Stockholm 20 december 2016

Pressmeddelande: Nytt nordiskt musiksamarbete på SXSW 2017
Grundarna bakom initiativet Sweden at SXSW, som de senaste tre åren promotat svenska
akter på den legendariska amerikanska musikkonferensen och festivalen SXSW, breddar nu
sitt arbete. Tillsammans med bl.a. NAPA – Nordens Institut på Grönland – lanseras det nya
initiativet Nordic Music at SXSW.
SXSW (South by Southwest) är världens största konferens i sitt slag. Att som musikakt sticka ut
och uppmärksammas av publik och branschfolk kräver noga förberedelser och ett tydligt syfte. Det
finns ett stort internationellt intresse kring många nya musikakter från Sverige, vilket initiativet
Sweden at SXSW upplevt de senaste tre åren. Nu är det dags att även rikta strålkastarna mot
musik från övriga nordiska länder – Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna och Grönland.
Kommentar från Stacey Wilhelm, Senior Manager, SXSW Music Festival:
"Over the years, the Nordic countries have proven a much anticipated contribution to SXSW with
many noteworthy, up-and-coming and established artists attending. We are excited to again host a
variety of buzz acts and new discoveries in March 2017. Sweden and Norway have significant
representation and I'm eager for Skott, Saint, Lovespeake and Sløtface. Moreover, we predict
great performances from artists elsewhere in the Nordic such as ALMA, CHINAH, Uyarakq with still
more to come. SXSW is pleased that initiatives to promote the Nordic acts together will continue to
increase the industry's attention on this part of the world as a whole for producing a hotbed of fresh
and interesting musical exports.”
"Att ta del av en kurerad, gemensam plattform borde vara lika intressant för besökare som för
artister och bransch. Nordic Music at SXSW har potential att bli en av dessa plattformar som fyller
både en musikalisk, geografisk och affärsmässig funktion", säger Holger Carlsson, initiativtagare
och producent, Little W Productions.
Lanseringen av Nordic Music at SXSW har ambitionen att skapa mer synlighet för den spännande
brokiga nordiska musikscenen och väcka större nyfikenhet och intresse från internationell och
amerikansk musikindustri. Nordic Music at SXSW ska förse artisterna med möjligheter att bli
upptäckta och utveckla deras internationella karriärer.
Mats Bjerde, direktör på NAPA (Nordens Institut på Grönland):
"Vi tycker att det känns fantastiskt att ta några första steg mot att få till en samlad, nordisk
synlighet på SXSW. Det finns mängder av möjligheter i en ökad gemensam kommunikation och
samverkan och vår erfarenhet är att norden som region är många gånger tydligare som avsändare
ju längre bort från de enskilda länderna man kommer. Enkelt utryckt så bygger väl initiativet på
förvissningen om att tillsammans är vi starkare.
Följande nordiska artister är bokade (fler tillkommer i mitten av januari):
Anna von Hausswolff (Göteborg)
Saint (Malmö)
Baskery (Stockholm)
Simian Ghost (Stockholm)
Chain Wallet (Bergen)
ARY (Oslo)
Lovespeake (Oslo)
Dark Times (Oslo)
SLØTFACE (Oslo)
Alma (Helsingfors)
Satellite Stories (Oulu)
CHINAH (Köpenhamn)
Rain brother (Köpenhamn)
Small Time Giants (Grönland/Köpenhamn)
Agnes Obel (Köpenhamn)
Uyarakq (Nuuk)
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Ett av de planerade eventen kommer att äga rum tillsammans med amerikanska Flood Magazine
som varje år "tar över" Cedar Street Courtyard, en av Austins klassiska venues under SXSW. Där
kommer några av de norska respektive grönländska akterna att uppträda.
Pipaluk Lind, Director, Nuuk Nordic Culture Festival 2017:
"We're incredibly excited to be able to present a Greenlandic scope on Nordic Music at SXSW.
Small Time Giants, Uyarakq and Peand-El all demonstrate, what's unique and powerful about
music in Greenland, and what's to come at Nuuk Nordic Culture Festival 2017. Greenland is on the
move on the Nordic music scene and we're thrilled to introduce these passionate and powerful
artists at SXSW. We can't wait to present more like this at Nuuk Nordic Culture Festival 2017."
Tobias Grut, Brand Manager, Nordiska Ministerrådet:
”Musik er en universel formidler af kultur og værdier, og derfor et vigtigt instrument at tage i
anvendelse i branding af vores region. Derfor er jeg glad for at vi kan hjælpe NAPA med at styrke
en Nordisk platform for musikken under SXSW, og ikke mindst løfte Grønlandsk musik ind på
denne vigtige venue, da det medvirker til at vise bredden i det Nordiske kulturliv – og samarbejde.”
Aktörer bakom Nordic Music at SXSW:
Nordiska Ministerrådet
Nordens Institut på Grönland
Nuuk Nordic Culture Festival
Little W Productions USA
Ebba Lindqvist PR
SXSWs uppdrag är att hjälpa kreativa människor uppnå sina mål. SXSW grundades 1987 i Austin,
Texas, och är mest känt för sin konferens och festival som uppmärksammar mötet mellan musik,
film och interaktiva industrier. Eventet, en oumbärlig destination för globala branschproffs, täcker
konferensprogram, showcase, filmvisningar, utställningar och en rad olika nätverksmöjligheter.
SXSW bevisar att de mest otippade upptäckter sker när en bred flora teman och människor
sammanstrålar. SXSW 2017 äger rum mellan 10 och 19 mars 2017. SXSW Music Festival mellan
13 och 19 mars.
Mer info:
SXSW Conference & Festivals | March 10-19, 2017 | sxsw.com
Presskontakt, Nordic Music at SXSW:
Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070-480 33 00

