation bijgedragen aan dit project
en hebben we bezoekers tijdens ESNS20 gevraagd hun statiegeld op de hardcups te doneren
in plaats van terug te innen. In 2020 hebben we hiervan een elektrische piano aangeschaft en
geschonken aan Quiet om zo hun leden te kans te geven muziek te kunnen maken. Daarnaast
hebben we de leden van Quiet een backstage tour aangeboden. Onze bezoekers kunnen nadat
ze een ticket of registratie hebben gekocht ook geld doneren en sponsoren hiermee gezamenlijk
een ticket voor iemand die het zelf niet kan betalen. Ook zet ESNS waar mogelijk nieuwkomers in
de organisatie in met het programma New Faces. Onder de term nieuwkomers valt iedereen die
nieuw in Nederland is (bijvoorbeeld: vluchtelingen) en wel een steun in de rug kan gebruiken.

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. In 2020
hebben we hier een stap in gemaakt door een nieuwe samenwerking met o.a. Rijksuniversiteit
Groningen en NHL Stenden aan te gaan. Via beide onderwijsinstellingen begeleiden we groepen
studenten die onderzoek doen naar het beter bereiken van een nieuwe jonge(re) doelgroep
voor zowel de conferentie als het festival. Hiernaast werken we samen met relevante media als
Sikkom, VICE en FunX.
Naast onze vernieuwde focus op het verjongen van het 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.
gemiddelde leeftijd
en geslacht
conferentiebezoeker

37,3

gemiddelde leeftijd
en geslacht
festivalbezoeker

6%

4%

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.

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.
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Nieuwe partners
ESNS is dit jaar verheugd met meerdere nieuwe partnerschappen. Groninger jeneverproducent
Hooghoudt is een prominente partner geworden, met een eigen podium en officiële afterparty’s.
ESNS werkte samen met Merch.Music aan een nieuwe duurzame en hoogwaardige
merchandise-lijn. Dankzij de nieuwe app, mogelijk gemaakt door Appmiral, kon ESNS efficiënt
communiceren met het publiek en de professionals. Door een nieuw partnerschap met het
Belgische Playpass, een internationale speler in cashless faciliteiten voor evenementen, konden
de bezoekers betrouwbaar cashloos betalen met polsbandjes en passen.
Bereik via de media
Een substantieel publiek wordt bereikt via de aanwezige media, die vanuit Groningen verslag
doen in heel Europa. In 2020 waren 423 journalisten aanwezig bij ESNS, in 2019 waren dit er
447. Door veel te investeren in faciliteiten voor media, bereiken we in één klap een veelvoud
van het publiek dat we live kunnen bedienen. Naar dit media-publiek doen we geen rechtstreeks
onderzoek; we meten het bereik via uitgebreide eigen monitoring, en via informatie van onze
media-partners. Hieronder de resultaten in cijfers, met als vergelijking die van 2019. Dit zijn de
bereikcijfers van alle onderdelen van ESNS, dus ook Music Moves Europe Talent Awards. Met
name deze laatste zorgt voor het tv-bereik, evenals de uitzending op de NPO.
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Een jongere doelgroep vraagt om veranderingen binnen het prijsbeleid. Jongeren onder de 21
jaar en CJP-kaarthouders 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.

hoofdstuk 3
Publieksbereik

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.

Publiek ESNS
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 de verjonging van haar publiek.
Daarnaast ligt er ook meer focus om internationaal uit te breiden. We zetten in op een divers
internationaal publiek.

57,

bestuursverslag
2020

57%
43%
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Normaal kunnen
we dit niet betalen.
Maar het is zo goed
om eens een keer
iets met zijn allen
te doen. Prachtig.
Als de kinderen
genieten, kan mijn
dag niet meer stuk.
Het is fantastisch
hoe ESNS dit via
Quiet mogelijk
maakt.
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Het radiobereik ligt met name in Eurosonic, en is te danken aan de samenwerking met de
publieke radiostations van de EBU. De daling in print laat zich verklaren door te aanhoudende
daling van de relevantie van dit medium. Tv en radio verliezen beide impact. De relatief sterke
daling in aantallen luisteraars en kijkers van resp. radio en tv behoeft enige toelichting. We
baseren de bereikcijfers op informatie die we krijgen van de uitzenders. Als we geen bereikcijfers
van de betreffende stations krijgen, maken we niet zelf een schatting en staat deze dus op
0. Dit verklaart de relatief sterke daling op deze punten. Daarnaast is radio, tv en print niet te
tracken via de mediatracking tools en geven niet alle bedrijven hun data vrij. De stijging in de
online exposure spreekt boekdelen; steeds meer activiteit verplaatst zich naar het internet en
daar is tijdens de editie in 2020 ook sterk op aangestuurd en in geïnvesteerd, door veelvuldig
inzetten van de online kanalen en door te investeren in makkelijk deelbare (video-)content, die
gemakkelijk doorgezet is op kanalen van externen. De ‘verloren’ mediawaarde in radio, tv en print
is hiermee veelvuldig gecompenseerd.
De internationale media-aandacht was groot. ESNS werd in 10 landen op de radio uitgezonden,
en in totaal was het evenement in 10 Europese landen te horen en in 4 landen te zien.
Voortbordurend op de eerdere toelichting is de online content gegroeid van zichtbaarheid in 57
landen in 2019 naar 62 landen in 2020.

