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Ředitel konferenční části Eurosonic Noorderslag
Byl	to	jeden	z	nejúspěšnějších	a	nejviditelnějších	fokusů.	
Byla	radost	i	čest	s	vámi	spolupracovat.

www.czskfocus.com

Vedoucí Institutu umění
Pro	českou	hudební	scénu	to	byl	opravdu	významný	
počin.	Větší	počet	kapel	na	tak	prestižním	místě	jako	
je	festival	v	Graningenu,	kam	se	sjíždí	profesionálové	
z	celého	světa,	je	velká	příležitost.
Mám	velkou	radost,	že	se	zaměření	na	Česko	a	Sloven-
sko	podařilo	vyjednat	a	mám	obzvlášť	velkou	radost,	že	
se	to	podařilo	nedlouho	fungující	proexportní	kanceláři	
SoundCzech	–	odborníkům,	kteří	v	ní	pracují.	Nejen	tato	
aktivita	svědčí	o	tom,	že	tato	kancelář	má	velký	smysl	
a	může	dosáhnout	zviditelnění	a	profesionalizace	české	
hudební	scény.	

Ředitel SoundCzech
Česko	-	slovenský	fokus	na	Eurosonic	Noorderslag	
2019	byl	unikátním	a	extrémně	důležitým	krokem	pro	
český	hudební	sektor.
Poprvé	dostala	česká	hudební	scéna	(mimo	klasickou	
hudbu)	možnost	představit	se	naživo	na	takto	velké	
akci.	Získali	jsme	nesčetně	ohlasů	od	našich	kolegů	
s	potvrzením,	že	fokus	byl	velmi	dobře	prezentovaný	
a	mnoho	profesionálů	navázalo	pracovní	vazby	s	českou	
výpravou	a	vystupujícími.	Také	spolupráce	se	sloven-
skými	partnery	se	ukázala	být	přínosnou	a	úspěšnou,	
obě	země	začaly	úzce	spolupracovat.
Nicméně,	tento	fokus	považujme	za	začátek	delší	cesty	
a	budoucího	rozvoje.	Jak	víme	ze	zpráv	našich	kolegů,	
jejichž	země	dostaly	možnost	se	v	rámci	ESNS	prezen-
tovat	v	předchozích	letech,	detailnější	a	finanční	do-
pad	fokusu	je	možné	zhodnotit	až	po	dvou	letech,	tedy	
poté,	co	proběhnou	navázané	spolupráce	i	domluvená	
vystoupení.
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Ruud Berends

Eva Žáková

Márton Náray



Průvodce	česko	-	slovenskou	hudební	scénou	CZ/SK	
Sonic	a	speciální	číslo	DIY	magazínu	naleznete	na
www.czskfocus.com/magazines
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Hlavní mediální partneři



Téměř	rok	trvaly	přípravy	česko	-	slovenského	fokusu	
v	rámci	nejprestižnější,	největší	a	nejstarší	evropské	
hudební	přehlídky	Eurosonic	Noorderslag	(ESNS),	která	
se	koná	v	nizozemském	Groningenu	od	roku	1986.	Pro-
exportní	kancelář	SoundCzech,	založená	roku	2017	
Institutem	umění	-	Divadelním	ústave,	spolu	se	sloven-
ským	partnerem	fokusu,	festivalem	Pohoda,	ohlásila	na	
počátku	března	2018	rozhodnutí	organizátorů	Eurosonic	
Noorderslag	o	zaměření	připravovaného	ročníku	festi-
valu	na	scénu	české	a	slovenské	republiky.	V	historii	
ESNS	se	jednalo	o	unikum,	první	duální	fokus	vůbec,	
který	nejen	připomínal	stále	trvající	provázanost	zdejších	
uměleckých	aktivit,	ale	také	bohatou	společnou	historii	
obou	zemí	a	stoleté	výročí	vzniku	Československa.

Od	května	do	srpna	měly	hudební	projekty	možnost	
odpovědět	na	otevřenou	výzvu	ESNS	a	přihlásit	se	do	
výběru,	který	probíhal	zcela	v	režii	organizátorů	ESNS.	
Dle	nám	poskytnutých	informací	se	přihlásilo	více	než	
osmdesát	českých	projektů.

Organizační	týmy	z	ČR	a	SK	se	potkávaly	i	prezentovaly	
připravovaný	fokus	v	rámci	dubnového	festivalu	a	kon-
ference	MusicMatch	v	Drážďanech,	Sharpe	v	Brati-
slavě	a	Musikmesse	v	Kolíně	nad	Rýnem,	v	červenci	
na	festivalu	Pohoda	v	Trenčíně,	Czech	Music	Cross-
roads	a	Colours	of	Ostrava	v	Ostravě,	v	srpnu	a	v	září	
pak	na	německých	festivalech	℅	Pop	a	Reeperbahn	či	
rakouských	Waves	Vienna.	SoundCzech	své	aktivity	
a	fokus	představil	také	během	hojně	navštěvovaných	
workshopů,	které	pro	hudebníky	a	hudební	profesionály	
uspořádal	v	březnu,	květnu,	září	a	listopadu	v	Praze	
a	Brně.

