From mxd.dk: Fire danske navne klar til Hit The City Festival i Eindhoven

Go Go Berlin – her for fulde huse på
den netop overståede Reeperbahn
Festival. Nu går turen til Holland.
(Foto: Sara Lindbæk)
SPOT On Denmark vender tilbage til Holland med The Foreign Resort og Go Go
Berlin på Hit The City Festivalen i Eindhoven, der også præsenterer Schultz &
Forever og Killer View. Derudover er der en- og to-dages netværksarrangementer
for dansk og hollandsk branche i forbindelse med fremstødet.
Søndag 3. november er fire danske navne klar til at spille på Hit The City festivalen i
hollandske Eindhoven. Dels via SPOT On Denmark’s showcase med Go Go Berlin og The
Foreign Resort som begge er blevet udvalgt af en hollandsk jury (bookingbureauet Friendly
Fire og Eindhoven-spillestedet Effenaar) efter årets SPOT Festival. Dels har festivalen selv
tilføjet Schultz & Forever (også set på SPOT) og Killer View til årets program.
Netværksarrangementer – tilmeld dig her
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Forud for musikken i Eindhoven vil 40 danske og hollandske delegerede få lejlighed for at
networke ved et arrangement, der inkluderer vigtige hollandske musikbranchenavne som
Friendly Fire, Mojo, Eurosonic Festival, Incubate Festival, Subbacultcha, Effenaar,
spillestedet Melkweg etc. Det arrangement vil i øvrigt også give mulighed for at prøve
kræfter med de nordatlantiske mad-traditioner, idet den berømte kok Birgir Enni fra
Færøerne – også kendt for sit samarbejde med NOMA – vil diske op med en ganske særlig
menu.
Den danske branche kan stadig nå at tilmelde sig arrangementet ved at kontakte MXDs
projektkoordinator Anders Meisner her – det gælder også det ekstraordinære netværksarrangement i Amsterdam dagen forinden, 2. november (læs mere om både et- og to-dagesarrangementerne i Holland her)
Stærke historiske handelsrelationer
– Historisk set har Holland og Danmark stærke handelsrelationer, for slet ikke at tale om
vore to landes mange kulturelle ligheder, som gør samarbejde meget let. Dette samarbejde
har vi oplevet i årevis i forbindelse med vores egen SPOT Festival, hvor vi altid oplever stor
interesse fra hollandske branchefolk, som efterfølgende arrangerer koncerter og udgivelser
med danske kunstnere hjemme i Holland, forklarer Gunnar K. Madsen, daglig leder for
ROSA – Dansk Rock Samråd.
Thomas Rohde, direktør for MXD – Music Export Denmark tilføjer: – At videreudvikle vores
netværk i Holland giver god mening. Holland er, sammenlignet med Danmark, et stort
marked, hvor vi gennem årene har haft og har stor succes med navne som Ginger Ninja, Tim
Christensen, Saybia og Kashmir.
SPOT On Denmark var sidst i Holland i 2008, hvor Dúné, Men Among Animals,
Slaraffenland samt et dj-sæt fra Efterklang sørgede for et solidt dansk aftryk ved Nordic
Blizzard-festivalen i Utrecht.
* SPOT On Denmark arrangeres af MXD – Music Export Denmark og ROSA – Dansk Rock
Samråd.

