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Buma Cultuur  –  Buma Cultuur zet zich 
in voor de promotie en ondersteuning 
van Nederlandse muziek. Opgericht 
en ondersteund door de Nederlandse 
auteursrechtenorganisatie Buma, 
draagt Buma Cultuur bij aan projecten in 
Nederland en daarbuiten. Buma Cultuur 
bestrijkt het hele spectrum aan genre’s 
van Nederlandse muziek: van M.O.R. en 
pop tot dance, jazz, cabaret en contem-
poraine muziek. www.bumacultuur.nl
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Ooit geweten dat Conamus een verkor-
ting was voor Comité voor de Neder-
landse Amusementsmuziek? Zelfs 
onder organisatie en bestuur amper 
bekend, jarenlang bijna een publiek 
geheim, en altijd reden voor een ietwat 
besmuikte glimlach van de medewer-
kers zelf. Soms werd wel eens gezegd 
dat Conamus latijn was voor ‘laten we 
zingen’ of zoiets …

Dat hoeft nu niet meer. Inhoudelijk was er 
sowieso zelden twijfel over waar Conamus 
voor stond: voor doeltreffende en efficiën-
te projecten en initiatieven die Nederland-
se lichte muziek in het licht zetten. En dat 
is in de loop van zo’n vijfenveertig jaar een 
mooi plaatje geworden. Conamus deed 
altijd zinnige dingen voor een breed scala 
aan doelgroepen: voor de Nederlandse 
dance-producers of andere dance-auteurs 
het Amsterdam Dance Event, voor de klein-
kunstsector het Amsterdams Kleinkunst 
Festival, voor de pop- en rockindustrie 
Noorderslag Seminar, voor aanstormend 
talent Muzikantendag en voor de branche 
als geheel Kweekvijver, het Weekende van 
het Nederlandse Lied op Radio 2 en het 
Weekend van de Nederlandse Popmuziek 
op 3FM. En nog veel meer: een compleet 
overzicht stond in de eerdere jaarversla-
gen van de Stichting, en veel daarvan keert 
ook in de hieropvolgende pagina’s terug.

Wat deze projecten bindt, is dat er door-

gaans aantoonbaar verschil wordt gemaakt 
voor Nederlandse muziek: Amsterdam 
Dance Event heeft Nederlandse dance op 
onnavolgbare manier internationaal gepro-
fileerd. Noorderslag Weekend is een van de 
meest ‘hotte’ festivals in Europa. Het aantal 
Nederlandse bedrijven dat gebruik maakt 
van de Buma Cultuur-stands op Midem en 
Popkomm neemt hand over hand toe. Het 
Amsterdams Kleinkunst Festival blijft talent 
afleveren dat in de jaren erna doordringt tot 
de top van de Nederlandse kleinkunstwe-
reld. En ook de winnaars van de Harpen en 
de Popprijs zijn altijd relevant.

Het goede nieuws is dat dit allemaal hetzef-
de blijft. Maar het wordt toch anders. Want 
Buma Cultuur blijft gewoon doen wat Cona-
mus al deed, maar gaat met hetzelfde elan 
aan de slag met kleinkunst, contemporaine 
muziek en jazz. De eerste schreden zijn het 
afgelopen jaar gezet: het ondersteunen 
van het nieuwjaarsconcert van het Neder-
lands Blazers Ensemble en de Dag voor de 
Nederlandse Jazz zijn spannende en frisse 
nieuwe ideeën. Het bestuur vertrouwt erop 
dat daar nog veel meer mooie dingen uit 
gaan komen  –  vanuit deze voor ons nieuwe 
sectoren wordt alvast goed gereageerd op 
de nieuwe missie van Buma Cultuur.

We gaan ervan uit dat door het samenbren-
gen van allerlei initiatieven in één stichting 
het mogelijk wordt om voor de hele Neder-
landse muzieksector meer helderheid en 

Publiek
geheim
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synergie te creëren. En dat is nodig. Want 
niet alleen is het cultuurverschil tussen bij-
voorbeeld de Nederlandse dance-branche 
en de kleinkunstsector best aanzienlijk, ook 
is duidelijk dat het muziekauteursrecht in 
algemene zin niet zo vanzelfsprekend is als 
twintig jaar geleden. Illegale downloads en 
kopieren zetten de inkomsten van auteurs 
en muzikanten onder druk en in Brussel 
wordt soms wat gemakkelijk over de begin-
selen van het auteursrecht heen gestapt.