V	rámci	programu	programu	SoundCzech	-	Links	pod-
pořil	SoundCzech	účast	(úhradu	akreditace,	ubytování	
atd.)	deseti	českých	hudebních	profesionálů	na	ESNS	
finanční	podporou	6000	Kč.

V	září	byl	oznámen	první	český	vystupující,	rapperka	
Hellwana,	jež	si	místo	na	ESNS	zajistila	vítězstvím	ex-
portní	soutěže	Czeching	Českého	rozhlasu	Radia	Wave.
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Shrnutí příprav
a průběh CZ & SK Focus



Organizátoři	ESNS	posuzovali	kvality	a	předpoklady	
umělců	pro	úspěch	na	mezinárodním	trhu	a	následně	
zvolili	deset	českých	a	deset	slovenských	kapel,	jejichž	
jména	oznámili	2.	listopadu	2018	během	pražské	kon-
ference	a	hudební	přehlídky	Nouvelle	Prague.	Z	České	
republiky	byli	bookery	Eurosonic	Noorderslag	vybráni:	
Bohemian	Cristal	Instrument,	Circus	Brothers,	Floex	&	
Tom	Hodge,	Lazer	Viking,	Lenny,	Manon	Meurt,	Mydy	
Rabycad,	Pipes	and	Pints,	Thom	Artway	a	Zabelov	
Group.	

Během	podzimu	2018	byl	postupně	nalezen	společný	
vizuální	jazyk	CZ/SK	Focus,	česko	-	slovenské	aktivity	
a	hudebníky	promovala	ve	spolupráci	se	SoundCzech	
a	Pohoda	festivalem	významná	německá	agentura	Factory	
92,	specializující	se	na	propagaci	hudby	po	celé	Evropě.	

Začala	spolupráce	na	speciálních	vydáních	britského	
DIY	magazínu	a	českého	Full	Moon	Magazine,	které	
byly	určeny	nejen	k	rozdávání	přímo	během	akce,	ale	
každý	delegát	festivalu	obdržel	tyto	tištěné	průvodce	
v	delegátských	taškách	(cca	2500	kusů),	další	stovky	
kusů	byly	rozdány	v	místě	setkávání	zvaném	CZ/SK	
lounge,	během	koncertů	a	několik	zbývajících	stovek	
pak	prezentuje	česko	-	slovenskou	scénu	během	dalších	
aktivit	SoundCzech	v	roce	2019.	Oba	magazíny	jsou	
přístupné	online	ke	stažení	zdarma,	aby	mohly	dále	
propagovat	českou	hudební	scénu	ve	světě.	Především	
CZ	&	SK	Sonic,	ve	spolupráci	s	Full	Moon	Magazinem	
získává	nadšené	reakce	profesionálů	z	celého	světa,	
díky	svému	obsahu,	který	nabízí	profily	českých	a	slo-
venských	umělců	na	ESNS,	rozhovory	s	osobnostmi	
česko	-	slovenské	hudební	scény,	kontaktní	a	festivalo-
vou	databázi,	informace	a	přehled	aktuální	situace	na	
hudebním	poli	obou	zemí.

České	zastoupení	na	Eurosonic	Noorderslag	finančně	
podpořili:	SoundCzech,	OSA	-	Ochranný	svaz	autor-
ský,	SAI	-	Svaz	autorů	a	interpretů,	ti	byli	dále	uváděni	
v	tiskových	zprávách,	newsletterech,	na	všech	tiskových	
materiálech,	stejně	jako	logo	Ministerstva	kultury	České	
republiky.	

Finance	byly	dále	získány	také	od	inzerentů	v	CZ	&	SK	
Sonic	(Colours	of	Ostrava,	Rock	for	People,	Nouvelle	
Prague,	World	Music	From	Slovakia,	Palác	Akropolis,	
Radio	Wave,	Minority	Records,	Sono	Records).
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Byly	vybudovány	webové	stránky	CZ/SK	Focus	
www.czskfocus.com,	vznikl	česko	-	slovenský	playlist	
na	platformách	Spotify	a	YouTube,	propagace	probíhala	
formou	tiskových	zpráv,	rozhovorů	v	médiích,	newslet-
terů,	na	sociálních	sítích	ESNS,	SoundCzech,	Pohoda	
festivalu	i	partnerů	fokusu.	

