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1
Voorwoord



1.  Voorwoord

Het jaar 2011 was voor Buma Cultuur een jaar waarin veel van de organisatie 

gevraagd werd. Met de lancering van twee nieuwe evenementen in 2010 en  

de start van nog een nieuw evenement – Buma Music in Motion – in 2011, moest 

blijken of de herstructurering van de organisatie de juiste was. De herverdeling 

van verantwoordelijkheden en efficiëntere verdeling van de werkzaamheden  

hadden in 2011 echter als resultaat dat de drie nieuwe evenementen goed  

uitgevoerd konden worden met het bestaande personeels bestand. 

De missie van Buma Cultuur is nog steeds dezelfde: ‘Het ondersteunen  
en promoten van het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland  
als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se 
Nederlands talige) muziek, met als doel enerzijds het aandeel op de 
Nederlandse markt te vergroten en anderzijds een hogere inkomsten
stroom door het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht uit  
buitenlandse markten te stimuleren. Met haar zichtbare activiteiten  
wil Buma Cultuur indirect het imago van Buma positief laden.’
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En deze missie vraagt bij zowel bestaande evenementen als nieuwe dat iedereen 

zich richt op twee doelen: het Nederlandse copyright en de koppeling van de 

Buma Cultuur-evenementen aan Buma. Beide uitgangspunten krijgen steeds 

meer vorm. In Groningen, tijdens Eurosonic Noorderslag – een evenement  

waar Buma Cultuur partner van is – staan steeds meer Nederlandse bands  

in de schijnwerpers en creëert stichting Noorderslag steeds meer ruimte  

voor de aanwezigheid van Buma. 

Niet alleen in vormgeving en uitingen, maar ook business to business krijgt 

Buma/Stemra alle ruimte om voor haar relevante onderwerpen ter sprake te 

brengen. Dit wordt door bezoekers ook gezien en als positief ervaren. Ook  

een uiterst succesvol evenement als Amsterdam Dance Event heeft in al haar 

vormgeving doorgevoerd dat het een initiatief is van Buma. Ook dit valt meer  

en meer op. Bij evenementen als Buma NL is deze koppeling het eenvoudigst. 

Hier wordt vanaf aflevering 1 de nadruk gelegd op Buma als initiator en dit  

levert in de media een koppeling op zoals deze bedoeld is. RTL Boulevard- 

presentator Albert Verlinde omschreef het als volgt: ‘De Buma is niet alleen  

de organisatie die we kennen van de negatieve berichtgeving rond o.a.  

Rob Bolland, maar ook een organisatie die zich bezig houdt met hele  

nuttige evenementen.’

Door de toename van het aantal evenementen en de bewuste spreiding over  

het jaar ontstaat dit besef bij steeds meer media. De vraag in hoeverre deze 

positieve insteek opweegt tegen de hausse aan negatieve berichtgeving van  

het afgelopen jaar rond Buma is er een die bij de evaluatie van het Beleidsplan 

Buma Cultuur 2009-2012 beantwoord dient te worden. In 2011 kwam ook steeds 

meer de nadruk te liggen op de ‘cultural governance’ code die geldt of gaat 

gelden voor alle organisaties die financieel worden ondersteund door de 

overheid of door overheidsinstellingen zoals het Fonds Podiumkunsten. Dit  

heeft gevolgen voor het bestuur van de stichtingen Buma Rotterdam Beats en 

Amsterdam Dance Event. Beide stichtingen zullen aanpassingen doorvoeren, 

zodat zij voldoen aan deze code. De bestaande evenementen van Buma Cultuur 

ondergingen het afgelopen jaar enkele succesvolle veranderingen. Zo verhuisde 

de Jazzdag van Amersfoort naar Rotterdam en ging Toonzetters voor het eerst 

op in de programmering van het Holland Festival. Gevolg: meer persaandacht  

en vooral ook meer publiek. Overigens groeide het aantal bezoekers in 2011 

vrijwel bij elk evenement. Negatiever waren de gevolgen van het bezuinigings-

beleid van de Nederlandse overheid. Zowel de btw-verhoging als de kortingen 

op subsidies hadden in 2011 al hun effect op de financiële huishouding van  

een aantal evenementen. Dit zal in 2012 zeer waarschijnlijk niet verbeteren  

en daarop zijn de projectbegrotingen dan ook aangepast.

We zitten inmiddels al weer enkele maanden in 2012, het jaar waarin de  

koppeling van Buma met de Buma Cultuur evenementen nog duidelijker moet 

worden. De successen uit 2011 hebben daar in ieder geval hun steentje aan 

bijgedragen.

John Brands
Voorzitter Buma Cultuur

El
z 

Ba
kk

er
 –

 B
um

aN
L

Fo
to

 A
ll 

Ac
ce

ss
 E

nt
er

ta
in

m
en

t

Voorwoord   5



2
Promotor van Nederlands 
Muziekauteursrecht



Buma Cultuur streeft haar missie na 

met een reeks projecten, evenementen 

en sponsor- activiteiten. Deze 

bestrijken de muziekwereld in de 

volle breedte, maar zijn duidelijk 

gesegmenteerd om optimaal te  

kunnen aansluiten op de verschillende 

markten. Meer dan ooit stelt Buma 

Cultuur zich binnen die markten  

op als netwerkorganisatie, met als  

belangrijkste taak het bij elkaar  

brengen van marktpartijen. 

Het positief laden van het merk  

Buma gebeurt door de organisatie 

niet alleen te profileren als inner en 

verdeler van auteursrechten maar 

ook als ondersteuner en promotor 

van Nederlands muziekauteursrecht. 

Dit zal onder meer gebeuren door  

het koppelen van de naam Buma 

(Cultuur) aan radio- en televisie-

programma’s waarin het Nederlandse 

repertoire in de breedste zin de volle 

aandacht krijgt, maar vooral door  

de naam Buma altijd als initiator  

te koppelen aan de evenementen  

van Buma Cultuur. Cruciaal bij alle 

activiteiten van Buma Cultuur is dat 

het effect ervan zichtbaar is: het 

bereik, de imago versterking, de 

daadwerkelijke verkopen. Dit is 

wellicht niet direct meetbaar, maar 

zal bij ieder evenement een grote(re) 

rol in de plannen rondom het evene-

ment moeten hebben of krijgen.

Wat doet Buma Cultuur?
Festivals en beurzen

Buma Cultuur is initiatiefnemer van 

een aantal belangrijke festivals en 

beurzen. Eurosonic Noorderslag,  

het Amsterdam Dance Event en  

de Jazzdag zijn sterke netwerk-

evenementen met een duidelijk 

inhoudelijk profiel. Ze spelen een 

sleutelrol in de nationale en interna-

tionale muziekwereld en vormen een 

belangrijk podium voor het onder  

de aandacht brengen van het Neder-

lands muziekauteursrecht. Recente 

initiatieven Buma NL en Buma  

Rotterdam Beats hebben inmiddels 

bewezen de potentie te hebben om 

uit te groeien tot evenementen met 

een vergelijkbaar belang. Dat is ook 

het doel van het dit jaar nieuw in  

het leven geroepen Buma Music  

In Motion.

 

Mediabeleid

In de promotie van het Nederlandse 

muziekauteursrecht zijn radio, 

tele visie en internet van cruciaal 

belang. Buma Cultuur ondersteunt 

2.  Promotor van Nederlands  
Muziekauteursrecht

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht. 
Doel daarbij is het aandeel op de eigen markt te vergroten en het bevorderen 
van een hogere inkomstenstroom uit het gebruik van Nederlands muziek
auteursrecht in het buitenland. Indirect wil Buma Cultuur met haar activiteiten 
het imago van haar oprichter en belangrijkste financier Buma positief laden. 
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verschillende radio- en televisie-

programma’s waarin de Nederlandse 

muziek een hoofdrol vertolkt. Omdat 

dergelijke programma’s en in toe-

nemende mate ook internetsites 

steeds belangrijker worden voor  

het op de maatschappelijke agenda 

zetten van Nederlandse muziek, 

wordt het media beleid van Buma 

Cultuur de komende jaren verder 

uitgebouwd. 

Onderscheidingen en prijzen

Buma Cultuur onderscheidt ieder  

jaar enkele auteurs en uitvoerende 

artiesten vanwege hun bijzondere 

carrière of bijdrage aan de versprei-

ding van Nederlands muziekauteurs-

recht. De Buma Gouden Harp is een 

oeuvreprijs, de Buma Zilveren Harp 

een aanmoedigingsprijs voor jong  

talent. De Buma Exportprijs is een 

onderscheiding voor de internationaal 

meest succesvolle Nederlandse  

artiest. De Popprijs, Annie M.G. 