aantal Europese
radiostations

aantal
online publicaties

aanwezige
journalisten

aantal luisteraars
in miljoenen

aantal
radio-uitzendingen

online waarde
in miljoenen

aantal
publicaties
in print

aantal lezers
in miljoenen

aantal
TV-uitzendingen

QUIET-MEMBER CHRIS

aantal TV-kijkers
in miljoenen
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4. PRESTATIEOVERZICHT 2020
FPK prestatieoverzicht
Het aantal activiteiten kernprogrammering is nagenoeg hetzelfde gebleven (381 in 2020
tegenover 377 in 2019). Dit geldt ook voor het aantal bezoekers: 42.061 in 2020 en 42.789 in
2019.
Het aantal activiteiten kernprogrammering wordt bepaald door alle individuele optredens van acts
van Eurosonic en Noorderslag bij elkaar op te tellen, inclusief de optredens op Eurosonic Air en
in de Mediacompound. De 381 activiteiten in de kernprogrammering zijn tevens inclusief 17 Hit
the North optredens en 32 Grunnsonic-optredens. We kiezen ervoor dit mee te tellen, omdat deze
programmering zeer relevant is voor de lokale sector, en omdat deze programmering volwaardig
meeloopt in de promotie.
Wat niet meegeteld is in de kernprogrammering, maar hier wel genoemd moet worden, is de
gratis programmering binnen ESNS Extra. Deze loopt niet mee in onze hoofdpromotie, maar
draagt wel bij aan exposure-mogelijkheden voor artiesten en het algemene bruisende klimaat in
de stad. Hierbij gaat het om onder meer optredens in venues als Plato, de Coffee Company en
The Student Hotel. In totaal gaat het hier om nog eens 80 extra optredens.
Een overzicht van de activiteiten van de kernprogrammering per activiteit staat in de jaarrekening
2020. Het model van het Fonds Podiumkunsten is, als het gaat om aantallen bezoeken, voor
toepassing op ESNS minder geschikt. Het model is gebaseerd op bezoeken per voorstelling. Als
we uitgaan van bezoeken per voorstelling en we nemen de capaciteit van alle voorstellingen en
nemen daarvan een voorzichtige gemiddelde bezettingsgraad van 80% komen we op 209.680
bezoeken.
Om deze reden hanteren we net als andere jaren een afwijkende methode, en tellen we het
aantal bezoeken per dag en niet per voorstelling. De niet-betaalde bezoeken zijn de bezoeken
aan Eurosonic Air en Grunnsonic. Beide programmaonderdelen zijn gratis toegankelijk. Uiteraard
zijn onder zowel Eurosonic Air als Grunnsonic betalende bezoekers: de festivalbezoekers en de
conferentiedeelnemers.
Het aantal festivalbezoekers dat gratis programmering bezoekt wordt niet geregistreerd en kan
derhalve niet inzichtelijk worden gemaakt. De bezoekersaantallen van het gratis toegankelijke
Eurosonic Air zijn een eigen schatting van de organisatie op basis van de ervaringen van de
afgelopen jaren.
Bij de bezoeken aan de kernprogrammering worden de conferentiedeelnemers meegeteld; de
kernprogrammering is immers uitdrukkelijk voor hen bedoeld. Bij het aantal bezoeken overige
activiteiten (de conference-onderdelen) tellen we het aantal unieke personen, het totaal aantal
geregistreerde conferentiedeelnemers. Dit is op zich een relevant cijfer, dat niet gebaat is bij
vermenigvuldiging in dagen of bezochte programma onderdelen.
Resultaten ETEP
Uit het FPK-model blijken niet de activiteiten die we elders in het jaar organiseren in het
kader van ETEP: de 45 internationale concerten van Eurosonic artiesten gedurende het
festivalseizoen van 2020, in heel Europa. Deze optredens hebben normaliter een extra bereik van
honderdduizenden extra mensen, uiteraard is dit niet van toepassing op het afgelopen jaar. Dit
jaar zijn door de ETEP festivals (vanwege de Covid-19 pandemie) 124 promoties uitgevoerd door
de bij ETEP aangesloten festivals. Zodoende is alsnog een groot publiek bereikt, ware het door
andere manieren dan een live optreden.
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Rekenvoorbeeld: als we uitgaan van 2.000 mensen (conservatieve schatting in festivalland) die
deze live shows bezoeken betekent dat een extra bereik van 90.000 mensen. En daarbij rekenen
we het indirecte publiek dat via media en festivalprogramma met deze artiesten in aanraking komt
nog niet eens mee.
Vanwege de pandemie is het ETEP programma in 2020 aangepast. In totaal zijn er 45 optredens
geweest van 40 acts uit 26 landen, die op 12 festivals in 12 verschillende landen speelden. Na
het uitbreken van de pandemie waren festivals genoodzaakt hun editie te annuleren. ETEP
heeft ervoor gekozen de festivals de ruimte te bieden om de ETEP-artiesten van dat jaar te
promoten via hun eigen (online kanalen), zodat de ETEP-artiesten toch konden profiteren van het
publiek en bereik van alle aangesloten festivals. Aangesloten festivals konden met door ESNS
beschikbaar gesteld budget promotievideo’s (laten) opnemen. Dit zorgde voor nog eens 124
promoties, van 74 acts uit 21 verschillende acts. 74 festivals uit 26 verschillende landen werkten
hier aan mee. In totaal waren er in 2020 102 verschillende ETEP acts, uit 31 verschillende landen
die support ontvingen van de ETEP festivals.
Terugblik op de beleidsperiode 2017-2020
In 2020 sluiten we een beleidsperiode af. Deze beleidsmatige knip doet ons terug- en
vooruitblikken. 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.
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.
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.
Er hebben in de periode 2017-2020 geen wezenlijke wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van
de aanvraag, ook niet in de soort activiteiten. Aan het begin van de beleidsperiode 2017-2020
heeft ESNS een inhoudelijke strategische wijziging doorgevoerd. Het programma is goed onder
de loep genomen en er is bewust ingezet op kwaliteit van het programma, boven kwantiteit. Dat
heeft geresulteerd in een ander prestatieoverzicht dan opgenomen in de FPK-aanvraag die in
2016 is gedaan. Het aantal kernactiviteiten is in de loop der jaren stabiel gebleven. Het beleid
op gebied van kwaliteit in plaats van kwantiteit is zichtbaar in de daling van het aantal overige
activiteiten zoals lezingen, workshops, en seminars. Er is tevens een verschuiving van die
activiteiten naar activiteiten in de randprogrammering zoals gratis locatiesessies bij partners.
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De beleidskeuze op het gebied van programmering heeft effect op het totale gerealiseerde
bezoekersaantal van ESNS. Het aantal niet betaalde bezoeken is na een dip in 2017 (onder
meer vanwege het weer en lagere capaciteiten dan verwacht) langzaam gestegen tot net
boven het aantal in de normbegroting. Het aantal betalende bezoekers is echter lager dan
ingeschat in 2016. Deze daling van betalende bezoekers is, naast bovengenoemde inzet op
meer kwaliteit, ook te wijten aan beperking van het aantal locaties en capaciteitsverlaging van
een aantal locaties. Na de editie van 2017 hebben we ons ten doel gesteld het aantal betalende
bezoekers te consolideren op 22.900, en dat is gelukt. Daarmee is de realisatie van inkomsten uit
kaartverkoop jaarlijks boven de normbegroting.