Dne	7.	a	8.	ledna	2019	proběhly	v	prostorách	Institutu	
umění	-	Divadelního	ústavu	a	Klubu	Famu	informační	
schůzka	s	vystupujícími	hudebníky,	jejich	managemen-
tem	a	hudebními	profesionály,	řešily	se	praktické	otáz-
ky	výjezdu,	byl	představen	CZ	&	SK	Sonic	a	program	
českých	aktivit	na	ESNS.

15.	ledna	2019	zamířil	tým	SoundCzech	do	Groningenu,	
aby	připravil	prezentaci	české	scény	na	místě	konání.	
Ve	dnech	16.	-	19.	ledna	2019	zhlédli	návštěvníci	
Eurosonic	Noorderslag	šestnáct	koncertů	českých	kapel	
i	speciální	videomapping	s	tématem	československé	his-
torie	a	zamířili	na	tři	panelové	diskuze	s	účastí	českých	
profesionálů.	Během	konference	fungoval	také	česko	
-	slovenský	lounge	sloužící	jako	místo	setkávání	a	pra-
covních	schůzek.	

Přímý	přenos	z	akce,	rozhovory	i	ukázky	koncertů	za-
jišťoval	Český	rozhlas	Radio	Wave,	záznam	naleznete	
zde:	https://wave.rozhlas.cz/wave-vysila-zive-z-festiva-
lu-eurosonic-podivejte-se-na-online-reportaz-7725786

Ohlasy	vystupujících	umělců,	delegátů	i	členů	drama-
turgické	rady	SoundCzech	naleznete	dále,	stejně	jako	
mediální	monitoring	českých	a	zahraničních	médií.	Fi-
nanční	dopad	bude	možné	zhodnotit	až	v	následujících	
měsících	či	letech,	již	teď	je	však	jisté,	že	se	výrazně	
zlepšila	vizibilita	české	hudební	scény	v	zahraničí	-	
o	zdejších	umělcích	 informovala	světová	prestižní	
hudební	a	kulturní	média	(All	Things	Loud,	DIY,	Drowned	
in	Sound,	Europavox	a	desítky	další),	vystupující	hudeb-
níci	i	samotný	SoundCzech	zaznamenal	zvýšení	nárůstu	
fanoušků	na	sociálních	médiích,	v	návštěvnosti	we-
bových	stránek	či	přehrání	písní	na	streamovacích	plat-
formách.	



← Workshop pro umělce a management
7.	1.	2019,	Institut	umění	-	Divadelní	ústav
(Foto	Libor	Galia)
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Fotogalerie – workshopy

← Workshop pro hudební profesionály
8.	1.	2019,	Klub	Famu
(Foto	Libor	Galia)



(Palác Akropolis, Radio 1, Liveurope)
Byla	jsem	ráda,	že	na	většinu	českých	a	slovenských	
kapel	byl	plný	sál,	což	se	v	minulosti	moc	často	nestáva-
lo.	Sympatický	byl	i		páteční	česko	-	slovenský	panel		
Boycott	Czechoslovakia.	Mám	zkušenost,	že	ne	vždy-
cky	se	podaří	během	takhle	krátké	doby	v	panelech	
nějaké	hodnotné	informace	předat,	v	tomto	případě	
se	to	povedlo.	Vše	bylo	řečeno	elegantně	a	zároveň	
s	vtipem.	A	hlavně	bylo	vidět,	že	pro	cizince	neznalé	
zdejších	poměrů	je	to	zajímavé	téma.
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Petra Ludvíková

Ohlasy – dramaturgická
rada SoundCzech

(Full Moon Magazine, člen grantové komise pro
Alternativní hudbu MK ČR)
Z	obecného	pohledu	hodnotím	fokus	velmi	dobře,	
všechna	vystoupení	českých	a	slovenských	účinkujících,	
která	jsem	měl	možnost	vidět,	dopadla	velmi	dobře,	
podle	mého	názoru	bylo	výtečným	tahem	zajištění	fokus	
CZ/SK	lounge,	které	bylo	velice	příjemné	a	na	strate-
gicky	velmi	výhodném	místě.	Jistě	i	díky	tomu	tam	bylo	
téměř	neustále	plno.	Měl	jsem	možnost	mluvit	s	dvě-
ma	členkami	PR	oddělení	festivalu	ESNS,	se	kterými	
spolupracuji	osobně	několik	let,	obě	hodnotily	komu-
nikaci	a	spolupráci	s	pověřenými	lidmi	z	fokusu	velice	
dobře,	stejně	tak	kompletní	dopad	celého	fokusu,	který	
byl,	i	díky	své	různorodosti	a	mnoha	mimohudebním	
aktivitám,	dobře	viditelný	až	všudypřítomný.	Nemohu	
vynechat	ani	speciální	vydání	Full	Moonu	s	názvem	CZ	
&	SK	Sonic,	které	mi	osobně	pochválili	nejen	lidé	z	týmu	
ESNS,	ale	také	delegáti	z	Polska	nebo	Německa,	plus	
několik	dalších	lidí	z	celé	Evropy,	se	kterými	v	rámci	
FM	spolupracuji	dlouhodobě.	Také	s	nimi	jsem	mluvil	
o	celém	fokusu,	většina	z	nich	reagovala	velmi	pozitivně,	
místy	až	překvapeně,	s	tím,	že	tak	vysokou	úroveň	celé	
věci	nečekali.	