Schmidtprijs en de Buma Toon zetters 

Prijs zijn specifieke genre prijzen. 

Door de aandacht die deze onder-

scheidingen genereren in de media, 

hebben ze een belangrijke stimule-

rende werking. 

De winnaars van de Buma Gouden- 

en Buma Zilveren Harp werden in 

2011 voor het eerst bepaald door  

de achterban van Buma.

Kwaliteitsontwikkeling

Zowel voor als achter de schermen 

moet talent zich kunnen ontwikkelen. 

Buma Cultuur ondersteunt daarom 

verschillende initiatieven die muzi-

kanten helpen podiumervaring op  

te doen en zich ook op zakelijk  

gebied verder te ontwikkelen. In  

de rock en pop is de Muzikantendag 

inmiddels een begrip. Gekoppeld  

aan het Amsterdam Dance Event  

en Buma Rotterdam Beats zijn er  

nu ook specifieke programma’s  

voor jonge muzikanten in de jazz, 

dance en urban. 

Exportbevordering

In de ondersteuning van de Neder-

landse muziekexport speelt Buma 

Cultuur een belangrijke rol met 

begeleidingsprogramma’s voor 

ondernemers en artiesten, en een 

eigen stand op de belangrijke muziek-

beurzen. Ook is Buma Cultuur initiatief-

nemer van enkele internationale 

uitwisselingsprogramma’s en in  

2011 voor het laatst aanspreekpunt 

voor de muziekwereld voor het 

Prepare2Start-programma van het 

Ministerie van Economische Zaken. 

W
in

na
ar

s 
Bu

m
a 

N
L

Fo
to

 A
ll 

Ac
ce

ss
 E

nt
er

ta
in

m
en

t

Promotor van Nederlands Muziekauteursrecht   8



3
Een jaar vol evenementen



Nieuwjaarsconcert Nederlands 
Blazers Ensemble
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Dit concert komt tot stand mede 

dankzij een bijdrage vanuit Buma  

Cultuur. Bovendien is de stichting 

sponsor van de compositiewedstrijd 

voor jongeren, Op weg naar Het 
Nieuwjaarsconcert en de hieraan 

voorafgaande reeks voorronde-  

en familieconcerten. 

Hiermee helpt het Nederlands  

Blazers Ensemble nieuw talent  

en wordt Nederlandse muziek die  

anders zelden of nooit te horen is,  

op een bijzondere manier voor  

het voetlicht gebracht.

Het muziekjaar wordt steevast geopend met het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert  
van het Nederlands Blazers Ensemble, dat door de VARA op televisie  
(Nederland 2) en radio (Radio 4) wordt gebracht. 

3.1  Nieuwjaarsconcert Nederlands  
Blazers Ensemble 
1 januari
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Eurosonic Noorderslag
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Dit jaar beleefde Eurosonic  

Noorderslag de 25e editie. Naar 

aanleiding van dit jubileum kende  

het gemeente bestuur van Groningen 

aan de organisatie de Erepenning 

van de stad toe wegens ‘uitnemende 

verdiensten aan de Groninger 

samenleving.’ Creatief directeur  

Peter Smidt en festivalmanager  

Peter Sikkema werden ook door 

Yourope (the European Festival 

association) en de EBU (European 

Broadcasting Union) geëerd voor  

hun betekenis voor de internationale 

muziekindustrie. 

Met 33.000 festivalbezoekers,  

292 optredende acts en 3.000 

professionals van 43 verschillende 

nationaliteiten op de conferentie is 

Eurosonic Noorderslag een uniek 

evenement met een enorme uitstraling 

en een groot belang voor de nationale 

en internationale muziekwereld.  

De nog altijd groeiende belang-

stelling maakte het dit jaar mogelijk 

het festival uit te breiden met een 

vierde dag. Een andere toevoeging 

was het gratis toegankelijke buiten-

podium Eurosonic Air, het jubileum-

cadeau van de organisatie aan de 

stad Groningen. Hier traden populaire 

Nederlandse acts als Alain Clark, 

Caro Emerald en Kraak & Smaak  

op. Dankzij deze uitbreidingen telde 

Eurosonic Noorderslag dit jaar 15.000 

bezoekers meer dan in het voorgaande 

jaar. De festivals Eurosonic en 

Noorderslag braken dit jaar een 

record door al in 15 minuten uit  

te verkopen. Ook de conferentie-

registraties waren uitverkocht.  

Eurosonic Noorderslag wordt georga-

niseerd door Stichting Noorderslag  

in samenwerking met Buma Cultuur, 

De Oosterpoort, de EBU en Yourope. 

Eurosonic
Op de donderdag- en vrijdagavond 

vindt in de Groningse binnenstad op 

tal van locaties het Eurosonic festival 

plaats. Hier verzorgen groepen en 

artiesten uit binnen- en buitenland 

showcases, waarbij ze zich presen-

teren aan boekers, managers, 

programmeurs, platenmaatschappijen 

en – niet in de laatste plaats – het 

publiek. Ieder jaar zijn de beschikbare 

publieks kaarten al in de voorverkoop 

uitverkocht. In 2011 traden tijdens 

3.2  Eurosonic Noorderslag 
1215 januari 

Eurosonic Noorderslag is een grootschalig meerdaags evenement in het 
centrum van Groningen. Op de donderdag en vrijdagavond is er Eurosonic als 
internationaal showcasefestival op vele locaties in de stad. Op zaterdagavond 
is er in De Oosterpoort Noorderslag, met optredens van louter Nederlandse 
bands. Overdag is er op deze locatie ook een conferentie voor professionals 
in de muziekindustrie. In de pop en rockmuziek geldt het evenement als  
de opening van het jaar. 

“ The bookers, the agents, they’re all here. If they 
come to see you and you’re doing a good gig, 
there is a good chance you might be playing all 
over the world.” 

De Staat over Eurosonic Noorderslag

Een jaar vol evenementen   13



Eurosonic een kleine tweehonderd 

acts op. In het oog springende 

buitenlandse namen waren dit jaar 

James Blake, Selah Sue, The Van 

Jets, Ben L’Oncle Soul, Anna Calvi, 

Agnes Obel en de Crystal Fighters. 

Het geplande optreden van de Britse 

sensatie The Vaccines ging helaas  

op het allerlaatste moment niet  

door. Traditie getrouw staat tijdens  

Eurosonic één land extra in het 

zonnetje. Dit jaar was dat Nederland 

met optredens van onder meer Caro 

Emerald, Kraantje Pappie, Laura 

Jansen, Tim Knol, Waylon, DeWolff, 

The Death Letters, Blaudzun en Moss.  

Radio en televisie
Eurosonic werd dit jaar in vele 

Europese landen, waaronder Ierland, 

Frankrijk, België, Italië en Zweden, 

live op de radio uitgezonden. Televisie 

en radiozenders uit heel Europa 

bezochten Groningen om verslag  

te doen van de European Border 

Breakers Awards (EBBAs), Eurosonic 

en de conferentie. Op televisie deed 

de NTR op vrijdag verslag van de EBBA- 

ceremonie en Eurosonic. NOS en NTR 

zonden Noorderslag live op televisie 

en internet uit. Op de radio zond 3FM 

voor het eerst vier avonden live uit 

vanaf verschillende festivallocaties. 

European Border Breakers Award 
Een belangrijk mediamoment is  

de uitreiking van de EBBAs, een 

onderscheiding voor artiesten die in 

het voorbije seizoen met hun debuut-

album succesvol waren buiten hun 

eigen landsgrenzen. De prijs is in het 

leven geroepen door de Europese 

Commissie en de European Broad-

casting Union (EBU), het overkoepe-

lend orgaan van de Europese publieke 

radiostations, en heeft tot doel de 

culturele diversiteit en het creatieve 

en innovatieve vermogen binnen 

Europa te benadrukken. Tijdens  

het door BBC-coryfee Jools Holland 

gepresenteerde gala werden onder-

scheidingen uitgereikt aan onder 

meer Caro Emerald (Nederland), Miike 

Snow (Zweden) en Mumford & Sons 

(Engeland). De publieksaward ging 

naar de Duitse band The Baseballs. 

Speciale gast was dit jaar de Britse 

zangeres Katie Melua. 