Zowel in Nederland als daarbuiten moet 
het besef doordringen dat er zonder 
adequate bescherming van interlectueel 
eigendom in digitale tijden er niet alleen 
geen inkomsten voor muziekauteurs zijn, 
maar ook geen investeringen in jong talent, 
geen mogelijkheden in nieuwe techniek 
te investeren, geen geld voor videoclips 
en beduidend minder ondersteuning voor 
Nederlandse muziek in het buitenland. Dat 
betekent verschraling van de muziek die in 
Nederland te horen is, en dat is zonde. En 
eigenlijk hebben we het dan ook niet alleen 
meer over muziek, theater en literatuur 
maar ook over computertechnologie en 
economisch, wetenschappelijk en cultureel 
verkeer tussen personen en instanties, en 
daarmee over de peilers van de kennis- en 
cultuureconomie. Dat is niet alleen zonde, 
dat morrelt aan het beginsel dat iemand 
die een bijzonder idee heeft (of dat nou  
een liedje, een afbeelding, een broncode of 
een ander computerprogramma is) daar-

voor een redelijke vergoeding verdient. 
Daarmee staat de samenleving die wij ken-
nen onder druk. 

Buma – en in haar voetspoor Buma Cul-
tuur – laat zien dat we trots mogen zijn op 
Nederlandse muziek. De afgelopen jaren 
is veel moois bereikt en er zijn aanzetten 
gegeven tot nog veel meer mooie dingen. 
Buma Cultuur ziet de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet, blijft kritisch op 
haar eigen functioneren en staat open voor 
impulsen vanuit de sector. Zolang het maar 
gaat om een goede en duurzame support 
voor Nederlandse muziek. Dat moet zeker 
geen publiek geheim blijven.

Het is dan ook goed om op deze plaats 
even stil te staan bij Willem van Beuse-
kom die in 2006 overleed. Willem was een 
man die als voorzitter jarenlang inhoude-
lijk waakte over Conamus en de stichting 
menigmaal door zwaar weer loodste. En 
ook is dank verschuldigd aan zijn opvolger 
Konrad Boehmer, die – alvorens benoemd 
te worden tot voorzitter van de Buma – als 
eerste voorzitter van Buma Cultuur het af-
gelopen jaar de lijnen van een nieuw beleid 
mede vorm gaf. Konrad maakt nog steeds 
deel uit van het bestuur van Buma Cultuur. 
Dank aan beiden.

Hans Kosterman
voorzitter bestuur Buma Cultuur, 
april 2007

Gem, Noorderslag januari 2006
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Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers Ensemble januari 2007
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Al sinds de oprichting in 1962 bestond 
er een nauwe band bestaan tussen 
stichting Conamus en haar oprichter 
en belangrijkste financier, auteursrech-
tenorganisatie Buma. Met ingang van 
1 maart 2006 is deze band in de naam 
van de stichting verankerd: alle activi-
teiten vinden voortaan plaats onder de 
naam Buma Cultuur. 

De naamsverandering had alles te maken 
met de grote waardering die Conamus 
kreeg voor haar activiteiten. Als organi-
sator van evenementen als Noorderslag, 
Amsterdam Dance Event en het Harpen-
gala kwam de stichting veelvuldig positief 
in het nieuws. Dat achter de schermen 
auteursrechtenorganisatie Buma deze 
activiteiten grotendeels financierde, was 
nauwelijks bekend. In een tijd waarin het 
auteursrecht minder vanzelfsprekend 
wordt en er op het vlak van de digitale 
rechtenexploitatie concurrentie op komst 
is, is het belangrijk duidelijk te maken dat 
Buma meer doet dan alleen het verlenen 
van licenties aan gebruikers van auteurs-
rechtelijk beschermde muziekwerken. De 
culturele activiteiten van Conamus horen 
tenslotte ook bij Buma. Vandaar de nieuwe 
naam: Buma Cultuur. 

