From mxd.dk: [Danish Night at Reeperbahn] Lineup, MXD-rabat og 200 internationale
branchefolk klar til at netværke med den danske branche

MXD’s årlige showcase under Reeperbahn Festival, The Danish Night, er nu fuldt booket.
Festivalens booking team valgte i år følgende fire bands: D/troit, Nelson Can, Iris Gold og
Soleima.
Den danske aften afvikles lørdag d. 22. September og foregår igen i år på det legendariske
Beatles-spillested, Indra (Grosse Freiheit 64). Dørene til koncerterne åbner kl. 19.30, men
inden da er der networking fra kl. 18.00.

Networking (begrænset kapacitet)
Forud for aftenen afholder MXD sin årlige netværksreception for de danske og
internationale branchefolk. Vi åbner Indras baghave kl. 18.00, hvor der vil være øl og god
mad til de hurtige. Men meld dig til i god tid; Den danske netværksreception og
koncertaften på Reeperbahn Festival har de fire foregående år været en af lørdagens mest
besøgte events, hvorfor vi har været nødsaget til at afvise folk i døren.
Du kommer på gæstelisten ved at skrive til anders@mxd.dk
Dansk musik har sat sit præg på Tysklands førende musikkonference og MXD er med for
tiende år i træk som officiel showcase partner.

Dansker-rabat på Akkrediteringer til Reeperbahn
Festival
Reeperbahn Festival tilbyder danske branchefolk rabat på køb af konferencebilletter indtil
d. 16. september.
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Her følger en beskrivelse af, hvad du skal gøre for at få din MXD-rabat:
The instruction to register online with the MXD discount reads as follows:
Promotioncode:
How to use your code: RBFC18-MXD-25
1. Follow this Link.
2. Click the button “Tickets“, then “Enter promotional code“ and enter the code.
Click “Apply Code“.
3. Choose “Partner Discount Rate“, 1 for one ticket and click “Checkout”.
4. Fill out the registration form.
5. Follow the instructions and click “Pay Now”.After you have finished, you will receive a
confirmation e-mail including your ticket and invoice.
Evt. spørgsmål kan rettes til Anders@mxd.dk
Se en videoreportage nedenfor fra sidste års Danish Night at Reeperbahn nedenfor.