Michal Pařízek



(Earth Music, Colour Meeting festival)
Letošního	festivalu	Eurosonic	jsem	se	zúčastnil	především	
jako	booking	agent	Zabelov	Group,	kteří	zde	vystoupi-
li	jako	jedna	z	kapel,	vybraných	dramaturgy	festivalu	
v	rámci	CZ/SK	Focusu.	Koncert	měl	velmi	dobrý	ohlas,	
v	této	chvíli	komunikujeme	s	několika	pořadateli	a	pracu-
jeme	na	možných	koncertech.	Samotný	CZ/SK	Focus	
byl	výborně	proveden,	myslím,	že	dlouho	dopředu	ve-
dená	promo	kampaň	přinesla	své	ovoce,	české	kape-
ly	byly	“viditelné”	a	koncerty	hojně	navštívené,	velmi	
užitečná	pro	setkávání	a	prezentaci	české	a	slovenské	
scény	a	na	dobrém	místě	byla	CZ/SK	lounge.	Velké	
ocenění	jsem	slyšel	z	úst	několika	zahraničních	delegátů	
na	adresu	speciálního	čísla	Full	Moon	magazínu	s	odka-
zy	a	kontakty	na	českou	scénu.	Z	rozhovorů	s	několika	
pořadateli	ESNS	jsem	vyrozuměl,	že	i	v	jejich	očích	byl	
CZ/SK	Focus	velmi	vydařený.	Určitě	nejsem	sám,	kdo	
považuje	CZ/SK	Focus	na	ESNS	2019	za	událost	roku	
s	obrovským	přesahem	do	dalších	let.	Za	to	vše,	a	za	
spoustu	neviditelné	práce	za	tím	skryté,	si	SoundCzech	
zaslouží	velkou	pochvalu.
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Dušan Svíba

(Indies Scope, PR stage, Czech Fresh)
Konference	a	showcase	festivalu	Eurosonic	jsem	se	
zúčastnil	již	počtvrté.	Potřetí	jsem	jsem	v	zastupoval	
také	hudebníky	zařazené	do	oficiálního	programu.	Le-
tošní	ročník	byl	pro	mne	nejintezivnější,	a	to	jak	v	počtu	
schůzek,	tak	v	počtu	ohlasů.	Výrazně	pozitivně	hodnotím	
celkovou	propagaci,	která	vznikla	díky	„CZ&SK	Focus“.	
Ve	srovnání	s	předchozími	lety	byla	propagace,	povědomí	
o	českých	umělcích	a	tím	i	návštěvnost	na	prezentacích	
kapel	z	České	republiky	výrazně	vyšší.	Také	možnost	
účastnit	se	některých,	pro	“nás”	dříve	nedostupných,	
panelových	diskuzí	a	setkání	byla	letos	naprosto	unikátní.	
Celkový	přínos	letošní	účasti	československé	výpravy	
na	Eurosonic	bude	možné	ohodnotit	z	hlediska	mých	
zkušeností	v	horizontu	dvou	let.	Již	nyní,	při	porovnání	
dřívějších	návštěv	ESNS	a	té	současné,	je	patrný	výrazný	
posun,	především	díky	práci	SoundCzechu.	CZ&SK	Fo-
cus	považuji	za	mimořádně	pozitivní	událost.	

Přemysl Štěpánek



(Rock for People, Nouvelle Prague)
Kvalita	vybraných	interpretů	nijak	nezaostávala	za	zbyt-
kem	programu.	Česká	reprezentace,	myslím,	udělala	do-
brý	dojem.	CZ/SK	lounge	byl	fajn,	strategicky	umístěný,	
věčně	plný.	Celkový	dojem	pozitivní,	český	fokus	byl	
myslím	v	mnohém	povedenější	než	některé	předchozí	
(vizibilita,	kvalita	interpretů,	doprovodné	aktivity	aj.)
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Michal Thomes

(D Smack U, Grape festival)
Eurosonic	se	zaměřením	na	Českou	republiku	a	Sloven-
sko	umožnil	umělcům,	kteří	měli	možnost	v	rámci	akce	
vystoupit,	širokou	prezentaci,	jak	mezi	lidmi	z	hudební	
branže	v	rámci	Europy,	tak	mezi	návštěvníky	festivalu.	
Koncerty,	které	jsem	sám	viděl,	byly	hojne	navštíveny.	
Samotný	CZ/SK	lounge	nabídl	místo	k	dalšímu	setkání	
profesionálů.	