Festival Awards Europe 
De Festival Awards Europe 2010 

werden uitgereikt tijdens een uit-

verkochte ceremonie in de Groningse 

Stads schouwburg. 
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Meer dan 350.000 uitgebrachte 

stemmen bepaalden de winnaars  

in de volgende categorieën:

•	 Beste grote festival:  
Heineken Open’er Festival - Polen

•	 Beste mediumsized festival: 
Electric Picnic Music & Arts 

Festival - Ierland
•	 Beste kleine festival:  

5 Tauron Nowa Muzyka Festival  

- Polen
•	 Beste nieuwe festival:  

Temple House Festival - Ierland
•	 Beste indoor festival:  

Rolling Stone Weekender -  

Duitsland
•	 Meest Europees georiënteerde 
festivalprogramma:  
Oxegen - Ierland

•	 Beste nieuwe act:  
Florence and the Machine

•	Beste act: Muse

•	 Festivalnummer van het jaar:  
Muse - Uprising

Conferentie
Als onderdeel van Eurosonic 

Noorder slag organiseert Buma 

Cultuur een driedaagse conferentie 

voor professionals uit de muziek-

industrie. Behalve als gelegenheid 

om uitgebreid te netwerken, fungeert 

de conferentie als forum waar nieuwe 

ontwikkelingen worden besproken. 

Een uitgebreid programma aan 

panels, speeches, interviews en 

presentaties brengt alle belangrijke 

actuele zaken binnen de muziek-

wereld aan de orde. De laatste jaren 

is er ook een speciaal aanbod 

gegroeid voor de talrijke buitenland-

se bezoekers aan de conferentie. 

Daarnaast zijn er internationale 

meetings voor de (EBU) (overkoepe-

lend orgaan van de Europese publieke 

radiostations), de International Music 

Managers Federation (IMMF) (branche-

organisatie voor managers in de 

popmuziek), Network Europe (de 

associatie van Europese boekers  

en promotors) en Yourope (de 

vereniging van grote Europese 

popfestivals).

Keynote speeches waren er dit jaar 

van drie Amerikanen: de spraak-

makende blogger Bob Lefsetz, 

entertainmentjournalist Fred Good-

man en social network deskundige 

Gerd Leonhard. Zij lieten hun licht 

schijnen over de toekomst van de 

muziekindustrie. De overgang van 

fysieke naar digitale distributie en  

het veranderende consumptiegedrag 

qua media heeft gevolgen voor alle 

geledingen van de muziekindustrie. 

Wat ooit zekerheden waren zijn 

producten die nu uit de markt 

verdwijnen en andere verdienmodellen 

leiden tot andere verhoudingen. Een 

speciale plaats binnen het programma 

was er voor de plaats van het auteurs-

recht in dit veranderende veld. Gerard 

Marlet presenteerde de verrassende 

resultaten van een onderzoek naar 

het economisch belang van de 

aanwezigheid van culturele voor-

zieningen voor gemeenten. Tijdens 

de conferentie werd ook ingegaan op 

de gevolgen van de bezuinigingen op 

cultuur en de verhoging van de BTW. 

De Noorderslag conferentie is  

het moment waarop veel onder-

scheidingen worden uitgereikt.  

Dit jaar waren dat:

•	 de Pop Media Prijs voor de beste 

prestatie op het gebied van de 

Nederlandse popjournalistiek   

aan Eric Corton (o.a. presentator 

3voor12Radio en BNN That’s Live);

•	 de Veer voor grote verdiensten  

in de muziekindustrie aan muziek-

uitgever Pieter van Bodegraven 

(Talpa Music);

•	 de Popview Lex van Rossen 

Award voor de meest talentvolle 

Europese fotograaf aan Dirk Wolf 

uit Nederland;

•	 de Interactive Award voor de 

beste online muziekcampagnes 

aan de band Palomine en het 

bedrijf 22tracks 

Noorderslag
Op de zaterdag biedt Noorderslag  

in De Oosterpoort in acht uur een 

overzicht van de belangrijkste nieuwe 

ontwikkelingen in de Nederlandse 

popmuziek. Noorderslag is dé plek 

voor nieuwe namen om zich in de 

kijker te spelen bij zowel de media, 
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het live-circuit als de platenindustrie. 

In de praktijk betekent een succesvol 

optreden op Noorderslag de opstap 

naar tournees in het clubcircuit en 

optredens op de grote zomerfestivals. 

Van de ruim vijftig acts die dit jaar 

aantraden maakten Eefje de Visser, 

The Tunes, Boef & De Gelogeerde 

Aap, Chef’Special, Jungle By Night, 

Sef, Kleine Viezerik, Only Seven Left, 

Ruben Hein, Handsome Poets, Lola 

Kite, Baskerville, A Silent Express  

en The Black Atlantic de stap naar 

een groter publiek. Voor Moss,  

The Opposites en Go Back To The 

Zoo betekende het optreden in de 

grote Buma Cultuur-zaal een bevesti-

ging van de verworven status. Andere 

bekende acts die aantraden waren 

Schradinova, Lucky Fonz, Tim Knol, 

Dazzled Kid, Dewolff, Perquisite en 

het all-star gelegenheidsgezelschap 

Happy Camper. 

Popprijs
Onbetwist hoogtepunt in De Ooster-

poort en ook tijdens de live-uitzen-

ding op Nederland 3 is de bekend-

making van de winnaar van de 

Popprijs, de meest prestigieuze prijs 

in de vaderlandse popmuziek. Deze 

onderscheiding wordt ieder jaar 

uitgereikt aan de groep of artiest die 

in het afgelopen jaar de belangrijkste 

bijdrage heeft geleverd aan de 

Nederlandse popmuziek. Daarbij 

spelen zaken als commercieel 

succes, maar ook een goede live-

reputatie, vernieuwingsdrang en 

integriteit een rol. De afweging van 

deze argumenten is telkens doorslag-

gevend en maakt de keuze van de 

jury soms verrassend. De prijs 

bestaat uit een beeld van Theo 

Mackaay en een cheque ter waarde 

van 10.000 euro. De Popprijs is een 

initiatief van BV Pop (de bijzondere 

vakgroep popmuziek van de kunsten-

vakbond FNV KIEM) en wordt uit-

gereikt door Buma Cultuur met steun 

van Sena Performers. De Popprijs 

over 2010 werd toegekend aan 

zangeres Caro Emerald. De jury 

bestond dit jaar uit Hans Kosterman 

(BV Pop/FNV Kiem, voorzitter),  

Johan Gijsen (Tivoli), Guus Bleyerveld 

(BV Pop), Ben Houdijk (Radio 3FM), 

Gijsbert Kamer (De Volkskrant, 

VPRO), Jan Douwe Kroeske (Double 

2), Peter Sikkema (Oosterpoort, 

Eurosonic Noorderslag) en Gert  

van Veen (ID&T). 

Ook voor de Popprijs geldt dat deze 

wordt uitgereikt over het voorafgaande 

jaar. De Popprijs 2011 werd begin 

2012 uitgereikt aan De Jeugd van 

Tegenwoordig. Meer hierover  

in het jaarverslag 2012.

UIT HET JURYRAPPORT:
Caro Emerald

Een fenomeen met interna
tionale allure zoals de jury  
die in de vijfentwintig jaar dat 
de Popprijs wordt uitgereikt 
zelden heeft meegemaakt.
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3.3  Buma Harpen Gala 
3 maart

Buma Gouden Harpen
De Gouden Harp is de hoogste 

onderscheiding die door Buma 

Cultuur wordt uitgereikt. Het is een 

oeuvreprijs bestemd voor muziek-

auteurs en artiesten die zich in  

hun carrière op bijzondere wijze 

verdienste lijk hebben gemaakt voor 

de Nederlandse muziek. De prijs 

wordt sinds 1962 jaarlijks uitgereikt. 

Bijzonder was dit jaar dat de laureaten 

voor het eerst niet door een jury 

maar door de leden van Buma zelf 

werden gekozen. 

In een stemming via internet kozen  

zij het duo Nick & Simon, zanger/

pianist VanVelzen, de band Kane  

en muziekuitgever Tony Berk. 

