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Superstruct Entertainment skal sikre
verdensstjerner til NorthSide
Superstruct Entertainment (”Superstruct”) har investeret i og indgået et nyt
partnerskab med Down The Drain Group (”Down The Drain”), den største
uafhængige koncert- og festivalarrangør i Danmark. De finansielle vilkår for
handlen er ikke offentliggjorte.
Down The Drain Group står bag en række af Danmarks største festivaler,
herunder NorthSide, Tinderbox, og en række andre koncertoplevelser via
Down The Drain Concerts, der arrangerer mere end 200 koncerter årligt.
“Siden vi åbnede portene til den allerførste NorthSide i 2010 er det gået

stærkt. Jeg er stolt over de oplevelser, vi leverer til vores gæster med både
koncerter og festivaler, og vi er kun lige begyndt. Vi kigger lige nu frem mod
en fremragende festival om en måned, og vi ser frem til den videre udvikling
af NorthSide i samarbejde med Aarhus Kommune, når vi flytter til den nye
koncertplads i 2021. Vores ambition er at være en del af den absolutte
verdenselite, når det handler om musikoplevelser, og med Superstruct som
en del af holdet, kan vi matche den globale konkurrence om de allerstørste
artister”, siger Brian Nielsen, CEO i Down The Drain Group.
“Vi fik idéen til NorthSide med stærk inspiration fra bla. Øyafestivalen, og vi
samarbejder allerede med Sziget i år, som også har Ed Sheeran på
programmet”, uddyber Brian Nielsen.
Superstruct repræsenterer de styrker og værdier, vi værdsætter som
virksomhed, og som vi skaber vores festivaler ud fra. Vi kan med andre ord
ikke forestille os et bedre match”, konstaterer Brian Nielsen.
“Down The Drain teamet har bygget en imponerende platform og serie af
events over de seneste 9 år, og vi ser frem til at kombinere vores ekspertise
med de stærke brands og tage virksomheden til et endnu højere niveau”,
siger James Barton, CEO i Superstruct
Ifølge aftalen, vil den daglige ledelse af Down The Drain Group fortsat blive
varetaget af Brian Nielsen, Flemming Myllerup og Mads Sørensen.
Om Superstruct Entertainment
Superstruct Entertainment, bakket op af Providence Equity Partners, er en live
entertainment platform, der på verdensplan ejer og driver festivaler og
koncertbegivenheder, herunder Europas største festival Sziget i Budapest,
Sónar i Barcelona og de Skandinaviske festivaler Øyafestivalen i Oslo, Flow i
Helsinki og Australske Field Day i Sydney. Superstruct Entertainment
offentliggjorde i sidste uge købet af en række engelske festivaler herunder
Boardmasters og Kendal Calling.
FAKTA
NorthSide blev etableret i 2010 og har 40.000 gæster.
Festivalen blev kåret som Europas bedste medium-sized-festival i 2018.

NorthSide 2019 afvikles i Ådalen ved Aarhus i dagene 6.-8. juni 2019, og
billetter kan købes via NorthSide.dk. Prisen stiger den 31. maj.
Down The Drain Group, selskabet bag NorthSide, er Danmarks største
uafhængige koncert- og festivalarrangør. Virksomheden står bl.a. også bag
Tinderbox den 27.-29. juni og Ed Sheeran i Tusindårsskoven den 27. og 28.
juli.

NorthSide 2019 afvikles i Ådalen ved Aarhus i dagene 6.-8. juni.
Besøg NorthSide.dk eller Facebook for mere om NorthSide 2019.
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