From mxd.dk: [SPOT on Denmark @ C/O Pop, Köln] 10 gratis brancheakkrediteringer +
Sådan deltager du i MXD’s networking event

Den tyske jury har udvalgt bands til SPOT on Denmark
Under dette års SPOT Festival var den tyske Köln Jury til stede for at vælge ny dansk musik
til SPOT on Denmark, som finder sted under sommerens C/O Pop Festival and Convention d.
25 august, 2016.
Valget faldt på Liss, Wangel, Chinah og Lowly, som altså skal optræde på showcase
festivalen sideløbende med navne som Underworld, The Shins og Jake Bugg. Derudover
er danske Kölsch også en af festivalens headlinerne.
C/O Pop er et fremragende sted at netværke med de mange tyske og internationale
delegates. Selve konferencedelen finder sted d. 25 og 26 august, og har fokus på music
supervision og digital branding. Læs mere om programmet her.
Forud for de danske koncerter d. 25 august vil der blive afholdt en netværksreception med
ca. 70 music professionals og de danske branchefolk.

Hvordan deltager du?
Danske branchefolk kan melde sig til MXD’s netværksarrangement, hvor op imod 70 tyske
og internationale branchefolk vil deltage. Ved sidste SPOT on Denmark arrangement deltog
branchefolk fra 78 firmaer, heriblandt: Neuland Concerts, Selective artists, Head of Music
Supervision at X-box and Microsoft, Benicassim Festival, Culture Collide, SCC Booking
Agency, Rolling Stone, Intro, Piranha, Radio Eins, Nova Scotia Music, Budde Music,
Warsteiner, Magic Fields Festival, Noise Pop Festival, Circul’art Festival, 1,2,3 Festival,
Windish Agency og mange flere.
Du får igennem deltagelse i SPOT on Denmark også adgang til C/O Pop’s konferenceområde
og andre events og netværksmuligheder d. 25 og 26 august.
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OBS: Kun de 10 første danske tilmeldte branchefolk får en gratis billet til konferencen
(konferencebilletterne har en værdi af 200 euro + extra fees for koncerterne) og pladserne
udbydes efter efter princippet: ”først til mølle…”. Skriv derfor med det samme til Anders
Meisner på: anders@mxd.dk, hvis du ønsker at deltage.

Støttemuligheder
Du kan søge om støtte til dine rejseomkostninger ved at at indsende en ansøgning om
”eksportstøtte til branchefolk”
—
Læs mere om C/O Pop her
* SPOT On Denmark er et samarbejde mellem ROSA – Dansk Rock Samråd, SPOT Festival
og MXD – Music Export Denmark.
** SPOT On Denmark at C/O Pop er støttet af Statens Kunstfond