De Buma Gouden en Zilveren Harpen en de Buma Exportprijs 2010 werden  
op 3 maart 2011 uitgereikt tijdens het live door de TROS op Nederland 3  
en Sterren.nl uitgezonden Buma Harpen Gala in Muziektheater Vredenburg 
Leidsche Rijn in Utrecht. De presentatie was daarbij in handen van Yolanthe 
Cabau van Kasbergen. Alle musicerende prijswinnaars traden op met het 
Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley en zorgden zo voor een 
mooi promotiemoment voor de Nederlandse muziek en de merken Buma  
en Buma Cultuur. 
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Buma Zilveren Harpen
De Zilveren Harp is bedoeld om jonge 

scheppende of uitvoerende artiesten 

te bekronen die al een belangrijke 

bijdrage aan de Nederlandse muziek 

hebben geleverd, maar waarvan de 

jury verwacht dat zij nog een grote 

toekomst voor zich hebben. Deze 

prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 

1969 en was in veel gevallen een 

opmaat tot een Gouden Harp. 

Net als bij de Gouden Harp werden 

ook de Zilveren Harpen dit jaar voor  

het eerst door de leden van Buma 

gekozen. Uit een longlist ging de 

voorkeur uit zangeres Caro Emerald, 

zanger Frans Duijts en dj/producer 

Sander van Doorn. 

Buma Exportprijs
De Exportprijs van Buma Cultuur 

wordt jaarlijks toegekend aan 

de artiest die het meest succesvol is 

met Nederlands muziekcopyright in 

het buitenland. De Exportprijs over 

2010 werd uitgereikt aan André Rieu. 

Beste lied 
Nieuw onderdeel van het Harpen 

Gala was de verkiezing van het beste 

lied. In de weken voorafgaand aan 

het evenement werd het publiek 

opgeroepen via internet te kiezen 

uit tien composities van eigen 

bodem. Deze nominaties waren een 

selectie van de best verkochte en 

meest gedraaide Nederlandse liedjes 

van het afgelopen jaar. De winnaar 

was het lied A Night Like This  

van de hand van David Schreurs 

(tekst/muziek), Vincent DeGiorgio 

(tekst/muziek) en Jan van Wieringen 

(muziek), uitgevoerd door Caro 

Emerald.
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Muzikantendag On Tour
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3.4  Muzikantendag On Tour 
2, 16 april en 15, 29 oktober

De nieuwe formule onder de noemer 

Muzikantendag On Tour, waarbij het 

evenement in een kleinere opzet 

meerdere locaties aandoet, is dit jaar 

een succes gebleken. De edities in 

de Effenaar in Eindhoven (2 april),  

het Utrechts Conservatorium (16 april), 

Hedon in Zwolle (15 oktober) en 

Doorn roosje in Nijmegen (29 oktober) 

scoorden een goede opkomst en 

een goede publieksevaluatie.  

Opmerkelijk is de bereidheid van 

professionals uit alle lagen van de 

muziekwereld om mee te werken  

aan de Muzikanten dagen. 

De Muzikantendag On Tour is  

een initiatief van Buma en Sena.  

De organisatie is in handen van  

Buma Cultuur en GRAP, en wordt 

uit gevoerd in samenwerking met 

POPnl, 3FM Serious Talent, 3voor12, 

POPnl, EHPO en De Muzikantengids.

De Muzikantendag is een evenement voor amateur en semiprofessionele  
muzikanten met als doel hen beter bekend te maken met de organisatorische 
aspecten en hen in contact te brengen met professionals uit het vak om zo 
deuren te openen en nieuwe ideeën op te doen. Met workshops, clinics en 
paneldiscussies kunnen aanstormende muzikanten en bands in één dag hun 
muzikale bagage verrijken. Tijdens het demospreekuur en het demopanel  
is er de mogelijkheid feedback te krijgen van professionals. 
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3.5  Annie M.G. Schmidtprijs 
17 april

De prijs omvat een geldbedrag  

van 3.500 euro en een bronzen 

borstbeeld van de naamgeefster. 

Omdat het een prijs betreft voor een 

lied wordt zij altijd uitgereikt aan de 

tekstschrijver, de componist en de 

uitvoerende artiest. In de praktijk is 

dit overigens vaak één en dezelfde 

persoon. De jury bestond dit jaar  

uit Jacques Klöters (voorzitter),  

Cor Bakker, Frank van Pamelen,  

Karin Bloemen en Rinske Wels. 

Zij kozen als het beste theaterlied 

van 2010 Lente van Theo Nijland 

(tekst/muziek) en Brigitte Kaandorp 

(tekst), uitgevoerd door laatst-

genoemde in haar theatershow Zo. 

De Annie M.G. Schmidtprijs is de bekroning voor het beste Nederlandstalige 
theaterlied. De prijs is een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival  
en Buma Cultuur. Sinds 1991 bekroont een jury jaarlijks een nummer waarin  
de diepgang, humor of de poëtische en literaire vorm en inhoud van de tekst  
belangrijker worden geacht dan het karakter van de instrumentale uitvoering. 

UIT HET JURYRAPPORT:
Brigitte Kaandorp, Theo Nijland

Een lied over een heftige gebeurtenis. Maar de vertolker, die ook de tekst 
schreef, zingt niet met de choke uit. Het blijft vrij nuchter klinken, wat  
ook de eigen stijl is van deze grote artiest.

“ Het is een prestigieuze prijs - en het is toch  
wel leuk die eens te winnen, als je al zoveel 
jaren liedjes maakt.” 

Brigitte Kaandorp in NRC Handelsblad  

over de Annie M.G. Schmidtprijs
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3.6  Buma Music In Motion 
28 april

Aansluitend was er een Award Ceremonie. Hierbij werden prijzen uitgereikt  

voor de beste producties in de volgende categorieën: 

•	 Best Broadcasting Music:  
Channel Identity RTL 7 van componist Stephen Emmer 

•	 Best Advertising Music:  
Boards Magazine ‘Rise and Fall’ van componist Ivo Witteveen

•	 Best Other Media Music (film, online, telecom, games):  
The Unforgiving van Within Temptation, AT Productions en Goeroe Media

Op 28 april vond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam de eerste editie plaats  
van Buma Music In Motion, een evenement dat zich richt op het muziekgebruik  
in multimedia. Overdag was er een conferentie. Thema’s waren het componeren  
voor muziek, theater, reclame en games, de rol van media in online toepassingen 
en hoe de veranderende businessmodellen in een meer en meer digitale wereld. 
Sprekers waren onder anderen Morgan Visconti van het Britse muziekproductie
bureau Human, Andre Ettema (AME Music), componist en publicist Ilja Gort, 
componist Pieter Perquin (Perquisite), Rene Smit van televisiezender RTL  
en Johan van der Voet van de vakvereniging BCMM. 
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Aan de Buma Toonzetters Prijs is  

een geldbedrag van 10.000 euro  

verbonden, bedoeld voor de compo-

nist. De uitvoerende(n) van het 

winnende stuk ontvangen eenzelfde 

bedrag in de vorm van de Sena 

Performers Toonzetters Prijs. De 

organisatie nomineerde dit jaar tien 

werken. Hiervan werden er tijdens 

de uitreiking op 22 juni in Muziek-

gebouw aan ’t IJ drie uitgevoerd: 

Paramyth van Yannis Kyriakides,  

Die Kammersängering van Richard 

Rijnvos en het Violin Concerto van 

Klas Torstensson. Een internationale 

vakjury bestaande uit Lucas Vis 

(dirigent, Nederland, voorzitter), 

Andrew Kurowski (BBC, Verenigd 

Koninkrijk), David Pay (Music On 

Main, Vancouver, Canada), Rainer 

Pöllman (Ultraschell, Berlijn) en 

Massimo Simonini (Warsaw Autumn, 

Polen) koos als winnaar het door 

Ensemble Klang uitgevoerde Paramyth 

van de Nederlandse componist van 

Cyprische origine Yannis Kyriakides. 

Buma Cultuur heeft al vele jaren een goede samenwerking met het Holland 
Festival in de promotie van muziek van Nederlandse componisten in een 
internationale context. Ieder jaar presenteert dit internationale festival werk 
van Nederlandse componisten en wordt dit werk bekend gemaakt bij partners 
binnen de netwerken van het festival. Met ingang van dit jaar is daarom 
Toonzetters, de avond van de uitreiking van de prijs voor de beste compositie 
op het gebied van hedendaags gecomponeerde muziek, opgenomen in  
het programma van het Holland Festival. 

3.7  Toonzetters 
22 juni 
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Na vier jaren in De Observant in 

Amersfoort werd de Jazzdag dit jaar 

voor het eerst gehouden in Rotterdam, 

als startschot van twee weken jazz  

in de stad met de festivals North Sea 

Round Town en North Sea Jazz. 

Lokaties voor de Jazzdag waren 

LantarenVenster en Hotel New York. 

Het conferentieprogramma bestond 

uit panels en debatten, waarbij 

professionals uit verschillende 

werkvelden hun kennis konden delen. 