Er wordt gestreden
om toekomstige
festivalplaatsen,
om shows in
concertzalen en
dus de gunst
van boekers en
programmeurs
VOLKSKRANT
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Reflectie op de financiën in 2017-2020
De normbegroting 2017-2020 is opgesteld voorafgaand aan de editie van 2016. De belangrijkste
verschillen tussen de realisatie in deze beleidsperiode en de normbegroting zijn terug te herleiden
naar de niet-gerealiseerde ambitie om te groeien in de structurele subsidie van gemeente en
provincie Groningen. ESNS heeft voor de kunstenplanperiode 2017-2020 structurele subsidie
aangevraagd bij zowel provincie, gemeente als het rijk (Fonds Podiumkunsten). De Kunstraad
Groningen heeft de plannen zeer positief gewaardeerd, maar een veel lagere bijdrage
geadviseerd dan aangevraagd. Ons verzoek om de incidentele bijdragen om te vormen tot
structurele is niet gehonoreerd. Ook de provincie heeft minder gehonoreerd, ondanks een zeer
positieve beoordeling van het Cultuurpijlerplan.
In totaal hebben we meer dan € 350.000 minder subsidie gekregen dan in de normbegroting
staat. We hebben deze inkomsten gedeeltelijk kunnen compenseren door middel van hogere
eigen inkomsten. ESNS heeft de afgelopen jaren een eigen inkomstenpercentage dat
schommelt tussen de 51% en de 61%. Daarmee wordt de FPK-norm van 50,8% gehaald.
In de afgelopen jaren is er succesvol ingezet op het realiseren van gezonde marges op de
services die we verlenen op het gebied van sales, horeca en hotels. Ook is er geïnvesteerd in
werving van donaties bij particuliere fondsen en donateurs. Die inzet is terug te zien in het eigen
inkomstenpercentage van de afgelopen beleidsperiode.

