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Open Call  
 
A plataforma WHY Portugal, em parceria com a AICEP, organiza uma Trade Mission Portugal ao 

Eurosonic Noorderslag a decorrer em Groningen na Ho landa, de 11 a 14 de janeiro de 2017,  

sendo esta a maior feira profissional e o maior festival de música da Europa na qual Portugal é o país 

de destaque -“Country Focus” -. 

 

Esta missão destina-se a empresas da indústria musical e  de áreas de interesse adjacentes à 

música, nomeadamente: 

• Indústrias Criativas (Música,  Design, Vídeo, Imagem / Fotografia); 

• Tecnologia (Empresas de mobile, apps, programação); 

• Empresas de transportes / aluguer de veículos; 

• Empresas de aluguer de materiais de som e imagem; 

• Estúdios e Salas de Ensaio: 

• Salas de Espetáculos. 

• Agências e Empresas de Artist Management 

• Promotores de Espetáculos  e Eventos  

 

Os custos de participação incluem a inscrição no evento, por um valor 248 euros, negociado pela 

organização portuguesa destinado a um máximo de 50 PME portuguesas, potenciando desta forma a 



sua exportação e negócio. Para o efeito, as empresas interessadas deverão apresentar a sua 

manifestação de interesse junto da Why Portugal para o seguinte email:  nsaraiva@whyportugal.org, 

até ao próximo dia 25 de novembro , reservando-se a Why Portugal o direito, de selecionar as 

empresas que integrarão a Trade Mission. 

 

As empresas que integrarem a Missão terão a oportunidade de fazer networking no centro de 

conferências Oosterport com cerca de 4000 profissionais internacionais inscritos, estando previstos 

cerca de 175 painéis de debate, keynote speakers, entrevistas, workshops e jantares, assim como 

pitches, festas e encontros sobre as últimas novidades da indústria da música internacional, 

media e indústrias interativas . 

 

Têm, também, acesso privilegiado a todos os espetáculos ao vivo, no maior showcase festival de 

novos talentos na Europa, podendo participar também nas ações específicas de Portugal, 

nomeadamente, o evento de receção ao país de destaque que acontece no dia 12 de janeiro de 

2017. 

 

SOBRE O EUROSONIC NOORDERSLAG 

 

Conta com mais de 4.000 profissionais internacionais de topo da indústria da música mundial nas 

suas várias vertentes: agentes, editoras, produtores de espetáculos, artistas, managers, etc. Além de 

profissionais de referência de áreas adjacentes à música, PMEs e startups da área da tecnologia. 

 

Com mais de 175 painéis e reuniões na sua programação, o Eurosonic Noorderslag é o ponto de 

partida para o debate e principal rede de contacto para a indústria da música internacional focado na 

música europeia, digressões, festivais, música ao vivo e desenvolvimentos nos media. 

 

Edições anteriores em números  

• 41,200 Visitantes do festival 

• 3,900 Delegados internacionais 

• 345 Bandas europeias 

• 150 Conferências e encontros entre membros da indústria 

• 34 Estações de rádio da rede EBU 

• 94 Festivais pertencentes à rede ETEP 

• 336 Jornalista e media 

• 42 Nacionalidades 

 

Programa do festival  

Clique aqui para ler sobre as bandas e projetos que vão atuar na edição do Eurosonic Noorderslag 

de 2017, nomeadamente, as bandas nacionais que integram o Country Focus: 

https://www.eurosonic-noorderslag.nl/en/festival/line-up/  



 

Programa da conferência  

O Eurosonic Noorderslag  inclui também uma conferência profissional que acontece durante o dia 

com 175 painéis de debate, keynote speakers, entrevistas, workshops e jantares, assim como 

pitches, festas e encontros sobre as últimas novidades da indústria da música internacional, media e 

indústrias interativas. 

 

O programa da conferência inclui, além do programa geral, programas especializados: Buma Music 

Meets Tech  e Music & Media . Além disso, o Eurosonic Noorderslag lançou a EPIC - European 

Production Innovation Conference & Fair , uma conferência que acontece paralelamente à já 

existente conferência Eurosonic Noorderslag. 

 

Clique aqui para mais informações sobre o programa da conferência: https://www.eurosonic-

noorderslag.nl/en/conference/about/  

 

Media europeus no Eurosonic Noorderslag  

O Eurosonic Noorderslag trabalha com muita proximidade com os media europeus de forma a 

garantir a maior visibilidade possível aos artistas que atuam no showcase festival. 

Em cada edição, tem havido mais de 300 transmissões de concertos Eurosonic Noorderslag em mais 

de 34 estações de rádio pertencentes à EBU - European Broadcasting Union . 

Com o firme apoio do grupo EBU ao festival, os programas de rádio com conteúdos Eurosonic e 

concertos Noorderslag chegam a um número enorme de países, nomeadamente, do sul e leste da 

Europa impactando uma audiência de milhares. Além disso, o Eurosonic Noorderslag será 

transmitido em direto por inúmeras estações de televisão internacionais e vários jornalistas de 

música estarão presentes para reportar o evento. 

 

ETEP: European Talent Exchange Programme  

2015 trouxe à rede ETEP resultados extraordinários com 396 espetáculos, 132 artistas europeus de 

21 países a atuarem em 95 festivais da rede ETEP em 31 países diferentes. Um total de 2690 

espetáculos por 972 artistas europeus desde 2003. ETEP é uma iniciativa de sucesso do Eurosonic 

Noorderslag que pretende estimular o intercâmbio de música europeia pelos vários países da 

Europa. A rede ETEP proporciona uma maior atenção aos novos talentos europeus ao reunir nessa 

mesma rede os festivais europeus de referência, rádios e outros media - www.etep.nl. 

 

Mais informações : 

Eurosonic Noorderslag: http://www.eurosonic-noorderslag.nl/en/ 

Contacto WHY Portugal: nsaraiva@whyportugal.org 

 


