
                                                                                  

  
 
 

 
CLAU S D’ACCÉS ALS MERCATS INTERNACIONALS  
Es tratègies promocionals i de contractació per accedir al mercat del s  Pa ï sos  Nòrdics  
( Noruega , Suècia ,  F inlàndia  i  Dinam arca ) .  
 
Objectiu 
 
Donar a conèixer la realitat actual del mercat musical de Noruega, Suècia, Finlàndia i 
Dinamarca a les empreses catalanes. Oferir una visió general a partir de l’experiència 
dels diferents agents que el conformen, des de festivals, sales de concerts i 
associacions, passant per  empreses de management i agències de booking.  
 
Facilitar que les empreses catalanes entrin en contacte amb els seus homòlegs del nord 
europeu i els hi puguin presentar propostes artístiques susceptibles de ser programades  
en aquests països, així com afavorir l’intercanvi professional.  
 
Públic objectiu:  
 
Professionals del sector musical català: empreses de management, directors de sales de 
música, de festivals i d’espais públics, bookers, agents, promotors.  
 
 
 
Di sseny de la jornada 
 
Di jous 5 de maig 
 
10h00 –Rebuda dels participants 
 
10h25 – Benvinguda institucional 
 
De 10h30 a 12h00 –  Sess ió 1 
Agències i segells: els nostres socis potencials als països nòrdics. 
Ponents:  
Anders Wind (Tsunami Agency, DK), Anita Halmoy (Atomic Soul, NO), Mattias Albinsson  
(Headstomp Productions, SE), Cathrine A.  Heen (Grappa Musikkforlag, NO) 
 
12:00h – 12:15h – Pausa-cafè  
 
 
 
 



 
 
 
12:15h- 13:45h  - Sess i ó 2:  
Exportació i  im portació.  Com  accedi r a l  Mercat Nòrdic .   
Ponents:  
Ri itta Huttonen (Maetka Agency, FI), Alice Bernsten (Wonderland Agency, NO), Jan Ole 
Otnaes  (Nasjonal Jazzscene-Victoria, Oslo, NO).  
 
13:45h-15:45h – Dinar lliure 

 
16:00h – 18:00h – Ses s ió 3:  
F es ti va l s  i  sa les .  Com  cridar l ’a tenció del s  program adors .   
Ponents: 
A lexandra Archetti (Oslo Music Festival, NO), Sten Ove Toft (Bla Club, NO), Minna 
Huuskonen (Helsinki Festival, FI). 
 
Moderadors: Xavier Cester, tècnic de Creative Catalonia - Àrea de Mercats de l’ICEC 
(sessions 1 i 3) i Neus Mèlich, responsable de l’oficina de l’ICEC a Berlin (sessió 2) 
 
Divendres 6 de maig  

 
Sess ions  d’speed m eetings  
 
A les 9’45h – rebuda als participants 
 
De 10:00h a 13’00h – sessions d’speed meetings entre tots els participants prèvia 
inscripció via web.  
 

ATENCIÓ!!! Totes les sessions es faran en anglès .  No hi  haurà  servei  de traducció 
s im ul tània .  

 
 
Organitzat per: 
 

                            
 
Amb la col·laboració de:  
 

            
 
Amb el suport de:  
 
      

        