EIGEN
INKOMSTENQUOTE
(EQI)
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Eurosonic
Noorderslag is dé
plek om jezelf als
jonge artiest of
band in de kijker
te spelen, om zo
door te groeien
en zelf festivals te
kunnen doen
JOSHUA NOLET (CHEF’SPECIAL)
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5. FINANCIËN EN ORGANISATIE

Eurosonic is
a magnificent
opportunity
to browse
new European
artists, destined
to become
protagonists of
the musical news
in the coming
seasons

Exploitatieresultaat
De FPK normbegroting 2017-2020 is opgesteld voorafgaand aan de editie 2016. Deze is
dus al behoorlijk verouderd, want we zijn inmiddels 5 jaar verder. Voor de interne sturing is
deze begroting derhalve minder relevant. De analyse van resultaten in de jaarrekening is
primair gericht op de verschillen met 2019 omdat dat voor ESNS de meeste betekenis heeft.
De belangrijkste elementen uit de verschillen met de normbegroting zijn terug te herleiden
naar de niet-gerealiseerde ambitie om te groeien in de subsidie van gemeente en provincie
Groningen.
Het exploitatieresultaat is in 2020 positief, namelijk € 405.494. Dit is te danken aan
de overheidssteun in verband met de Coronacrisis. ESNS heeft in 2020 aanvullende
subsidiegelden uit de OCW steunpakket ontvangen via het FPK (€ 428.200) en aanspraak
kunnen maken op NOW (€ 193.090) en TVL (€ 90.000). Dit heeft het exploitatieresultaat van
2020 sterk positief beïnvloedt.
De totale lasten stegen met 6,4% t.o.v. 2019. Er is voorzien in een negatief effect op de lasten
en daarmee het resultaat door het doorvoeren van indexering op lonen (€ +15.000). De
andere negatieve effecten komen met name door hogere beheerslasten personeel (+27%)
en materieel ( +17%) t.o.v. 2019. Daarnaast zijn de activiteitenlasten personeel gestegen
t.o.v. 2019 (+11%), met name bij productie en dagpersoneel. De marketinglasten lijken sterk
gestegen t.o.v. 2019, maar dat is te verklaren doordat in 2019 minder was uitgegeven dan
begroot en dit in 2020 weer op peil was.
De eigen inkomsten stegen in 2020 met 3,9%, wat te weinig was om de kostenstijging te
dekken. Maar aangezien de subsidies en bijdragen met ruim 40% stegen, eindigt ESNS met
een positief resultaat. Hierna geven we een toelichting op de meest relevante of opvallende
afwijkingen t.o.v. 2019.

Baten

De eigen inkomsten zijn in 2020 €2.855.939 t.o.v. €2.748.343 in 2019 (+3,9%). De eigen
inkomsten zijn 36% hoger dan de FPK-begroting. De kaartverkoop is nagenoeg gelijk
gebleven, maar de sponsorinkomsten en de overige inkomsten zijn gestegen t.o.v. 2019.
De lagere bijdragen van deelnemers van ETEP komt doordat ETEP-festivals in 2020
nauwelijks nog plaats konden vinden. De hogere inkomsten uit private middelen t.o.v. de
normbegroting komen mede doordat ESNS een fondsenwerver heeft aangetrokken die actief
fondsen met en voor ons is gaan werven. De omzet van de horeca is in 2019 €68.616 t.o.v.
€59.009 in 2019.
De meerjarige subsidies zijn nagenoeg gelijk aan 2019. De overige publieke bijdragen zijn
vele malen hoger dan in 2019 vanwege de aanvullende corona subsidiegelden uit de OCW
steunpakketten: via het FPK (€ 428.200), NOW (€ 193.090) en TVL (€ 90.000).

MONDO SONORO
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Lasten
De beheerslasten personeel zijn met 27% sterk gestegen t.o.v. 2019, door uitbreiding van
inzet van MT-leden, verbeterde bezetting van het secretariaat en indexering van de lonen.
De beheerslasten materieel zijn met 17% gestegen t.o.v. 2019 vanwege hogere administratieen accountantskosten en automatisering.

Eurosonic is
the best place
for artists to
be heard by an
international
audience

De stijging van de activiteitenlasten personeel (11% t.o.v. 2019) komt door een betere
verloning en uitbreiding van het dagpersoneel, en meer inzet van medewerkers op productie
en marketing. In hoofdstuk 6 is meer te lezen over de verloning van onze medewerkers.
We nemen actief deel in een werkgroep ‘fair pay’ voor festivals en podia van de Popcoalitie.
Meer inzet is nodig vanwege een toename van de omvang van het evenement en de
activiteiten gedurende het jaar. Deze toename blijkt niet per se uit het aantal activiteiten zoals
weergegeven in het prestatie-overzicht, maar zit hem in zaken als de doorontwikkeling van
conferentie, de verplaatsing van het festivalterrein, meer activiteiten gedurende het jaar etc,
kortom de ontwikkeling en innovatie van het festival. Een andere factor is de verhoging van
tarieven van met name zzp-ers conform de Fair Pay Practice. We zien een professionalisering
van de sector, wat logischerwijs met hogere prijzen van onder andere onze zzp’ers gepaard
gaat. Tot slot, de activiteitenlasten materieel zijn min of meer gelijk aan 2019 (+1,6% t.o.v.
2019), enerzijds door het uitgeven van het marketingbudget zoals begroot, anderzijds door
kostenbeheersing op locatiekosten.
Ondernemerschap, eigen inkomsten
De eigen inkomstenquote ligt in 2020 met 51% nagenoeg op de FPK-norm. Dit is verklaarbaar
door de verhoging van de incidentele corona-subsidies, wat het percentage lager maakt
dan normaal (2019: 59%). Het ondernemerschap van ESNS blijkt wel 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 (European Broadcasting Union,
3FM, 3voor12, NTR, Rockpalast), die opnames maken en verspreiden vanuit Groningen; de
platenmaatschappijen, management en artiesten zelf die hier voor eigen rekening komen
spelen, omdat het voor hen een investering is die absoluut rendeert. 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. Wij bieden ook hen een
relevant podium en presentatieplek. .

