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[Networking event d. 23 februar] Mød disse folk fra
Roskilde Festivals internationale netværk
Carolina Echeverri 11. januar 2017

Music Export Denmark har gennem årerne haft forskelige projekter med Roskilde Festival.
I 2017 rettes fokus igen på at udnytte de stærke netværk i den internationale
musikbranche, som Roskilde Festival har opbygget igennem en lang årrække, og som
festivalen vil dele med den danske branche via forskellige initiativer med MXD.
Dette samarbejde blev igangsat første gang i 2016 under navnet “Sounds Like Roskilde” og
torsdag d. 23. februar vil Roskilde Festival for andet år i træk invitere branchekolleger til
en forårsfest – en uformel netværksaften med mad og drikke samt nyheder fra Roskilde
Festival 2017.
Og i år vil du igen kunne netværke med en række af de udenlandske branchefolk, som
Roskilde Festival har samarbejdet med gennem årerne. Arrangementet består af to dele:
Networking i to dele
>> Del 1: Netværksmiddag med de internationale branchefolk
TID: 17.00
STED: Marv & Ben (Gammel Strand)
DATO: 23 Februar

TILMELDING: Seneste opdatering: Denne del er nu fuldt booket efter offentliggørelsen af
vores artikel på MXD.dk
>> Del 2: Networking-reception og koncerter på Jazzhouse – Mød de
internationale branchefolk
TID: 19.00
STED: Jazzhouse
DATO: 23 Februar
TILMELDING: Invitationer er sendt ud af Roskilde Festival
HVEM HENVENDER NETVÆRKSRECEPTIONEN SIG TIL: Medie- og
musikbranchefolk.
Hvem kommer?
Indtil videre har bl.a. følgende bekræftet deres deltagelse (listen opdateres med flere
navne samt profiler på de enkelte branchepersoner, i løbet af de kommende uger). Alle de
internationale branchefolk deltager både i del 1 og 2.
Mark Bennett (United Talent Agency)
Tobbe Lorenz (United Talent Agency)
Alex Bruford (ATC)
Isla Angus (ATC)
Andy Duggan (Primary Talent)
Bob Van Heur (Belmont)
Rebecca Prochnik (Earth Agency)
Josh Javor (Xray)
Mel Young (Xray)
Liam Keightley (ITB)
Andy Nees (WME)
Nikita Lavrinenko (Paper and Iron)
Heikke Eiden (Eiden Music Agency)
Francis de Souza (Earth Beat)
Alex Pollard (The Guardian)
Ruth Barlow (Beggars Group)
Hannah Overton (Secretly Group)
Adele Slater (CODA)
MXD introducerer dig for de udenlandske branchefolk
MXD offentliggør de kommende uger mini-interviews på MXD.dk og Facebook med de
internationale profiler, som deltager, så du har mulighed for at prioritere, hvem og hvordan
aftenen udnyttes bedst muligt.
MXD er naturligvis også tilstede under arrangementet. Foruden Thomas Rohde, vil
Projektleder Carolina Echeverri være på Jazzhouse. Kom over til os, så introducerer vi dig
for de branchefolk, du gerne vil møde.
Spørgsmål – skriv til Carolina Echeverri: carolina@mxd.dk