Buma Cultuur blijft gewoon vanuit Hilver-
sum alle projecten uitvoeren die Conamus 
deed. Daarnaast is het palet aan activitei-
ten uitgebreid met enkele nieuwe initiatie-

ven. Zo is er meer aandacht voor zaken als 
kleinkunst, jazz en contemporaine muziek, 
genres die ook in Buma vertegenwoordigd 
zijn.
 
Conamus is in ruim veertig jaar een sterk 
merk geworden. Het waarom van deze 
naamswisseling moet dus goed uitgelegd 
worden. In Nederland, maar ook in het bui-
tenland. Dat bood en biedt echter ook de 
kans om de sterke producten weer eens 
onder de aandacht te brengen,  
zoals de muziekbeurzen Noorderslag Se-
minar en het Amsterdam Dance Event, die 
nationaal én internationaal goed op de 
kaart staan. Net als de Muzikantendag en 
de uitreiking van de Harpen, die in eigen 
land een begrip zijn. Activiteiten die inhou-
delijk ver uiteenlopen, maar met elkaar ge-
meen hebben dat ze stoelen op een breed 
draagvlak en het resultaat zijn van goed 
samenwerken, een  open organisatie en 
oog hebben voor wat speelt in de sector 
en voor de langere termijn. Deze filosofie 
lag aan de basis bij zowel Buma als Cona-
mus en zal ook de leidraad zijn bij
Buma Cultuur.

Conamus is nu Buma Cultuur   11
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DJ Tiësto, Amsterdam Dance Event oktober 2006
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Voor het bevorderen van het gebruik 
van Nederlands muziekcopyright in 
binnen- en buitenland zijn festivals en 
beurzen van groot belang, vooral voor 
het onder de aandacht brengen van 
jong talent. Het Noorderslag festival en 
het bijbehorende seminar zijn de be-
langrijkste evenementen op dit gebied 
voor de Nederlandse popmarkt en heb-
ben inmiddels internationaal aanzien. 
De door Buma Cultuur ontwikkelde 
muziekbeurs Amsterdam Dance Event 
(ADE) is uitgegroeid tot een toonaange-
vend internationaal evenement.

Het Noorderslag Weekend, in 2006 gehou-
den van 12 tot en met 14 januari in Gro-
ningen, is een grootschalig meerdaags 
evenement. Op de donderdag- en vrij-
dagavond is er EuroSonic als internatio-
naal showcasefestival op vele locaties in 
de stad. Op zaterdagavond wordt indoor 
in muziekcentrum De Oosterpoort Noor-
derslag gehouden, met louter Nederlandse 
bands. Overdag vindt op deze locatie ook 
een seminar plaats voor professionals in 
de muziekindustrie. Buma Cultuur werkt 
samen met de stichting Noorderslag bij de 
organisatie van het weekend, levert onder 
andere de creatief directeur voor het fes-
tival en is geheel verantwoordelijk voor de 
organisatie van Noorderslag Seminar.

Noorderslag
Noorderslag biedt in acht uur een over-

zicht van de belangrijkste nieuwe ontwik-
kelingen in de Nederlandse popmuziek. 
Optreden tijdens dit drukbezochte festival 
– het is telkens lang van tevoren uitver-
kocht – is dé plek voor nieuwe namen om 
zich in de kijker te spelen, zowel de media, 
het live - circuit als de platenindustrie. Het 
belang van Noorderslag blijkt onder meer 
uit het feit dat het festival live wordt uit-
gezonden door Radio 3FM. Met de grote 
mediabelangstelling voor het festival – zo 
publiceren bijna alle landelijke dagbladen 
een recensie – betekent een succesvol op-
treden op Noorderslag in de praktijk vaak 
de opstap naar tournees in het clubcircuit 
en optredens op de grote zomerfestivals. 
Van de bijna zestig acts die dit jaar aan-
traden tijdens de twintigste editie van het 
festival maakten Stevie Ann, Charlie Dee, 
Jawat !, zZz, Brace, Gem en Kraak & Smaak 
de stap naar een groter publiek. Voor Ra-
coon, Opgezwolle en de New Cool Collecti-
ve Big Band betekende het optreden in de 
grote Buma / Stemra - zaal een bevestiging 
van de verworven status. De sms - publieks-
prijs ging naar De Jeugd van Tegenwoordig. 

