From mxd.dk: [RSVP NU!] Sounds Like Roskilde – Networking event med internationale
branchefolk

Music Export Denmark har gennem årene haft forskellige projekter med Roskilde Festival. I
2018 rettes fokus igen mod at udnytte de stærke netværk i den internationale
musikbranche, som Roskilde Festival har opbygget gennem en lang årrække, og som
festivalen vil dele med den danske branche via forskellige initiativer med MXD.
“Sounds Like Roskilde” blev søsat i 2016, og torsdag d. 19. april vil Roskilde Festival for
tredje år i træk således invitere danske branchekolleger til en forårsfest – en uformel
netværksaften med mad og drikke samt nyheder fra Roskilde Festival 2018.
Og i år vil du igen kunne netværke med en række af de udenlandske branchefolk, som
Roskilde Festival har samarbejdet med gennem årerne, og som MXD har fløjet ind til
lejligheden.

Networking, middag og koncerter på Hotel Cecil – Mød
de internationale branchefolk
TID: 16.30
STED: Hotel Cecil
DATO: 19. April
TILMELDING: NB: UDSOLGT Tilmelding efter princippet “først til mølle”. Skriv til
Carolina@mxd.dk
HVEM HENVENDER NETVÆRKSRECEPTIONEN SIG TIL: Musikbranchefolk.

From mxd.dk: [RSVP NU!] Sounds Like Roskilde – Networking event med internationale
branchefolk

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).
Will Church – ATC Live
Isla Angus – ATC Live
Matt Copley – Primary Talent
Bob van Heur – Belmont Bookings
Rebecca Prochnik – Earth Agency
Claire Courtney – Earth Agency
Ruth Barlow – Beggars Group
Janos Gülker – Pøj Pøj
Paul McGivern – Pitch & Smith
Jonny Greenfield – WME
Tom Davies – Secretly Group
Erin Coleman – Paper & Iron
Simon Wojan – Disk Agency
Nilou Behradi – BlogRebellen
Severin Most – City Slang
Naomi Palmer – Earth Agency
Tom Taaffe – United Talent Agency
James Tones – CODA
Phyllis Belezos – ITB (Har desværre måttet aflyse)

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, med hvem og
hvordan aftenen udnyttes bedst muligt.
MXD er naturligvis også til stede under arrangementet på Hotel Cecil. Kom over til os, så
introducerer vi dig for de branchefolk, du gerne vil møde.
Spørgsmål – skriv til Carolina Echeverri: carolina@mxd.dk