Organisatoren uit Spanje en Frankrijk 

deden een presentatie over de 

jazzscene in hun land en de mogelijk-

heden voor Nederlandse formaties 

om daar op te treden. Daarnaast 

gingen Nederlandse organisatoren 

met elkaar in discussie over de 

meest succesvolle strategie voor 

internationaal succes. Meer dan in 

voorgaande jaren werd de nadruk 

gelegd op het matchmaking-

programma, dat als doel heeft 

jazzprofessionals uit binnen- 

en buitenland relevante contacten  

te bezorgen. 

De Jazz Media Award werd uitgereikt 

aan het televisieprogramma Vrije 

Geluiden (VPRO). ‘Vrije Geluiden 

programmeert met een vakkundige 

redactie regelmatig jazzuitzendingen 

en geeft veel Nederlandse jazzmusici 

de gelegenheid zich optimaal te 

presenteren. De jury hoopt dat deze 

erkenning er toe mag leiden dat dit  

al jaren bestaande voortreffelijke 

muziekprogramma nog lang te 

bekijken en te beluisteren zal zijn, 

aldus de jury, die dit jaar bestond uit 

Robert Soomer (Radio 6), Amanda 

Kuyper (NRC Handelsblad), Sophie 

Blussé (Muziek Centrum Nederland), 

Remco van Eijndhoven (Dox Records) 

en Alexander Beets (JazzNL) en 

voorzitter Cees Schrama. 

In de avond was er een drukbezocht 

showcaseprogramma met o.a. Torque, 

Ntjam Rosie, Tin Men and the  

Telephone, Nanko, Kern Koppen en 

Martin Fondse & Wolfert Brederode.

Met een opkomst van ruim 1.000 

professionals uit binnen- en buiten-

land kon worden vastgesteld dat de 

Jazzdag een geslaagde verhuizing 

heeft beleefd en de potentie heeft in 

de komende jaren verder te groeien 

naar het internationale conferentie  

en showcase festival van de jazz.

De Jazzdag is een treffen van jazzmusici, boekingskantoren, media, studio’s, 
opleidingen, platenmaatschappijen, distributeurs, clubs en festivals. En  
net als op Noorderslag en het Amsterdam Dance Event is er overdag een 
con ferentie en ’s avonds een uitgebreid showcaseprogramma. De Jazzdag  
is een initiatief van Buma Cultuur en Stichting JazzNL.

3.8  Jazzdag 
24 juni
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3.9  Sena Performers POPnl Award 
27 augustus

De avond in de Amsterdamse 

Melkweg is inmiddels één van de 

publiekstrekkers van de Uitmarkt.  

Het evenement heeft het karakter 

van een competitie. De leden van 

POPnl, het overkoepelend orgaan  

van de twaalf provinciale pop-

organisaties en die van de stad 

Amsterdam, vaardigen ieder een 

band af naar de finale. De winnaar  

is de act die het meest wordt  

geboekt door de aanwezige podium-

programmeurs. De editie 2011 werd 

gewonnen door de Amsterdamse 

singer/songwriter Yori Swart. Zij ging 

naar huis met een tour van zeven 

optredens en een gratis promotie-

pakket waarmee zij deze tour kan 

ondersteunen. 

De Sena Performers POPnl Award 

wordt mede mogelijk gemaakt 

dankzij een financiële bijdrage  

van Buma Cultuur. 

Met winnaars als The Tunes en Heist en spraakmakende finalisten als Daily  
Bread en Kraantje Pappie is de Sena Performers POPnl Award de afgelopen  
jaren uitgegroeid tot een belangrijk showcasefestival voor opkomende  
Nederlandse bands. 
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3.10  Buma NL 
29 september

Tijdens de conferentie overdag in het 

Theater aan de Parade in Den Bosch 

waren er geïnspireerde discussies 

met titels als ‘Zijn het goede cijfers? 

Nee, het zijn de beste cijfers!’, 

‘Demopanel: ben ik door naar de 

volgende ronde?’, ‘De lachende 

derde: het belang van publishing’, 

‘Hoe meer hitparades, hoe beter’, 

‘Uiteindelijk ligt het altijd aan...  

de boeker’ en ‘Social media: kunnen  

we nog zonder?’. In de zijlijn werd  

er flink genetwerkt. 

Veel publieke belangstelling was  

er voor de Buma NL Awardshow.  

De registratie hiervan werd uit-

gezonden door de TROS in Sterren.nl. 

Hierbij werden onderscheidingen 

uitgereikt aan: 

•	Beste zanger: Gerard Joling

•	Beste zangeres: Glennis Grace 

•	Beste groep: Nick & Simon

•	Beste nieuwkomer: Mike & Colin

•	Beste auteur: Emile Hartkamp

•	 Beste album: Mijn Gevoel  
van Django Wagner

•	 Beste single: Vlinders  

van Nick & Simon

•	 Beste videoclip: Zomerdromen  

van Vinzzent

Tijdens het trade dinner werden drie 

vakprijzen uitgereikt. Hidde van der 

Louw nam de Buma NL Retail Award 

in ontvangst voor bol.com, Radio 

2-presentator Daniël Dekker kreeg  

de Buma NL Media Award en Leon 

Lukassen van Lukassen Produkties 

werd onderscheiden als Beste 

Boeker.

’s Avonds volgde er in de cafés van 

Den Bosch een festivalprogramma 

met optredens van o.a. Jolanda 

Zoomer, De Alpenzusjes, Rob Zorn, 

Grad Damen, Django Wagner  

en Wesley Klein. Een flink aantal  

mediapartners deed verslag van  

het evenement, waaronder 100%NL 

Magazine, NLtracks, Omroep Brabant, 

Radio 100% NL, Radio Hollandio, 

RadioNL, Radio Oranje, TV Oranje  

en Sterren.nl. De partners vonden 

onderdak op het Mediaplein op  

de Parade. Een aantal van hen 

verzorgden daarvandaan live- 

radiouitzendingen die geheel  

gewijd waren aan Buma NL. Een 

samenvatting van de Award Show 

werd op zaterdag 8 oktober  

uitgezonden door de TROS op 

Nederland 1. Buma NL is een  

gezamenlijk initiatief van  

Buma Cultuur en Buma.

Vorig jaar presenteerde Buma Cultuur een nieuw initiatief gericht op de 
Nederlandstalige muziek: Buma NL. Met meer dan 500 geregistreerde profes
sionals op de conferentie en ruim 70 optredende artiesten en 2.000 enthousi
aste muziekliefhebbers was dit nieuwe evenement al bij haar tweede editie 
volledig uitverkocht. 

“ Dit kan een heel groot jaarlijks evenement 
worden. Hier gaan alle artiesten graag naar  
toe komen.” 

Helemaal Hollands over Buma NL
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3.11  Amsterdam Dance Event 
1922 oktober

Het evenement, dat plaatsvond van 

19 tot en met 22 oktober, is dit jaar 

flink uitgebreid met meer clubs en 

nieuwe onderdelen zoals de ADE 

University en de uitreiking van de  

Top 100 DJ Awards. Met maar liefst 

140.000 festivalbezoekers was de 

zestiende editie van het Amsterdam 

Dance Event, gehouden van 17 tot  

en met 21 oktober 2011, de meest 

succesvolle editie tot nu toe. 

Zij bezochten 800 optredende acts 

verspreid over 220 evenementen in 

52 clubs. De conferentie trok 3.000 

professionals uit 62 verschillende  

landen, het grootste deel afkomstig 

uit de elektronische muziekindustrie 

maar ook een deel uit andere  

creative industries zoals games,  

film, commercials en videokunst. 

Hiermee is het Amsterdam Dance 

Event veruit het belangrijkste 

netwerk evenement voor deze sector. 

Het Amsterdam Dance Event wil 

binnen het kader van de elektro-

nische muziek nieuwe ontwikkelingen 

signaleren en op diverse podia aan 

een internationaal publiek presenteren. 