David Urban



Rád	bych	vám	všem	moc	poděkoval	za	realizaci	české	
účasti	na	ESNS19,	hlavně	za	pomoc	a	podporu.	Byli	jste	
super	a	moc	si	toho	vážíme.	Doufáme,	že	jsme	dobře	
reprezentovali.	Ještě	jednou	moc	děkujeme!

www.czskfocus.com 09

Circus Brothers

Ohlasy – umělci a delegáti

Eurosonic	nám	ale	nepomohl	získat	pouze	pracovní	
kontakty,	ale	spřátelili	jsme	se	tam	s	několika	zajímavými	
umělci,	reportéry	a	fotografy.	Bylo	super,	že	byl	zájem	
o	naši	hudbu.	O	to	víc	jsme	si	naše	hlavní	vystoupení	
užili,	panovala	tam	skvělá	energie.	Celý	festival	kromě	
sbírání	důležitých	kontaktů	nám	taky	ukázal,	jak	na	sobě	
musíme	zapracovat	nejen	po	hudební	stránce,	ale	také	
uvažovat	o	celkové	propagaci	hudby	-	lepší	a	zajímavější	
vizuály,	kostýmy	na	akci,	sestavit	si	tým,	který	mi	se	vším	
pomůže.	Bylo	to	zkrátka	i	dost	poučné.	Momentálně	
obepisujeme	nahrávací	společnosti,	máme	rozpraco-
vaný	klip,	který	již	v	březnu	natočíme,	a	sháníme	firmy,	
se	kterými	bychom	mohli	spolupracovat.

Pokud	nepočítám	rozhovor	pro	Radio	Wave	a	me-
dailonek	pro	SoundCzech,	tak	jsem	měla	focení	pro	
německou	PR	agenturu	Factory	92,	vytvořili	jsme	aku-
stickou	verzi	songu	Cherrypie	pro	francouzský	magazín	
madmoiZelle.com,	nasbírali	kontakt	na	booking	agen-
turu	Reva	Moose	Marauder,	která	sídlí	v	USA,	zajímá	
se	o	nás	magazín	DIY,	který	sídlí	v	Londýně	a	pořádá	
i	různé	eventy,	festivaly,	abych	byla	jejich	novou	tváří...

Hellwana

Díky	ESNS	pojede	pravděpodobně	Lenny	na	festival	
Sziget	v	srpnu.	Britský	časopis	DIY	věnoval	Lenny	před	
a	po	ESNS	svůj	prostor	a	dokonce	Lenny	doporučil	
v	"Top	5	must	see	at	ESNS".	V	jednání	je	účast	Lenny	
na	jiných	showcasových	festivalech.

Lenny



www.czskfocus.com10

(Nerudný fest, Mladí Ladí Jazz)
Již	nyní	jednáme	s	celou	řadou	interpretů	o	vystoupení	
v	České	republice.	Naším	hlavním	cílem	bylo	navázání	
nových	partnerství	a	posílit	ty	stávající.	Není	nic	cenně-
jšího	než	mít	příležitost	se	setkat	s	lidmi,	s	kterými	roky	
spolupracujete,	avšak	komunikujete	pouze	elektronicky	
a	lépe	poznat	cíle,	aktivity	i	osobnost	toho	druhé	straně.	
Databáze	partnerských	festivalů	a	klubů	se	rozšířila	
o	téměř	deset	položek	a	získali	jsme	desítky	nových	
kontaktů	na	další	hudební	profesionály	-	bookingové	
agentury,	novináře	a	další,	ale	také	místní	i	mezinárodní	
podnikatele	a	potenciální		komerční	partnery.	Silným	
výstupem	účasti	na	ESNS	je	každoročně	především	
inspirace	a		to	nejen	dramaturgická,	ale	také	produkční,	
technická	a	další.	Například	koncem	ledna	testujeme	
technologii	na	udržení	kapacity	klubu,	kterou	jsme	od-
koukali	právě	v	Groningenu.	Vzhledem	k	rozměrům	akce	
je	této	inspirace	v	našich	zápiskách	vždy	na	několik	
listů.	CZ/SK	Focus	na	ESNS	2019	byl	ohromným	his-
torickým	úspěchem	a	jsme	velice	rádi,	že	jsme		mohli	
být	jeho	součástí.	Česká	a	slovenská	scéna,	které	byly	
v	minulosti	doslova	v	pozadí,	najednou	vystoupily	tak	
výrazně	dopředu,	že	se	samotná	realizace	Focusu	stala	
tématem	diskuzí	většiny	účastníků	konference.	Řada	
profesionálů	přišla	exkluzivní	pojetí		Focusu	pochválit	
a	hovořila	o	něm	jako	o	historickém	úspěchu.	Tým	
Soundczechu	na	akci	odvedl	výbornou	práci,	za	což	
jsme	velice	vděční.