EuroSonic
Op de donderdag- en vrijdagavond vóór 
Noorderslag vindt in de Groningse binnen-
stad op tal van locaties het EuroSonic 
festival plaats, tevens een onderdeel van 
Noorderslag Weekend. Hier verzorgen 
groepen en artiesten uit binnen- en 
buitenland showcases, waarbij ze zich 

Festivals en  
beurzen
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Dat Duitsland in 2006 het focusland van 
Noorderslag Weekend was, kwam tot uiting 
in een aantal panels over de bijzonder-
heden en de kansen die de Duitse markt 
op dit moment biedt. Belangrijke thema’s 
in de verschillende lezingen en forumdis-
cussies waren nieuwe businessmodellen 
voor de muziekindustrie, trends in digitale 
distributie van muziek, alternatieve kana-
len om muziek te verkopen en met muzie 
copyright geld te verdienen. Met 1.950 
deelnemers was ook Noorderslag Seminar 
dit jaar uitverkocht. De groeiende interna-
tionale betekenis van zowel EuroSonic als 
het seminar blijkt uit de aanwezigheid dit 
jaar van 30 EBU-radiostations, 48 ETEP-fes-
tivals en 64 buitenlandse journalisten. 
Noorderslag Seminar wordt georganiseerd 
door Buma Cultuur, in samenwerking met 
De Oosterpoort, de European Broadcas-
ting Union, Network Europe, Yourope en 
IMMF. Voor de financiële ondersteuning 
tekenden Buma/Stemra, Essent Awards, de 
gemeente Groningen, de provincie Gronin-
gen, het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap, de Europese Unie, het 
Fonds voor de Amateur- en Podiumkunst, 
Sena Performers, ThuisKopie Fonds, de 
NVPI, STAP, Mojo Concerts/Clear Channel 
Entertainment, Ticket Service Nederland, 
Tune Tribe, Grolsch, Jack Daniels Tennessee 
Gold en The Security Company. Mediapart-
ners waren dit jaar 3FM, EBU-UER, 3voor12, 
Intro, Visions, MTV, VIP-Booking.com, Muziek 
en Beeld, Music Minded, Audience, Rock-

palast, Gaffa, Pollstar, Spex, The Box, FunX 
en Live XS. 

Amsterdam Dance Event
Met 566 optredende acts in 46 clubs en 
zalen, 1.700 deelnemende professionals 
en 57.000 bezoekers aan het avondpro-
gramma – waarvan zo’n 15.000 van buiten 
Nederland afkomstig – was de elfde editie 
van het Amsterdam Dance Event (ADE) de 
grootste en meest succesvolle tot nu toe. 
Na de explosieve groei in de voorgaande 
jaren betekenden deze cijfers opnieuw 
een grote stap voorwaarts en daarmee 
is het ADE onbetwist het belangrijkste 
netwerkevenement voor de florerende Eu-
ropese dancescene. Onder de optredende 
artiesten bevonden zich dit jaar namen als 
Tiësto, Arthur Baker, Armin van Buuren, Sven 
Väth, Ricardo Villalobos, Bugz In The Attic, 
Paul van Dyk, Masters At Work, Dave Clarke, 
Sander Kleinenberg, Kraak & Smaak, Ken 
Ishii en Fedde le Grand. Platenlabels zoals 
Goodlife, Rush Hour, Pokerflat en MN2S or-
ganiseerden tijdens ADE showcases voor 
hun acts. Bijzonder was ook de hommage 
aan de in 2005 overleden synthesizerpio-
neer Bob Moog. Het ADE 2006 was live te 
beluisteren op Radio 3FM, maar ook kwam 
het evenement uitgebreid aan bod tijdens 
de liveuitzending van ‘Essential’ radioshow 
van de befaamde Britse DJ Pete Tong op 
BBC Radio 1. 
Tijdens het seminar overdag in Felix Meritis 
lag de nadruk op nieuwe businessmodel-