Dat dit door de dancewereld wordt 

herkend blijkt uit het feit dat vanuit 

ieder genre binnen de dance de 

wereldtop was vertegenwoordigd: 

David Guetta, Armin van Buuren, 

Afrojack, Frankie Knuckles, Ferry 

Corsten, Joris Voorn, Carl Cox, 

Groove Armada, Dave Clarke, Modes-

elektor, Martyn, Chris Liebing, David 

Morales, Sander van Doorn, Goldie, 

Hudson Mohawke, Roger Sanchez en 

Richie Hawtin traden op. Nergens ter 

wereld vind je een dergelijk omvang-

rijk programma verspreid over een 

stad in één weekend. Tegelijkertijd 

wil het Amsterdam Dance Event een 

platform zijn voor de internationale 

muziekindustrie, met als doel het 

bevorderen van talentontwikkeling, 

kennisoverdracht en de verkoop  

van elektronische muziek. Tijdens de 

conferentie overdag in Felix Meritis 

en het Dylan Hotel waren er keynote 

interviews met onder meer Scott 

Snibbe (titel: The album returns as 
an app), David Haynes (Soundcloud), 

Alex White (The Next Big Sound)  

en Chris Kaskie van de populaire 

Amerikaanse site Pitchfork. 

Prominente artiesten als David 

Guetta, Armin van Buuren, Boy 

George en Carl Cox vertelden  

over hun carrière en visie op 

Dance is een voor de Nederlandse muziekindustrie belangrijk genre. Meer  
dan een derde van onze muziekexport bestaat uit dance. Daarmee is het  
in volume een van de belangrijkste culturele exportproducten van ons land.  
Het Amsterdam Dance Event is een jaarlijks vierdaags muziekfestival verspreid 
over ruim vijftig podia in Amsterdam, gecombineerd met een internationale 
conferentie voor professionals in dance. 

“ Holland has always been the country or one of 
the countries where electronic dance music is 
the biggest and it’s very good that Amsterdam 
Dance Event is happening here.” 

David Guetta
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de muziekindustrie. Dit jaar was er 

speciale aandacht voor de Brazili-

aanse muziekindustrie, het succes 

van Nederlandse dj’s en producers. 

Buma/Stemra lanceerde een app 

waarmee componisten en tekst-

schrijvers dagelijks inzicht kunnen 

krijgen in de airplay op radiostations. 

Workshops en paneldiscussies  

waren er met prikkelende titels als 

How to score a Hollywood movie?, 

The new Ibiza is…Ibiza!, The end  
of the free era?, Putting the A in 
Authenticity en How to survive  
in the today’s music business. 

Nieuw in het programma was dit  

jaar ADE University, een programma 

speci fiek opgezet voor studenten. 

Doel is de aanstormende muziek-

professionals van morgen te laten 

inspireren door aansprekende 

personen uit de cultuursector. In dit 

verband waren er lezingen van onder 

andere Kluun, Afrojack, Nalden, Jason 

Alexander (Hit The Ground Running) 

en Olga Zegers (ID&T). 

Ook nieuw dit jaar was de bekend-

making van de Top100 DJ Awards 

door het toonaangevende Engelse 

tijdschrift DJ Mag. Deze werden  

voor het eerst in Nederland uit-

gereikt. David Guetta werd hierbij 

uitgeroepen tot nummer één DJ van  

de wereld. De Nederlanders zijn ook 

dit jaar weer ruim vertegenwoordigd, 

bijna de helft van de top 20 bestaat 

uit Nederlandse DJ’s; Armin van 

Buuren (2), Tiësto (3), Afrojack (7), 

Dash Berlin (8), Fedde Le Grand (14), 

Sander van Doorn (16), Headhunterz 

(17), Ferry Corsten (18) en Laidback 

Luke (20). Het Amsterdam Dance 

Event is een initiatief van Buma en 

Buma Cultuur en wordt georgani-

seerd door the Amsterdam Dance 

Event Foundation. De afgelopen jaren 

heeft het evenement zo’n omvang 

gekregen dat het mogelijk werd de 

bijdrage vanuit Buma Cultuur aan-

zienlijk te verkleinen. Dit zal naar 

verwachting de komende jaren 

verder gebeuren. 

ADE Next
Het Amsterdam Dance Event brengt 

veel amateur- en semiprofessionele 

muzikanten op de been. Omdat ook 

bij deze specifieke groep vragen  

op zakelijk en technisch gebied een 

grote rol spelen is er een speciale 

dag georganiseerd die vergelijkbaar 

is met de Muzikantendag: ADE Next. 

In één dag komen alle belangrijke 

facetten én knelpunten van muziek 

maken en een carrière in de muziek 

aan bod. Onderwerpen van de 

workshops waren onder meer 

muziekproductie, mastering, platen-

contracten, muziekuitgavedeals en 

alternatieve exploitatievormen, zoals 

het gebruik van muziek in games en 

films. Daarnaast waren er product-

presentaties, financiële en juridische 

adviezen. Ook konden muzikanten 

hun demo laten beoordelen in een 

één-op-één gesprek met een profes-

sional. Aan ADE Next 2011 op 22 

oktober werd meegewerkt door 

onder andere Mental Theo, Funker-

man & Raf, Frank Knuckles, DJ Pierre, 

DJ Jean, Goldfish, Sven Väth, Derrick 

May, Steve Rachmad en Dave Clarke.
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3.12  November Music 
913 november

November Music in ’sHertogenbosch is het belangrijkste internationale 
festival voor moderne gecomponeerde muziek in Nederland. Dit meerdaagse 
evenement ontwikkelt veel eigen producties, die dankzij nauwe banden met 
soortgelijke festivals in België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië ook 
internationaal gepresenteerd worden. Buma Cultuur ondersteunt dit festival 
met een financiële bijdrage. 
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3.13  Buma Rotterdam Beats 
1719 november 

De conferentie bestond uit diverse 

keynote speakers, masterclasses  

en workshops met toonaangevende 

sleutelfiguren uit binnen- en buiten-

land. Sprekers waren onder meer  

DJ Woo Kid van 50 Cent’s G-Unit  

en Liam Tootill van de internationaal 

toonaangevende website SBTV. 

De Amerikaanse musicoloog  

Wayne Marhall, gespecialiseerd in  

de dwarsverbanden tussen Caribische, 

Amerikaanse en Nederlandse pop-

muziek, liet horen en zien hoe wereld-

wijd succesvolle clubmuziek Dirty 

Dutch House en moombahton hun 

oorsprong hebben in de zeer lokale 

bubbling-beweging in Rotterdam. 

Vertegenwoordigers van belangrijke 

Europese urban festivals als South-

port Weekender, Hip Hop Kemp, 

Appelsap, splash! en Hipnotik, en 

vertegenwoordigers van toonaan-

gevende internationale media als 

XXL, Okayplayer, Pinboard, BBC Radio 

1Xtra, Boiler Room, Bbarak en Juice 

Magazin namen deel aan interactieve 

paneldiscussies en netwerksessies. 

Pavan Mukhi van het Britse Foreign 

Beggars vertelde hoe hij zijn lokale 

succes bij Britse piratenstations 

uitbouwde naar een wereldwijd 

niveau. Ruim aandacht was er ook 

voor het internationale succes van de 

Nederlandse dj’s Chuckie en Munchi.

Net als bij Eurosonic Noorderslag  

en het Amsterdam Dance Event heeft 

Buma Rotterdam Beats ’s avonds een 

festivalprogramma op verschillende 

locaties. Hier waren optredens van 

o.a. Charles Bradley, Action Bronson, 

L’Entourage, Piff Gang, Sef, Fellow, 

Marfox, Gappy Ranks, Waxfiend en  

de NoizBoiz. Nieuw onderdeel was 

een gratis toegankelijk buitenpodium 

op het Eendrachtsplein in de Maas-

stad, waar ‘s middags optredens te 

bewonderen van o.a. Gers Pardoel, 

Kraantje Pappie en de Crooks. 

Analoog aan ADE Next heeft ook 

Buma Rotterdam Beats een  

programma specifiek voor begin-

nende muzikanten. Op de tweede 

editie van Next Beats waren er 

Zoals voor Nederlandstalige muziek Buma NL in het leven is geroepen, zo  
heeft ook het zogeheten urban genre vorig jaar een eigen evenement gekregen. 
Buma Rotterdam Beats moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor alle 
sleutelspelers – nationaal én internationaal – in de hiphop, R&B, dubstep, soul 
en reggae. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties op de eerste editie  
in 2010 werd het programma dit jaar uitgebreid van twee naar drie dagen.  
Op de donderdag waren er de uitreiking van de State Awards en enkele 
verrassingsoptredens in de stad. De dagen erop waren er een conferentie, 
een muziekfestival en een talenten programma. 

“ Rotterdam Beats is on the verge of something 
big. The conference is growing and each year it’s 
a step closer to becoming an event every rapper, 
producer, promoter, or journalist should attend 
on an international scale.” 

Carl Chery, XXL Magazine

Een jaar vol evenementen   40



master classes door onder andere 

Om’mas Keith, Kubus en Szjerdene. 

