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SPOT on Denmark at C/O Pop – Den tyske jury har
valgt bands!
Anders Meisner 11. juni 2014

Fire danske bands optræder under C/O Pop
Under dette års SPOT Festival var den tyske Köln Jury til stede for at vælge ny dansk musik
til SPOT on Denmark, der finder sted under sommerens C/O Pop Festival and Convention d.
21-22 august, 2014.
SPOT on Denmark kommer til at ligge på festivalens travle fredag (d. 22 august).
De danske bands bliver Kill J. Asbjørn, Blaue Blume og Julias Moon, som er valgt af den
tyske Jury. De danske navne skal altså optræde på showcase festivalen sideløbende med
navne som Kelis, Elbow, Get Well Soon og Mount Kimbie.
C/O Pop er et fremragende sted at netværke med de mange tyske og internationale
delegates. Selve konferencedelen finder sted d. 21 og 22 august, hvor man eksempelvis kan
høre keynotes med Greg Sato og Zoe Stainsby, som arbejder med Music branding for
henholdsvis Levi’s og The Coca Cola Company.
Forud for de danske koncerter d. 22 august vil der blive afholdt en netværksreception med
ca. 50 music professionals og de danske delegater. Den færøske kok Birgir Enni, som bl.a
leverer skaldyr til Noma vil levere en skaldyrs buffet på spillestedet Stadtgarten, hvor både
koncerterne og netværks receptionen finder sted d. 22 august.
Hvordan deltager du?
Danske branchefolk kan melde sig til netværksarrangementet forud for koncerten, hvor op
imod 50 tyske og internationale branchefolk vil deltage.
Du får herigennem også adgang til C/O Pop’s konferenceområde og andre events og
netværksmuligheder d. 21 og 22 august.
OBS: Kun de 15 første danske tilmeldte branchefolk får gratis adgang til
konferencen. Nogle af disse pladser er allerede besat efter sidste
pressemeddelelse. Det anbefales altså at være hurtigt ude (konferencebilletterne

har en værdi af 70 euro + extra fees for koncerterne).
Tilmelding til Anders Meisner på: anders@mxd.dk.
NB: Det meget begrænsede antal pladser udbydes efter princippet: ”først til
mølle…”
Læs mere om C/O Pop her
* SPOT On Denmark er et samarbejde mellem ROSA – Dansk Rock Samråd, SPOT Festival
og MXD – Music Export Denmark.
** SPOT On Denmark at C/O Pop er støttet af Statens Kunstråd