16   Festivals en beurzen

presenteren aan boekers, managers, 
programmeurs, platenmaatschappijen 
en – niet in de laatste plaats – het publiek. 
In 2006 traden tijdens EuroSonic 180 acts 
op. Uit het buitenland waren dat onder 
meer The Kooks, Ojos de Brujo, The Editors, 
The Infadels, José Gonzales, Mystery Jets,  
Wir Sind Helden en Nid & Sancy. 
Nederlandse bands die zich presenteer-
den waren onder meer Pete Philly & 
Perquisite, C-Mon & Kypski, Gare Du Nord, 
Alamo Race Track, Gem en Zea. Het festival 
was op vijftien Europese radiostations te 
horen, waaronder live bij Radio 3FM, Studio 
Brussel en het Deense P3. EuroSonic 
fungeerde ook als showcase-festival voor 
verschillende binnen- en buitenlandse 
partijen: zo was er een Twisted Folk avond 
in Images, presenteerde Transformed 
Dreams zich in de Walrus en Excelsior 
Recordings zich in De Beurs, werd het 
aanstormende talent uit het ‘focusland’ 
Duitsland voor het voetlicht gebracht in 
Minerva en Simplon, en annexeerden Mojo 
Concerts en Play It Again Sam ieder een 
avond lang Huize Maas. Deze en andere 
showcases op EuroSonic illustreren het 
belang van het festival, dat intussen een 
vast punt in de agenda is van veel belang-
rijke ‘talent scouts’ en talentbemiddelaars 
uit de Europese live-muziekindustrie. 
Dat EuroSonic door het publiek wordt 
gewaardeerd blijkt uit het feit dat de 
beschikbare publiekskaarten waren 
uitverkocht. 

Noorderslag Seminar
Rondom Noorderslag en EuroSonic wordt 
overdag het Noorderslag Seminar geor-
ganiseerd. Deze driedaagse conferentie 
brengt professionals uit de muziekindu-
strie samen in De Oosterpoort. Behalve 
als gelegenheid om uitgebreid te netwer-
ken, fungeert het seminar als forum waar 
nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 
Een uitgebreid programma aan panels, 
speeches, interviews en presentaties 
brengt alle belangrijke actuele zaken bin-
nen de muziekwereld aan de orde. De 
laatste jaren is er ook een speciaal aanbod 
gegroeid voor de talrijke buitenlandse be-
zoekers aan het Seminar. Daarnaast zijn er 
internationale meetings voor de European 
Broadcasting Union (EBU, overkoepelend 
orgaan van de Europese publieke radio-
stations), de International Music Managers 
Federation (IMMF, brancheorganisatie voor 
managers in de popmuziek), Network Eu-
rope (de associatie van Europese boekers 
en promotors) en Yourope (de vereniging 
van grote Europese popfestivals). 
Bij de editie 2006 tekende Sean Moriarty, 
president-directeur van het Amerikaanse 
bedrijf Ticketmaster voor de keynote 
speech. Hij ging in op de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen op het gebied 
van ticketing, de verkoop van concert-
kaartjes. Onderzoeksbureau GfK presen-
teerde de jaarcijfers van de CD-verkoop en 
TNO een onderzoek naar de exportcijfers 
van Nederlandse muziek. 
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len, met panels over games, digitale down-
loads en synchronisatie als potentiële 
bronnen van inkomsten voor muzikanten. 
Uitgebreid werd ingegaan op Armin van 
Buuren en Paul van Dyk, voorbeelden van 
artiesten die de zakelijke kant van hun car-
rière grotendeels zelf in eigen hand heb-
ben genomen. Zij hebben niet alleen een 
eigen platenlabel, maar ook een eigen mu-
ziekuitgeverij, management en in het geval 
van Van Dyk zelfs een eigen radiostation. 

Het Amsterdam Dance Event wordt georga-
niseerd door Buma Cultuur, in samenwer-
king met de stad Amsterdam, Amsterdam 
Partners, Apple, BVD, Economische Voor-
lichting Dienst (EVD), IMMF, GRAP, M3, het 
ministerie van Onderwijs Cultuur en We-
tenschap, het Nationaal Pop Instituut, NVPI, 
Pioneer, SENA en het Thuiskopie Fonds. De 
mediapartners zijn 3FM, 3VOOR12, Beat-
freax, Bizon, BBC, Coda, DJ Magazine, De:
Bug, DJbroadcast, Felix Meritis, Ibiza Voice, 
Interface Magazine, JAM, M8, Mixupload.
com, MTV, Notion Magazine, nrc.next, Only 
For DJ’s, Radio FG, Tillate.com, VIP-Booking.
com en VIP Trend.