Jan Jelínek

(Pipes and Pints)
Konference	měla	velký	přínos	v	podobě	mnoha	nových	
kontaktů	na	booking		agenty,	zejména	z	Německa,	
Holandska,		Francie	a	Balkánu.	V	rámci	programu	ETEP	
již	nyní	víme	o	5	nominacích	na	booking	zahraničních	
festivalů	a	očekáváme	více.	Jedna	z	nejpřínosnějších		
akcí	za	dlouhou	dobu.	Rád	bych	 tímto	poděkoval		
celému	teamu	SoundCzech,	který	odvedl	vynikající	práci	
v	PR,	propagaci		kapel	v	rámci	konference	i	v	networkin-
gu		a	propojování	na	správné	lidi	či	příležitosti.	Bez	
SoundCzech	by	byl	přínos	akce	na	méně	než	polovině.

Vojta Kalina

Letošní	propagace	celého	CZ/SK	fokusu	byla	rozhodně	
vidět,	zahraniční	účastníci	měli	větší	povědomí	o	našich	
kapelách.	Agentura	Factory	92	odvedla	skvělou	práci.

Thom Artway
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Za	agenturu	420	Production	chceme	poděkovat	za	skvělou	
práci,	kterou	SoundCzech	na	letošním	Eurosonicu	odvedl.	
Organizaci	české	delegace	považujeme	za	profesionálně	
zvládnutou	a	nemáme,	co	bychom	vytknuli.	Bylo	velmi	
poznat,	že	se	nejednalo	o	zbrklou	akci,	ale	o	perfektně	
připravený	projekt.	Na	celé	konferenci	i	showcase	festivalu	
bylo	na	každém	kroku	vidět	a	slyšet	o	české	delegaci,	
kapelách,	agentech	či	promotérech.	Výběr	kapel	bychom	
také	hodnotili	pozitivně,	protože	se	jednalo	široký	pelmel	
stylů	a	žánrů,	všichni	byli	profesionály	ve	svém	oboru.	Pro-
pagace	českých	umělců	a	jejich	vystoupení	byla	výborně	
provedena,	také	díky	rozumné	spolupráci	s	Factory	92,	
kteří	jsou	špičkou.	Rozhodně	jsme	přesvědčeni	o	důleži-
tosti	podobných	projektů	a	jsme	velmi	vděční	proexportní	
kanceláři	Soundczech	za	tyto	a	podobné	aktivity.	Hudba	
a	umění	obecně	je	podle	našeho	názoru	nejlepší	formou	
propagace	České	republiky	a	v	konečném	důsledku	mno-
hem	levnější	než	jiné	propagační	aktivity,	které	zdaleka	
nemají	takový	dopad	jako	CZ/SK	Focus.

Mydy Rabycad

Eurosonic	velkou	měrou	pomohl	ke	konexi	se	zahraničními	
promotéry,	což	byl	náš	prvotní	cíl.	V	současné	době	je	díky	
ESNS	potvrzen	koncert	na	festivalu	Europavox	v	Clermont	
Ferrand	ve	Francii	a	několik	dalších	na	po-tvrzení	čeká.	Akci	
hodnotíme	jako	velice	úspěšný	výjezd,	koncert	se	povedl,	
publikum	odcházelo	nadšené	a	hlavně	jsme	upoutali	po-
zornost	několika	opravdu	relevantních	promotérů.	

Floex & Tom Hodge

Jsme	velice	rádi,	že	jsme	dostali	možnost	prezentovat	naši	
hudbu	na	ESNS.	Především	mediální	dopad	byl	skvělý,	zazna-
menali	jsme	zvýšené	povědomí	o	naší	tvorbě,	recenze	aktuální	
desky	EG	v	zahraničí,	postupně	se	přidávají	nabídky	ke	kon-
certování.	Že	byl	CZ/SK	Focus	úspěšný	a	viditelný	je	znát	
i	z	rozprav	o	něm	mezi	hudebníky	a	hudebními	profesionály	
během	ostatních	zahraničních	akcí,	jako	třeba	na	Ment	Lju-
bljana.	Bez	podpory	SoundCzech	by	však	bylo	velmi	obtížné	
až	nemožné	se	ESNS	zúčastnit.

Zabelov Group

(Mladí Ladí Jazz)
Byl	to	pro	mě	první	ESNS,	ale	podle	všeho	to	byl	první	
focus,	který	byl	opravdu	vidět	a	slyšet.	CZ/SK	lounge	byla	
skvělá	a	dle	všeho	fungovala	více	než	dobře.

