From mxd.dk: Udlandet kommer til SPOT for at opdage den næste Mø, Lukas Graham,
Iceage… [se hvem og hvordan du kan møde dem!]

Kulminationen på flere måneders arbejde
SPOT Festival 2016 danner i år rammen om det største møde mellem den danske
og internationale musikbranche.
MXD har i en årrække været medproducent af SPOT Festival.
MXD er bl.a. med til at finansiere og organisere festivalens internationale besøgsprogram,
hvilket omfatter fx transport, indkvartering og servicering af de hundredvis internationale
medie- og musikbranchepersoner. Hertil kommer en række netværksarrangementer med
den danske branche under festivalen. Ligesom flere af gæsterne er med i det omfattende
seminarprogram i SPOT + området, som bl.a. Promus er med til at arrangere.
Selve invitationsarbejdet sker i samarbejde med SPOT Festivals og MXDs mangeårige tyske
partner, Factory 92. Fra MXDs side koordineres det af Lisa Marxen – spørgsmål om den
udenlandske delegation kan således rettes til lisa@mxd.dk

Hvem kommer?
I artiklen ”Hvilke internationale musikselskaber og medier kan du møde på SPOT
Festival?” kan du læse mere om, hvem som kommer – med links til mini-portrætter af flere
af gæsterne (listen opdateres fortsat løbende), som ikke mindst giver dig viden om de
udenlandske branchefolks musikalske præferencer.
Vi er glade for at kunne præsentere mere end 300 gæster fra udlandet, heriblandt:

From mxd.dk: Udlandet kommer til SPOT for at opdage den næste Mø, Lukas Graham,
Iceage… [se hvem og hvordan du kan møde dem!]

XL Recordings, UK
Ninja Tune, UK
Virgin EMI, UK
RCA, UK
Method Music, UK
Marathon Artists, UK
I Am Sound, US
Plus One Music, US
The Great Escape, UK
Zync Music, US
ATC Live, UK
Kobalt Publishing, UK
Domino, UK
Windish Agency, US
Greco-Roman, UK
Bang On PR, UK
BMG/Infectious, UK
Olympia Records, UK
Beggars, UK
Universal Publishing, UK
Because Music, UK
Record of the day, UK
Paper and Iron, UK/DE
Clash Magazine, UK
A&G Sync, UK
Reeperbahn Festival, DE
C/O Pop, DE
Melt Festival, DE
HFN Records, DE
Believe Digital, DE
Rough Trade, DE
FKP Scorpio, DE
og mange, mange flere…
Lisa Marxen fra MXD udtaler: ”Den danske branche får en unik mulighed for at møde en
lang række stærke spillere inden for den internationale musikbranche på dansk jord. Vi har
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igen det største tyske branchetræf, uden for Tyskland. Og vi har formået at tiltrække flere
UK- og US-branchefolk end nogensinde før, hvilket skyldes både MXD’s indsats for løbende
at udvikle vores netværk, men ikke mindst at danske artister som Volbeat, Lukas Graham og
Mø har hittet på de internationale hitlister i løbet af de seneste år”

Hvor kan du møde dem?
MXD og SPOT Festival arrangerer festivalens største netværksmøde mellem de danske og
udenlandske musikbranchefolk under SPOT Festival.
Hvornår: lørdag d. 30 April kl. 12.00 – 13:30
Hvor: SPOT+ området
Hvem: Der er kun adgang for SPOT+ delegerede
Tilmelding: Meld dig til MXD Networking nu (skriv til pr@mxd.dk ) og modtag en liste over
alle (dvs. dem, som har valgt at offentliggøre deres kontaktinfo) internationale delegerede,
inden festivalen starter
Køb adgang til SPOT+ her: spotplus.dk

