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Prezentace současné české hudby 

na Eurosonic Noorderslag dopadla na výbornou 
 

130 českých hudebníků a hudebních profesionálů zamířilo v polovině ledna tohoto 
roku do nizozemského Groningenu na prestižní přehlídku a konferenci Eurosonic 
Noorderslag hostící česko-slovenský fokus.  
 
 Ve dnech 16. - 19. ledna 2019 zhlédli návštěvníci Eurosonic Noorderslag 16 koncertů 
českých kapel i speciální videomapping s tématem československé historie a zamířili na tři 
panelové diskuze s účastí českých profesionálů. V rámci česko-slovenského fokusu, 
organizovaného českou proexportní kanceláří SoundCzech (založenou IDU) a slovenským 
partnerem, festivalem Pohoda, reprezentovali Českou republiku Bohemian Cristal Instrument, 
Circus Brothers, Floex & Tom Hodge, Hellwana, Lazer Viking, Lenny, Manon Meurt, Mydy 
Rabycad, Pipes And Pints, Thom Artway a Zabelov Group. 
 „Dle organizátorů Eurosonic Noorderslag se jednalo o jeden z nejúspěšnějších fokusů 
v historii akce, což dokazují nejen plné koncerty na místě, kladné a četné ohlasy 
ve světových médiích, ale také zpětná vazba od samotných umělců, kteří se z Holandska  
vrátili s nemalým počtem nabídek na  vystoupení. Nadšení vzbudil také tištěný průvodce 
česko-slovenskou scénou, jenž vznikl ve spolupráci s Full Moon Magazine,” shrnuje dění 
na Eurosonicu ředitel SoundCzech Márton Náray. 
 Eurosonic Noorderslag je největší a nejstarší evropskou hudební přehlídkou 
a konferencí, která každým rokem představuje vybranou evropskou hudební scénu. Přehlídka 
zahrnuje na 350 koncertů, bohatý konferenční program, návštěvnost kolem 40 000 diváků, 
včetně 4000 hudebních profesionálů z  celého světa. Vzhledem k nárůstu zájmu hudebního 
průmyslu o středoevropský prostor, výročí vzniku Československa i aktiv itě kanceláře 
SoundCzech, se organizátoři rozhodli uspořádat první duální fokus v historii Eurosonic 
Noorderslag zaměřený právě na Česko a Slovensko. 
 Česko-slovenský fokus byl finančně podpořen kanceláří SoundCzech, Ochranným 
svazem autorským a  Svazem autorů a interpretů. 
 
Více informací: 
Fotografie ke stažení zde: http://bit.ly/EurosonicGallery  
YouTube: https://youtu.be/-FoYjOE7XBY  
https://www.facebook.com/czechmusicoffice  
https://www.instagram.com/soundczech_cmo/  
https://www.soundczech.cz/cs  
 
PR a tiskový servis: 
Anna Mašátová, e: masatova@soundczech.cz, t:  +420 775 614 984 
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