GIGWISE
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Continuïteit
Het afgelopen jaar was in alle opzichten een moeilijk jaar voor de evenementensector, waarin
COVID-19 een grote impact heeft gehad. Zo is het voor onze leveranciers en partners en voor
onze artiesten nu absoluut crisis. We signaleren een sterk terugvallende omzet voor editie
2021 vanwege sterk verminderde sponsoring en sales doordat partners moeite hebben het
hoofd boven water te houden. Daarnaast stagneerde de kaartverkoop sterk in het najaar van
2020. We hebben daarom het format en de financieringstructuur van het festival in januari
2021 helemaal moeten omgooien. De kaartjes voor het online evenement zijn sterk naar
beneden bijgesteld naar €50,- voor de conferentie. Dit gebrek aan eigen inkomsten hebben
we kunnen opvangen dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Hiermee kon ESNS de
risico’s van een coronaproof editie in 2021 verantwoord nemen. Mede dankzij de aanvullende
corona subsidies en de structurele subsidie van het ministerie van OCW, de provincie en de
gemeente Groningen voor de periode 2021-2024 heeft corona vooralsnog geen gevolgen
voor de continuïteit van ESNS. De tweede steuntranche die ESNS in 2021 ontvangt vanuit
ministerie OCW van bijna 6 ton wordt ingezet voor het aanvullen van het eigen vermogen en
als bestemmingsreserve voor de editie begin 2022.
WNT, arbeidsmarktbeleid
In de bezoldiging van haar topfunctionarissen hanteert Stichting ESNS de WNT; de
bezoldigingen blijven allen ruim onder de maximale bezoldigingsnorm. In de jaarrekening
zijn de bedragen ontvangen door de topfunctionarissen (algemeen directeur/bestuurder en
raad van toezicht) te vinden. Stichting ESNS is op dit moment vooral een projectorganisatie
en heeft in die hoedanigheid beperkte mogelijkheden voor arbeidsmarktbeleid. Onze
belangrijkste prioriteit hierin is investeren in het opleiden en begeleiden van stagiairs. Bij de
werving kiezen we altijd voor kwaliteit maar indien voor de keuze gesteld geven we voorrang
aan mensen woonachtig in het Noorden. In de ijle infrastructuur van het Noorden, bieden we
juist voor hen een zeer waardevolle omgeving en aansluiting op nationale en internationale
cultuursector.
Financiële positie, liquiditeit, solvabiliteit
Het exploitatieresultaat is in 2020 € 405.209. Het eigen vermogen staat per 31/12/2020 op
€ 521.555, dat is 10% van de totale lasten. Daarmee is het eigen vermogen aan de ruime
kant van wat volgens de risico-analyse gewenst is, namelijk tussen de 6-10%. Voor 2021 en
de gevolgen van de COVID-crisis is er een bestemmingsreserve gemaakt, dat bedraagt per
31/12/2020 € 405.209.
De solvabiliteit is met 26,9% in 2020 goed (t.o.v. 4,4% in 2019). De solvabiliteit is in het geval
van ESNS doorgaans een minder relevant kengetal, omdat de stichting een onnatuurlijk grote
balans heeft vanwege alle vooruit ontvangen bedragen en vooruitbetalingen op 31 december
van ieder jaar. Dit komt doordat ons evenement in januari plaatsvindt..
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Risicomanagement op korte en lange(re) termijn
ESNS kent een aantal categorieën van risico’s. Een deel is verbonden aan het organiseren
van een evenement in de winter. We zijn in toenemende mate afhankelijk van het weer, maar
ook van partijen en organisaties om ons heen. Weer heeft op een aantal manieren invloed.
Te beginnen bij onze eigen horeca-activiteiten op Eurosonic Air en rondom het tweede
festivalterrein, waar slecht weer een daling in de inkomsten kan veroorzaken. Dat is dit jaar
maar weer gebleken. Een andere factor zijn de hotelschepen die naar Groningen komen
gevaren om de te krappe hotelcapaciteit in de stad Groningen te compenseren. Indien er
gedurende langere periode strenge vorst zou zijn, of de waterstanden te hoog of te laag
zou dit kunnen betekenen dat de schepen Groningen niet kunnen bereiken. Dit zou tot een
financiële tegenvaller kunnen leiden, omdat kostbare alternatieven geregeld moeten worden.
Ook de omvang en de complexiteit van het evenement maken ons kwetsbaar. We werken
samen met vele partners en maken intensief gebruik van de faciliteiten en infrastructuur in de
stad. We zijn daarmee mede afhankelijk van de goede wil van de partijen om ons heen. Dat
is heel anders dan wanneer je een festival op een kaal stuk veld opbouwt. Het belangrijkste
risico zit in het toegenomen aandeel incidentele subsidies in de totale baten, maar ook in de
totale subsidie-inkomsten.
De risicoanalyse laat zien dat hier ons grootste risico ligt. Zeker wanneer dit wordt gekoppeld
aan onze internationale koploperspositie, die ons noodzaakt steeds de beste te zijn, omdat in
een veld met oprukkende concurrentie de wet van de remmende voorsprong en imagoschade
negatieve gevolgen kan hebben. Doordat ESNS het eerste evenement is dat exclusief over
Europese muziek gaat en expliciet de belangen van de Europese sector behartigt, zijn we
zeer succesvol geweest, en nog steeds, in het verwerven van Europese subsidies. Deze
subsidies zijn evenwel steeds tijdelijk en projectgebonden. Deze projecten zijn inhoudelijk
en productioneel sterk verweven met het evenement en dragen in belangrijke mate bij aan
de omvang en impact van ESNS. De tijdelijkheid van de Europese subsidies brengt ook een
risico met zich mee. Ze kunnen ophouden. Concurrerende organisaties weten steeds beter de
weg naar Brussel te vinden, en ook Brussel ontwikkelt haar beleid waardoor het beter aansluit
bij de praktijk van de muzieksector. Een andere factor is spreiding van financiële middelen
vanuit Brussel, waarbij vanuit politiek oogpunt wordt gekeken naar toewijzing van subsidies.
Anders gezegd, het is voorstelbaar dat alleen om politieke redenen men in Brussel besluit
een bepaalde subsidie op een bepaald moment niet meer aan NL/ESNS te geven maar aan
een ander land/evenement.
Voor de periode 2021-2024 hebben we erop ingezet minder afhankelijk te worden van
incidentele subsidies en een betere balans tussen Europese en nationale en regionale
subsidies te realiseren. De Europese subsidies hebben ons in de gelegenheid gesteld sterk
te groeien en te investeren in kwaliteit en media-exposure. Hieraan is maar ten dele gehoor
gegeven door de Nederlandse overheden. De lokale overheden hebben dezelfde verhouding
incidenteel-structureel aangehouden. ESNS behoudt haar Cultuurpijler-status in Groningen.
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ESNS organisatie