Adam Kaňa
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(Real Something, Manon Meurt)
ESNS	s	focusom	na	Česko	a	Slovensko	bol	obrovskou	
príležitosťou	pre	naše	kapely.	Z	môjho	pohľadu	to	pre	
Manon	Meurt	vyšlo	takmer	na	maximum.	Manon	Meurt	
odohrali	až	tri	koncerty:	jeden	regulérny	v	legendárnom	
klube	Vera,	kde	mala	kapela	aboslútne	plno	a	zástup	
ľudí	čakal	ešte	pred	klubom.	Druhý	koncert	bol	v	(opäť	
legendárnom)	obchode	s	vinylmi	Plato,	kde	kapela	
odohrala	polo-akustický	set	s	výborným	ohlasom.	No	
a	napokon	tretí	koncert	prebehol	v	kostole	Der	Aa	Kerk,	
pre	2	Meter	Sessies	(reláciu	alebo	program,	kde	vystu-
povala	napríklad	aj	Nirvana),	opäť	naplnené	do	posled-
ného	miesta,	a	s	krásnou	atmosférou.	Z	“profesionálne-
ho”	hľadiska	s	ohľadom	na	budúcnosť	a	plány	kapely	
sme	mali	na	ESNS	výborné	ohlasy	od	zahraničných	
novinárov,	Manon	Meurt	sa	objavili	vo	výbere	britského	
magazínu	DIY,	hrali	ich	na	írskom	štátnom	rádiu	RTÉ	
2fm,	písali	o	nich	belgické	média	Focus	Knack	alebo	
Enola,	tiež	európsky	Europavox	hudobný	online	outlet	
a	ďalší.	Manon	Meurt	dostali	ponuky	hrať	na	festivale	
v	Rumunsku	alebo	vo	francúzskom	Nantes.	
Všetko	toto	by	nebolo	možné	zrealizovať	bez	pomoci	od	
SoundCzechu,	najmä	tej	reálnej	v	podobe	reálnych	ľudí	
na	reálnych	miestach,	stretnutiach,	networkingových	
príležitostiach,	na	ktorých	nám	SoundCzech	pomáhal	
upozorniť	aj	na	Manon	a	ich	prítomnosť	na	ESNS.	Za	
toto	a	samozrejme	aj	za	finančnú	pomoc	sme	nesmierne	
vďační.

Táňa Lehocká

David Čajčík
(Heartnoize Promotion / Roxy Prague)
Česká	delegace	na	jednom	z	nejvýznamnějších	hudeb-
ních	showcasů	ukázala	nejen	kvalitu	a	profesionalitu,	
kterou	v	současnosti	česká	hudební	scéna	získává,	ale	
i	její	dravost.	Ukázala	také,	že	nová	mladá	generace	
hudebních	profesionálů	se	přestává	skrývat	za	někdy	
až	alibistickou	DIY	škatulkou	a	učí	se	pohybovat	na	
mezinárodním	obchodním	poli.	Z	větší	části	mainstrea-
mový	výběr	bookerů	Eurosonicu	z	českých	přihlášených	
projektů	se	svou	hudební	kvalitou	sice	nemohl	rovnat	
slovenské	rozmanité	selekci,	ale	zároveň	prezentoval	
Česko	jako	vyvinutou	zemi,	která	se	nebojí	mířit	vysoko.	
Aktivity	SoundCzechu	jako	vlastní	lounge,	panelové	
diskuze	a	především	speciální	CZ/SK	Sonic	číslo	Full	
Moonu	dodalo	focusu	hloubku,	větší	promo	a	především	
šťávu.	Tak,	jak	to	má	být.
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Fotogalerie –
Eurosonic Noorderslag 2019
(Foto	Libor	Galia)
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Monitoring médií
(česká)

www.rozhlas.cz/czeching/2018/_zprava/esns2019-za-hranice-vs-
edniho-popu-tentokrat-ve-vetsim-poctu--1807297

www.irockshock.net/modules.php?name=News&file=arti-
cle&sid=10402

casopis.headliner.cz/2019-2/eurosonic-5-5-tipu-z-groningenu/

protisedi.cz/cesti-a-slovensti-umelci-na-eurosonic-noorders-
lag-2019/

www.fullmoonzine.cz/cesti-a-slovensti-umelci-na-esns-2019

www.rockandpop.cz/ceske-aktivity-na-eurosonic-noorders-
lag-2019/

www.czechcentres.cz/program/detail-akce/eurosonic-noorderslag/

www.popular.sk/eurosonic-noorderslag-2019-hosti-nejvetsi-preh-
lidku-soucasne-ceske-hudby-v-zahranici

alterecho.muzikus.cz/zive/fotogalerie/foto-eurosonic-noorders-
lag-2019-groningen-nl-ruzna-mista-16-19-1-19.html

wave.rozhlas.cz/dalsi-eurosonic-noorderslag-se-zameri-na-cesk-
ou-a-slovenskou-scenu-6933707