Op het zakelijk vlak waren er work-

shops met prikkelende onderwerpen 

als Get your act together, Making 
music, making a living en Guerilla 
marketing. Kees de Koning, Jiggy Djé 

en Blaxtar vertelden hoe ze hun 

respectievelijke hiphoplabels runnen 

en aanpassen op een steeds  

veranderende markt.

Met 600 conferentiebezoekers  

en 3.200 festivalbezoekers, een 

toename van zo’n 15 procent, kon 

Buma Rotterdam Beats terugkijken 

op een geslaagde tweede editie.  

Het evenement is een initiatief van 

Buma Cultuur en De Nieuwe Oogst 

en wordt georganiseerd door  

Stichting Rotterdam Beats. 
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4.  Exportbevordering

De export van  
Nederlandse muziek
Tijdens de Eurosonic Noorderslag 

conferentie worden de exportcijfers 

van het voorgaande jaar bekend 

gemaakt. In 2010 is de export van 

Nederlandse populaire muziek  

met 25 procent gestegen naar een 

bedrag van 81,4 miljoen euro. Met 

deze cijfers is de waarde die de 

muziekexport toevoegt aan de 

Nederlandse economie voor de 

zesde keer op rij gestegen. De 

stijging vond plaats aan de kant  

van de optredens, de inkomsten uit 

opgenomen muziek daalden juist. 

Van de export is ruim 73 procent 

afkomstig van de optredens van 

Nederlandse artiesten over de grens 

(59,7 miljoen euro), 17,5 procent komt 

uit auteursrechten en naburige 

rechten (14,2 miljoen euro) en 9 

procent komt van de exploitatie van 

opnamen van Nederlandse artiesten 

in het buitenland (7,4 miljoen euro). 

Op het gebied van dance blijft 

Nederland tot de absolute top 

behoren met artiesten als Tiësto, 

Armin van Buuren, Laidback Luke, 

Chuckie, Afrojack, Fedde le Grand, 

Ferry Corsten, Sander Kleinenberg, 

Sidney Samson, Bart B More, Joris 

Voorn, Sander van Doorn, Marco V, 

Showtek, Dash Berlin, Bingo Players, 

Black Sun Empire en Noisia. De forse 

toename van optredens in met name 

de Verenigde Staten heeft flink 

bijgedragen aan de toename van  

de exportwaarde. Daarnaast zorgt 

André Rieu binnen het genre populair 

klassiek voor een flink aandeel. Tot 

slot wordt het punk-metal-rock scene 

vertegenwoordigd door onder andere 

Epica en Born From Pain. In de overige 

genres valt The Black Atlantic op met 

optredens in de Verenigde Staten  

en Duitsland.

Topmarketing en  
topevenementen
In het Beleidsplan 2009-2012 heeft 

Buma Cultuur een nieuw exportbeleid 

geformuleerd. Uitgangspunt is de 

ondersteuning van de promotie  

van artiesten die al succesvol zijn in 

Een belangrijke doelstelling is het bevorderen van de export van Nederlandse 
muziekcopyright. In de ondersteuning hiervan speelt Buma Cultuur een grote 
rol. Niet alleen met haar eigen evenementen die stuk voor stuk marktplaatsen 
zijn waar nationaal aanbod met internationale vraag in contact komt, maar 
ook door topmarketingondersteuning, aanwezigheid op belangrijke buiten
landse muziekbeurzen en door Nederlands talent gebruik te laten maken  
van het netwerk van Buma Cultuur. 
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Nederland en waar in het buitenland 

specifieke vraag naar is. Een belang-

rijke rol in het exportbeleid spelen 

Eurosonic Noorderslag en het 

Amsterdam Dance Event (ADE).  

Door jarenlang hierin consistent te 

investeren zijn deze Nederlandse 

evenementen belangrijke interna-

tionale marktplaatsen voor muziek 

geworden. Daarmee is een unieke 

gelegenheid gecreëerd om Neder-

landse acts aan de internationale 

muziekindustrie te presenteren.  

Deze strategie heeft inmiddels vele 

vruchten afgeworpen. Zo zijn alle 

betrokkenen het erover eens dat in 

het grote internationale succes van 

de Nederlandse dj’s het ADE een 

belangrijke rol heeft gespeeld en  

nog steeds speelt. De toegenomen 

zichtbaarheid van Nederlandse bands 

op de Europese festivals is duidelijk 

toe te rekenen aan de belangrijke 

positie die Eurosonic Noorderslag 

speelt in dit veld. 

Door het organiseren van deze 

topevenementen beschikt Buma 

Cultuur over een groot internationaal 

netwerk. Regelmatig wordt dit netwerk 

ingezet om nieuwe Nederlandse  

acts te koppelen aan relevante 

decision makers. Onder de noemer 

Dutch Impact organiseer de 

Buma Cultuur in 2011 matchmaking 

bijeenkomsten tijdens de Internatio-

nal Live Music Conference (ILMC)  

in Londen, het Reeperbahn festival  

in Hamburg en MaMA in Parijs, de 

belangrijkste conferenties voor 

live-muziek in die landen. Tijdens 

deze bijeenkomsten presenteerden 

de Nederlandse managers van o.a. 

De Staat, Laura Jansen, Alamo Race 

Track en Moss hun campagnes aan 

mogelijke zaken partners in dat land. 

Jazzexpedities
In februari 2011 heeft een delegatie 

van elf Nederlandse jazzartiesten, 

waaronder Saskia Laroo, Theo de 

Jong, Phaedra Kwant en DJ Maestro, 

een gezamenlijke reis ondernomen 

naar India, met als doel daar te 

netwerken, samen te spelen met 

lokale muzikanten en op te treden. 

De artiesten verzorgden naast 

concerten, waaronder in de fameuze 

BlueFROG en op het Kala Ghoda 

Festival in Mumbai, ook network-

meetings en workshops in de  

diverse steden. 
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Deze formule bleek dusdanig  

succesvol dat in november soort-

gelijke showcases werden opgezet 

voor basklarinettist Joris Roelofs  

in New York en voor het Rembrandt 

Frerichs Trio, Susanne Alt, Jasper 

Somsen, Simin Tander en de  

Felix Schlarmann Group in Madrid. 

De jazzexpeditie is een initiatief van 

Buma Cultuur en Stichting JazzNL  

en wordt deels gefinancierd door  

NL EVD Internationaal. 

Muziekbeurzen
Bedrijven die Nederlandse muziek 

exporteren zijn vaak niet groot 

genoeg om op de grote internationale 

muziekbeurzen zelf met een eigen 

stand vertegenwoordigd te zijn. 

Vandaar dat Buma Cultuur op deze 

beurzen een gemeenschappelijke 

stand inricht. Met deze stand als 

uitvalsbasis zijn veel bedrijven toch  

in staat op dergelijke evenementen 

succesvol te opereren. In de laatste 

week van januari 2011 vertegenwoor-

digde Buma Cultuur de Nederlandse 

muziekindustrie op Midem in Cannes, 

van oudsher de bekendste muziek-

beurs ter wereld. Het evenement is 

tegenwoordig vooral van belang voor 

muziekuitgevers en voor platenlabels 

die handelen in dancetracks, die 

veelal bilateraal worden gelicenseerd. 

De veranderingen in de muziekwereld 

weerspiegelen zich in het aantal 

deelnemers aan het evenement. 

Haalde de teller halverwege het 

decennium nog de tienduizend,  

in 2011 waren er 6.850 deelnemers.  

De meeste Nederlandse deelnemers 

gebruikten de door Buma Cultuur en 

Sena Performers ingerichte stand als 

uitvalsbasis en contactpunt. Hoewel 

het aantal deelnemers aanzienlijk is 

afgenomen, geven de Nederlandse 

bedrijven aan dat de Midem voor  

hen nog altijd een goede beurs is  

om zaken te doen, reden waarom 

Buma Cultuur haar aanwezigheid  

hier handhaaft. Vele jaren was Buma 

Cultuur ook met een eigen stand 

aanwezig op de Popkomm in Berlijn. 

Het belang van dit evenement is 

de laatste jaren echter zo afgenomen, 

dat besloten is hiervan af te zien. 