aantal medewerkers
kernteam

percentage
vrouw

gemiddelde leeftijd
medewerkers

aantal doorgegroeide
stagiaires in 2020

percentage
vrouw in het
management team

aantal doorgegroeide
stagiaires in de organisatie

Huisvesting en organisatie
ESNS 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.

Algemeen Directeur
Managing Director

Festival Manager
Event Director

Fondsenwerver

Business Development
Duurzaamheidscoördinator

Hoofd Bedrijfsvoering
Head of Operations

Boekhouding
Officemanagement,
administratie en facilitair
Beleidszaken NL &
EU Productie ﬁnance
Personeel

Hoofd Marketing

Hoofd Programma

Marketing Manager

Programme Executive Director

Social media en
website
Nationale media
Internationale media
ETEP markerting
MMETA marketing
MMETA Charts
Marketing Specials

Conferentie
Conferentiemanager
Manager ETEP/
MMETA
Conferentie programma
Festival
Festivalprogrammeur NL
Festivalprogrammeur EU
Specials

Hoofd Productie
Head of Production
Lokaties
Eurosonic
Oosterpoort
Conferentie
MMETA
Grote Markt
Artist Village
Hit the North
Popgala Noord
ES Extra
Specials
Diensten
Aankleding
Routing en signing
Artist handling
Transport
Techniek
Horeca
Cashless
Veiligheid
Dagpersoneel
Accreditatie
ICT
Ticketing
Hoteldesk
Sales
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Cultuurbeleid 2021-2024
Begin 2020 is een aanvraag ingediend bij zowel het ministerie van OCW als bij het Fonds
Podiumkunsten voor een structurele subsidie in deze nieuwe beleidsperiode. Op 4 juni
2020 presenteerde de Raad voor Cultuur zijn adviezen aan de minister aangaande de BISaanvragen voor de nieuwe beleidsperiode. Hoewel ESNS een positieve beoordeling kreeg,
werd geadviseerd geen subsidie te verlenen. Na een intensieve lobby is op 29 juni door D66
een motie ingediend om ESNS via het rijk te subsidiëren voor het aangevraagde bedrag.
De motie werd, naast D66, ondertekend door VVD, CDA, CU, GroenLinks, SP, PvdA en
PvdD. Op 2 juli is in de Kamer gestemd over deze motie. De motie is aangenomen en ESNS
ontvangt voor de periode van 2021-2024 subsidie van OCW. Ook de kunstraad presenteerde
zijn adviezen. ESNS werd positief beoordeeld en de provincie en gemeente werd geadviseerd
ESNS op te nemen in de lijst instellingen met een A-status (subsidiabel met prioriteit). Ten
slotte ontvingen we in augustus een positieve beoordeling van Fonds Podiumkunsten. Op 15
september 2020 maakte de minister haar plannen voor de komende periode bekend. Daarin
stond benoemd dat ESNS van het rijk een projectsubsidie van vier jaar krijgt voor € 600.000,per jaar. Ook de provincie en gemeente zijn weer aan boord de komende vier jaar.