www.irozhlas.cz/kultura/hudba/eurosonic-festival-nizozem-
sko_1901172108_och

frontman.cz/eurosonic-noordeslag-2019-se-zameri-na-cesk-
ou-a-slovenskou-republiku

www.reflex.cz/clanek/kultura/92180/poslouchejte-vic-ticha-a-
mene-hudby-radi-hudebnice-moravkova-ktera-hraje-na-sklene-
nou-zvukovou-sochu.html

www.lidovenoviny.cz/nahled.aspx?d=22.01.2019&e=LN-PRA-
HA&id=7945786

www.rockandpop.cz/cesti-a-slovensti-umelci-na-eurosonic-noor-
derslag-2019/

www.fullmoonzine.cz/clanky/eurosonic-moon-20190

www.hudebniknihovna.cz/dnes-zacina-nejvetsi-prehlidka-sou-
casne-ceske-hudby-v-zahranici.html

wave.rozhlas.cz/prvni-den-na-eurosonicu-hraje-se-v-hospodach-
divadle-i-kostele-7728588

alterecho.muzikus.cz/altersfera/rozhovory/fest-view-euroson-
ic-2019.html

www.hudebniknihovna.cz/soucasna-ceska-a-slovenska-hud-
ba-na-eurosonic-noorderslag-vyrazne-zabodovala.html

ec.europa.eu/slovakia/news/eurosonic_2019_with_slovak_and_
czech_artists_sk

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12072033166-artzo-
na/219542150100003/obsah/673743-art-tyden-showcase-festi-
val-eurosonic-2019
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Monitoring médií
(zahraniční)

diymag.com/2019/01/11/diy-partnership-czech-republic-slovakia-in-fo-
cus-esns-magazine-eurosonic-noorderslag-2019

pinguinradio.com/magazine/63662/esns-focus-czech-republic-slovakia-2019

hennesy.cc/eurosonic-2019-to-focus-on-czech-republic-and-slovakia-for-
the-first-time-ever/

www.electronic-festivals.com/article/one-week-to-eurosonic-noorde-
slag-2019

2fm.rte.ie/2018/09/18/esns-announces-first-acts-2019-edition/

www.allthingsloud.com/eurosonic-2019-look-one-years-focus-nations/

esns.nl/esns-to-focus-on-czech-republic-and-slovakia-2019/

www.europavox.com/news/czech-slovak-artists-eurosonic-noorders-
lag-2019/

diymag.com/2018/11/02/eurosonic-noorderslag-czech-republic-slova-
kia-joint-focus-country--2019

northerntimes.nl/2019-eurosonic-noorderslag-line-up-announced/

citytrip.groningen.nl/en/eurosonic

www.iq-mag.net/2018/03/czech-republic-slovakia-joint-esns-2019-focus-
countries/

www.iq-mag.net/2018/11/esns-adds-19-acts-czech-republic-slovakia/

www.entertainment-focus.com/festivals/eurosonic-noorderslag-com-
pletes-2019-line-up/

haga.mfa.gov.hu/eng/news/four-hungarian-acts-showcased-at-euroson-
ic-noorderslag-2019

www.theskinny.co.uk/music/news/eurosonic-noorderslag-announces-fi-
nal-lineup

www.pollstar.com/article/the-slow-readers-club-nona-dazzle-at-euroson-
ic-noorderslag-2019-137112

www.tellerreport.com/post/--you-can-hear-this-and-see-it-at-eurosonic-
noorderslag-.S1eJvPhGV.html

www.dvhn.nl/cultuur/Focus-Eurosonic-Noorderslag-2019-op-Ts-
jechi%C3%AB-en-Slowakije-22967206.html?harvest_refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

www.festivalinfo.nl/festival/21225/Eurosonic_Noorderslag/2019/

www.globalpublicity.co.uk/category/festivals/eurosonic-noorderslag/

www.frontview-magazine.be/en/news/esns-2019-completes-line-up#.
XFMXWuHYrnE

online-music-news.com/2018/09/20/esns-eurosonic-noorderslag-2018/

www.ihouseu.com/festival/esns-2019-celebrates-european-music-indus-
try-bright-look-future.html

frequenzy.nl/uncategorized/focus-on-slovakia-the-czech-republic-at-esns/

www.europavox.com/news/around-100-czech-slovak-musicians-will-travel-
esns-festival/

www.musikexpress.de/eurosonic-festival-2019-newcomer-1174239/
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Sociální sítě
Videa	z	workshopů	a	akcí	SoundCzech	i	reportáže	
z	ESNS	naleznete	na	YouTube	kanálu	SoundCzech	
zde:	goo.gl/rdNoXv

www.facebook.com/czechmusicoffice

www.instagram.com/soundczech_cmo