Subsidieregeling  
Prepare2start beëindigd
Met ingang van 1 januari 2012 komt  

er een einde aan de subsidieregeling 

Prepare2start van het Ministerie  

van Economische Zaken (EZ). Buma 

Cultuur voerde deze regeling, bedoeld 

voor bedrijven in het midden- en 

kleinbedrijf, die over geen of weinig 

exportervaring beschikken, uit voor 

de muzieksector. Nieuwe aanvragen 

worden niet meer in behandeling 

genomen, voor lopende trajecten 

blijft de regeling ongewijzigd  

van kracht.
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5
Financieel verslag 2011



 

5.  Geconsolideerde Staat  
van baten en lasten over 2011

Jaarrekening
2011

Begroting
2011

Jaarrekening
2010

BATEN

Dotatie Buma 4.385.617 4.126.524 3.400.025

Dotatie SENA 105.000 205.000 235.000

Resultaat verkoop activa   584.653

Interest 3.615 5.000 377

Diverse baten en lasten 200  

Project-inkomsten  1.338.425 1.139.150 1.163.111

TOTALE BATEN 5.832.857 5.475.674 5.383.166
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Jaarrekening
2011

Begroting
2011

Jaarrekening
2010

LASTEN

Personele kosten 672.950 591.681 505.380

Algemene kosten 171.646 112.024 137.993

Doorbelaste kosten door Buma 115.500 115.500 110.000

Projecten 

•	 Informatie en voorlichting 517.748 302.005 175.733

•	 Talentontwikkeling 767.680 749.500 661.037

•	 Radio en Televisie 273.307 300.000 285.648

•	 Prijzen & onderscheidingen 570.135 534.865 467.897

•	 Beurzen & Festivals Nationaal 1.743.514 1.392.800 1.352.457

•	 Olon Online 23.361 29.400 62.715

•	 Exportbeleid 438.088 605.415 559.079

•	 Jazz & hedendaags gecomponeerde muziek 433.928 537.485 245.574

•	 SENA projecten 105.000 205.000 235.000

4.872.761 4.656.469 4.045.140

TOTALE LASTEN 5.832.857 5.475.674 4.798.513

RESULTAAT   584.653

BESTEMMING RESULTAAT  

Toevoeging / onttrekking algemene reserve   584.653

Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2011 (vervolg)
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Korte toelichting Geconsolideerde 
Balans en Staat van baten  
en lasten
Doelstelling van Stichting Buma 

Cultuur (‘De Stichting’) en de rechts-

personen waarop de stichting een 

overheersende zeggenschap kan 

uitoefenen (tezamen ‘de groep’), 

gevestigd in Hilversum, is promotie 

van de Nederlandse lichte muziek  

in binnen- en buitenland, te bereiken 

door ondermeer activiteiten gericht 

op talentontwikkeling, het uitreiken 

van onderscheidingen en het partici-

peren in radio- en televisieproducties. 

Daarnaast worden nationale- en 

internationale muziekbeurzen  

en festivals bezocht alsmede zelf 

georganiseerd.

Jaarrekening en de toegepaste 
standaarden
Deze samengevatte jaarrekening, 

bestaande uit de geconsolideerde 

balans per 31 december 2011 en  

de geconsolideerde winst en verlies-

rekening is ontleend aan de gecon-

troleerde jaarrekening 2011 van 

stichting Buma Cultuur. 

KPMG Accountants heeft een goed-

keurend oordeel verstrekt bij die 

jaarrekening in de controleverklaring 

van 9 mei 2012 . Desbetreffende 

jaarrekening en deze samenvatting 

daarvan, bevatten geen weergave 

van gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden sinds de datum van 

onze controleverklaring van 9 mei 

2012 . De samengevatte jaarrekening 

bevat niet alle toelichtingen die zijn 

vereist op basis van RJ 640. Het 

kennisnemen van de samengevatte 

jaarrekening kan derhalve niet in de 

plaats treden van het kennisnemen 

van de gecontroleerde jaarrekening 

van stichting Buma Cultuur. De 

jaar rekening is opgesteld volgens  

de Richtlijnen voor de Jaarverslag-

geving, richtlijn 640 “Organisaties-

zonderwinststreven.
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6.  Organisatie

Bestuur Buma Cultuur 

•	 John Brands, voorzitter 
•	 Hein van der Ree,  

secretaris/penningmeester 
•	Lars Boom 

•	 Lucas van Slegtenhorst  

(vanaf 25 november)
•	 Piet Souer 

•	Eric van Tijn

•	 Raymond van Vliet  

(tot 25 november)
•	Coen ter Wolbeek 

Organisatie Buma Cultuur

•	 Frank Helmink, directeur 
•	 Ruud Berends,  

projectmanager ETEP
•	 Brigitte Boekel-Plagge,  

productmanager
•	 Ikaros van Duppen,  

genremanager hedendaags klas-
siek, jazz en kleinkunst 

•	 Remko Gorter,  

senior marketing communicatie  

•	 Boudewijn Hagemans,  

senior marketing communicatie 

•	 Patrick Heeregrave, ICT manager
•	Saskia Hoekstra, office manager
•	Karsten ter Hoeven, producent
•	 Petra van Kerkvoorde,  

financiële administratie
•	 Marjon de Mooij,  

uitvoerend producent 
•	 Hanneke Perier,  

facilitair medewerker

•	 Lisette Ruijtenberg, marketing 
communicatie manager  
(tot 1 september)

•	 Nikki Schuurs,  

medewerker customer relations 

•	 Peter Smidt, genremanager  
pop/rock

•	 Simone Tettero,  

uitvoerend producent 
•	 Jan Willem van de Ven, hospitality 

•	 Gijs Verburg,  

sponsor & fund medewerker 
•	 Paul Westgeest,  

PR & Communicatie  
(vanaf 1 september)

•	 Richard Zijlma,  

genremanager dance

Jury Popprijs  

•	 Hans Kosterman  

(BV Pop/FNV KIEM), voorzitter
•	Guus Bleyerveld (BV Pop)
•	Johan Gijsen (Tivoli)
•	Ben Houdijk (3FM)
•	Gijsbert Kamer (Volkskrant)
•	Jan Douwe Kroeske (Double 2)
•	Peter Sikkema (Oosterpoort)
•	Peter Smidt (Buma Cultuur)
•	Gert van Veen (Studio 80)

Jury Annie M.G. Schmidtprijs

•	 Jacques Klöters, voorzitter
•	 Cor Bakker, pianist,  

componist en orkestleider
•	 Karin Bloemen, cabaretière,  

zangeres, actrice
•	 Frank van Pamelen,  

schrijver, dichter, cabaretier
•	 Rinske Wels, journalist,  

redacteur, presentator

Organisatie   51



MANAGERS
Genremanager

(1 fte)

Genremanager

(1 fte)

Genremanager

(1 fte)

Sponsor & Fund
medewerker 

(1 fte)

BESTUUR BUMA CULTUUR

COMMUNICATIE

1 PR-Communicatie manager 
(senior) - (1 fte)

2 Marketing/communicatie - (2 fte)
1 ICT manager - (1 fte)

1 Stage: webredactie

1 Stage: communicatie

ORGANISATIE

1 Producent - (1 fte)

1 Registratie - (1 fte)
1 Hospitality - (1 fte)

2 Uitvoerend producent - (1,8 fte)
1 Product manager - (0,6 fte)

2 Stage: Productie / Registratie / 
Hospitality

BUMA CULTUUR
KANTOOR

Facilitair medewerker

(1 fte)

Office manager

(1 fte)

Directie

(1 fte)
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Colofon en websites

Uitgave
Buma Cultuur

Tekst
Jan van der Plas

Eindredactie
Boudewijn Hagemans

Vormgeving
Link Design, Amsterdam

Adres
Buma Cultuur

Postbus 929

1200 AX  Hilversum

Nederland

Telefoon +31 (0)35 672 74 00

Fax +31 (0)35 621 27 50

E-mail info@bumacultuur.nl

Bezoekadres
Nassaulaan 25

1213 BA  Hilversum

Websites 
Voor veel partners en geïnteresseerden in binnen- 

en buitenland is Buma Cultuur de vraagbaak  

voor de Nederlandse muziek en muziekindustrie. 

Om praktische redenen hebben de verschillende 

evenementen ieder een eigen website. Op de 

corporate website informeert Buma Cultuur  

over de eigen organisatie en de belangrijkste 

nieuwtjes rond de verschillende projecten.

www.bumacultuur.nl

www.bumastemra.nl

www.amsterdam-dance-event.nl

www.buma.nl

www.bumaharpengala.nl

www.buma-music-in-motion.nl

www.buma-rotterdam-beats.nl

www.eurosonic-noorderslag.nl

www.jazzdag.nl

www.muzikantendag.nl

www.toonzetters.nl
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