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. In 2020 zijn beide kantoren vanwege de coronacrisis gesloten tussen 16 maart
en 2 juni. Na deze periode zijn de kantoren in zowel Amsterdam als Groningen weer deels
geopend met de nodige maatregelen.
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 takenpakket.
Zowel binnen het marketingteam als in de programmacommissie en het productieteam krijgen
de leden steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 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 conform CAO. Op het moment van schrijven is de manvrouwverhouding binnen onze organisatie nagenoeg 50/50. Onderstaand is een organogram
van de organisatie in 2020 te vinden. In 2020 was 4,1fte vast in dienst en 8,5fte tijdelijk in
dienst.
In 2020 hebben er wederom een aantal organisatorische wijzigingen plaatsgevonden.
Marlene Boere en Camiel de Kruijf delen in 2020 de taken onder de positie Hoofd Productie,
aangezien Marlene vanaf september tijdelijk afwezig is vanwege haar zwangerschapsverlof.
Vanaf 1 september 2020 is Jildau Stoelwinder gestopt als Hoofd Marketing. Adriaan Pels
heeft haar taken als Interim Hoofd Marketing overgenomen. Hiernaast is een organogram van
de organisatie in 2020 te vinden.
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6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN
TOEZICHT
Samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht
Stichting ESNS hanteert het raad van toezicht-model. Het bestuur van Stichting ESNS ligt bij de
algemeen directeur/bestuurder. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse
leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
De raad van toezicht bestond in 2020 uit:
Pierre Ballings		
voorzitter
Sandra den Hamer
lid		
Willem van Zeeland
lid		
Sieger Dijkstra		
lid		
Antje Diertens		
lid 		
Glen Faria 		
lid		
Farid Benmbarek
lid		

aangetreden: 31/03/2008
aangetreden: 12/04/2013
aangetreden: 08/10/2015
aangetreden: 31/03/2016
aangetreden: 01/05/2018
aangetreden: 16/10/2020
aangetreden: 16/10/2020

In overeenstemming met het rooster van aftreden gingen we in 2020 op zoek naar nieuwe leden
voor de raad van toezicht. Medio 2021 zullen Sandra den Hamer en voorzitter Pierre Ballings
aftreden. De invulling van de vacatures is met het ook op onze interne doelstelling de organisatie
diverser te maken almede de Code Diversiteit & Inclusie gedaan op basis van de profielschets
voor de raad van toezicht. Medio 2020 zijn twee nieuwe leden (Glen Faria en Farid Benmbarek)
toegetreden in medio 2021 zullen nog twee nieuwe leden (Jeroen van Erp (voorzitter) en Bianca
Pander) toetreden.
Sinds 1 september 2009 is Dago Houben de algemeen directeur/bestuurder. 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.
Het managementteam bestond in 2020 uit:
Het managementteam bestond in 2020 uit Dago Houben (algemeen directeur/bestuurder),
Adriaan Pels (Hoofd Marketing vanaf 1 september, daarvoor Jildau Stoelwinder),
Camiel de Kruijf en Marlene Boere (Hoofd Productie), Daniële Streep (Hoofd Bedrijfsvoering),
Peter Sikkema (Festival Manager) en Robert Meijerink (Hoofd Programma).
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GOVERNANCE CODE CULTUUR
Als stichting past ESNS 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. Zij hebben geen
belangenverstrengeling met de doelstellingen van de stichting en voeren hun rol professioneel
en onafhankelijk uit. De raad van toezicht vergadert viermaal per jaar en voert jaarlijks een
zelfevaluatie uit. De zelfevaluatie is eind 2020 ingezet middels een vragenlijst, wat in 2021 input
zal opleveren tijdens een RvT-heidag. De leden van de raad worden benoemd voor een periode
van vier jaar. Een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd en de voorzitter kan tweemaal
worden herbenoemd.
Naast de raad van toezicht is er een auditcommissie, die bestaat uit Sandra den Hamer (vz) en
Pierre Ballings. 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.
Daarnaast is er een renumeratiecommissie, bestaande uit Pierre Ballings (vz) en Sandra den
Hamer, die de jaarlijkse beoorderlingsgesprekken met de algemeen directeur/bestuurder en de
sollicitatiegesprekken met de nieuwe leden voeren.
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.
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.
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 externe
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.
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CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE
ESNS past de Code Culturele Diversiteit toe.
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 neo-klassiek 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 één 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 creatieve- en 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
hebben wij extern laten onderzoeken hoe diversiteit en inclusie in de organisatie kan worden
gestimuleerd. Hiervan verwachten we in het voorjaar van 2021 resultaten. We zullen diversiteit
net als woonplaats zwaarder mee laten wegen in onze toekomstige aannamecriteria.
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FAIR PRACTICE CODE
ESNS 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.
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 bruto-loon. 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 als
(kostbare) publiekstrekker, wat ten koste kan gaan van de aandacht voor de kleine, onbekende
artiesten.
De Nederlandse artiesten op Noorderslag krijgen marktconforme vergoedingen die, in het
licht van het fairpay vraagstuk, in 2020 na vier jaar opnieuw zijn afgestemd met de BAM
(Beroepsvereniging Muzikanten), en per editie 2021 worden ingevoerd.
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BIJLAGE:
ESNS HOOFD-EN NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT & BESTUUR
DAGO HOUBEN
(Algemeen directeur / bestuurder ESNS)

