
Wat is Hit the North?
Hit the North is hèt talentontwikkelingstraject voor acts uit Drenthe, Groningen en Friesland. 
Een jaar lang persoonlijke en professionele coaching om jouw act naar een hoger niveau te 
tillen. Uit de drie noordelijke provincies wordt elk vier acts geselecteerd voor deelname. Elke act 
wordt gekoppeld aan een coach die hen het jaar door maandelijks begeleidt. De in totaal twaalf 
acts volgen daarnaast tijdens vier bootcamps een intensief programma vol workshops, panels, 
netwerkmomenten en showcases. Het programma duurt van januari tot januari. 

Wie organiseert Hit the North?
Hit the North wordt georganiseerd vanuit ESNS, Into The Great Wide Open, Noordstaat, 
POPgroningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Popfabryk.

Wat zijn de doelen van Hit the North?
Professionele coaching bieden, afgestemd op jouw behoeftes. Een breed netwerk beschikbaar 
stellen van verschillende professionals uit de muziekindustrie. Een boost geven aan jouw act 
om (inter-)nationaal verder te komen met jouw muziek.

Kost het geld om deel te nemen?
Voor deelname aan Hit the North legt elke act een bijdrage in voor het eigen werkbudget. 
Dit bedrag wordt voldaan in 2 termijnen. Er kan gekozen worden tussen een eigen bijdrage van 
750,- of 1000,- euro. Dit bedrag wordt vanuit het traject verdrievoudigd. Dat betekent dat je 
respectievelijk een werkbudget hebt van 2250,- of 3000,- euro om in overleg met je coach uit 
te geven aan bijvoorbeeld studiotijd, een fotoshoot of website.

Staan de coaches voor 2022 al vast?
Wij werken met een poule van professionals waar wij zeer goede ervaringen mee hebben. 
Voorop blijft staan dat we per act zoeken naar een goede match. Daarom gaan we met jou 
in gesprek over de doelen en wensen van jouw act en kijken we daarna samen welke coach 
goed bij jouw act past. 

Welke invloed heeft COVID-19 op het programma?
We bekijken per moment wat er mogelijk is. Onze voorkeur gaat altijd uit naar een fysieke 
ontmoeting, maar uiteraard alleen wanneer dit veilig kan. Dit betekent dat we er eventueel 
voor kunnen kiezen om bootcamps en showcases (gedeeltelijk) online plaats te laten vinden of 
te verplaatsen. De maandelijkse coaching loopt ten alle tijde door, fysiek en online.
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