SANDRA DEN HAMER
(Lid Raad van toezicht)

ANTJE DIERTENS
(Lid Raad van toezicht)

FARID BENMBAREK
(Lid Raad van toezicht)

2017 – heden
Lid kerngroep, Vereniging Nederlandse Podia en Festivals
2016 – heden
Voorzitter a.i. Raad van toezicht, Theatergezelschap Vis à Vis
2016-heden
Ambassadeur / co-founder Innofest
2010 - heden
Horeca & Festivalzaken, Into the Great Wide Open

2007 – heden
Directeur Eye Filmmuseum
2013 – heden
Raad van toezicht, ESNS
Heden
Voorzitter Association des Cinémathèques Européennes (A.C.E.)
Heden
Bestuurslid Dansmakers Amsterdam
Heden
Bestuurslid Kunsten ‘92
Heden
Jury Prins Claus Fonds

2017 – heden
Tweede Kamerlid D66
2018 – heden
Lid Raad van toezicht – ESNS

2020 – heden
Raad van toezicht, ESNS
Heden
Managing Director, Straight Shooter Publishing
2016 – heden
Head of A&R Top Notch / Noah’s Ark a.k.a. TNNA
2009 – 2016
A&R Manager Top Notch / Universal Music
2007 – 2009
PR Manager & A&R Top Notch / Universal Music
2009 – 2016
Mede-eigenaar / oprichter FREE Pants
2008 – 2011
Radio-host FunX

PIERRE BALLINGS
(Voorzitter Raad van toezicht)
2015 – heden
Directeur, Gate Advies
2018 – heden
Voorzitter, Raad van toezicht Sonic Acts
2017 - heden
Voorzitter bestuur Kinetisch Noord
2015 – heden
Voorzitter, Raad van toezicht ArtEZ Institute of the Arts
2014 – heden
Voorzitter, Bestuur Cinedans
2014 – heden
Lid Bestuur, De Toneelmakerij
2013 – heden
Vice voorzitter Raad van toezicht (John Leerdam)
2013 – heden
Voorzitter Bestuur, St. de Gekste Dag
2008 – heden
Voorzitter, Raad van toezicht ESNS
2005 – heden
Voorzitter, Raad van toezicht LikeMinds
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SIEGER DIJKSTRA
(Lid Raad van toezicht)
2018 – heden
Eigenaar / Directeur Soleila BV
2020 - heden
Vice voorzitter Economic Board Noord Nederland
2020 - heden
Dagelijks bestuurslid VNO NCW
2019 – heden
Voorzitter, VNO NCW MKB Noord
2017 – heden
Honorair Consul van de Bondsrepubliek Duitsland
2017 – heden
Advisory Board Member, Mega Windforce b.v.
2016 – heden
Raad van toezicht, ESNS
2016 – heden
Raad van toezicht, Oerol
2011 - heden
RvC Dijkstra Holding

WILLEM VAN ZEELAND
(Lid Raad van toezicht)
2018 – heden
Hoofdredacteur, VPRO
2018 – heden
Bestuurslid, Libris Geschiedenisprijs
2017 – heden
Bestuurslid, Kunsten 92
2015 – heden
Raad van toezicht, ESNS
GLEN FARIA
(Lid Raad van toezicht)
2020 – heden
Raad van toezicht, ESNS
2020 – heden
Label-eigenaar Bigtunes
2016 – heden
Eigenaar Publishingfonds Source
2004 – heden
Zanger, rapper, songwriter, acteur, theatermaker/docent,
presentator, A&R, publisher
2015 – 2018
A&R bij trifecta en mede-bedenker van trifecta (platenlabel)
2004 – 2010
Mede-oprichter en lid Flinke Namen
2000
Mede-oprichter theatergroep LikeMinds
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Artist Village, Suikerfabriek
foto Bart Heemskerk

Eurosonic
Festival
was an
absolute
blast!

CASSIA

www.esns.nl