Erick E en Ben Liebrand, Amsterdam Dance Event oktober 2006
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‘Synonym for 
a wonderful 
masterpiece of 
what a music  
convention should 
be. What went on 
in Groningen on 
January 12 to 14 
is a very solid 
example of the 
appropriate 
combination of 
business with
talent.’ 
VIP News, Denemarken

boven: Rose, onder: zZz, Noorderslag januari 2006
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Nederland is klein, en dat geldt ook 
voor de muziekindustrie. Daarom is 
de export van muziek voor Neder-
landse auteurs en uitvoerende arties-
ten van groot belang. Buma Cultuur 
ondersteunt bedrijven die Nederlands 
muziekcopyright in het buitenland aan 
de man proberen te brengen. Behalve 
met evenementen als Noorderslag 
Weekend en Amsterdam Dance Event 
gebeurt dat met begeleidingsprogram-
ma’s voor artiesten en ondernemers en 
een eigen stand op de grote internatio-
nale muziekbeurzen.

Begin 2006 publiceerde Buma Cultuur 
de resultaten van een onderzoek naar de 
export van Nederlandse populaire muziek, 
uitgevoerd door TNO in samenwerking met 
de Kenniskring Media & Entertainmentma-
nagement van de Hogeschool INHOLLAND. 
Uit het onderzoek blijkt dat de export van 
Nederlandse populaire muziek jaarlijks 
ruim 31,5 miljoen euro oplevert. Ongeveer 
de helft van de omzet komt op het conto 
van de dancemuziek, een genre waarin 
Nederland internationaal toonaangevend 
is. Van de Nederlandse muziekexport is on-
geveer 34 % afkomstig uit auteursrecht en 
naburige rechten, bijna 31% komt van de 
exploitatie van opnames van Nederlandse 
artiesten in het buitenland en ruim 35% van 
optredens van Nederlandse artiesten over 

de grens. Kijkend naar de opbrengsten uit 
auteursrechten zijn Duitsland (25%), België 
(17%) en Groot-Brittannië (12%) de belang-
rijkste markten. 

Zoals bekend heeft de platenindustrie de 
afgelopen jaren flinke klappen opgelopen. 
De live-sector floreert echter als nooit te-
voren, terwijl ook de omzet in auteursrecht 
nog altijd groeit. De verschuivende markt 
biedt kansen voor de Nederlandse muziek-
industrie. Een reden om extra in te zetten 
op de bevordering van de export. 

MusicXport.nl
MusicXport.nl is de vlag waaronder  
Buma Cultuur samen met het Nationaal 
Pop Instituut (NPI) haar internationale 
marketingprogramma voert. In samenwer-
king met lokale partijen wordt voor iedere 
betrokken artiest op maat een marketing-
plan ontwikkeld en uitgevoerd. De bijdrage 
vanuit MusicXport.nl bestaat daarin vooral 
uit contacten met agenten, promotors, 
festivals, promotiebureaus en media. In 
de afgelopen jaren is de relevantie en 
potentie van de opzet van MusicXport.nl 
bewezen. Zo speelde het bureau een be-
langrijke rol bij de internationale doorbraak 
van Within Temptation. Eind 2005 kwam de 
voortzetting van het programma in het ge-
ding toen de staatssecretaris van Cultuur 
aankondigde de rijkssubsidie stop te zet-

Export-
bevordering
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Vertegenwoordiging op 
internationale muziekbeurzen
Bedrijven die Nederlandse muziek expor-
teren, 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 
het verslagjaar vertegenwoordigde Buma 
Cultuur de Nederlandse muziekindustrie 
op de Midem in Cannes en de Popkomm in 
Berlijn. De Nederlandse muziek werd er on-
der de aandacht gebracht met onder meer 
een door het NPI, Buma Cultuur en Radio 
Nederland Wereldomroep (RNI) gezamenlijk 
samengestelde serie verzamel-CD’s. 

Midem
De Midem in de Franse kustplaats Cannes 
is van oudsher de bekendste muziekbeurs 
ter wereld. Het evenement is tegenwoor-
dig vooral van belang voor muziekuitge-
vers en voor platenlabels die handelen in 
dancetracks, die veelal bilateraal worden 
gelicenseerd. Na een aantal moeilijke jaren 
mag de Midem zich weer verheugen in een 
stijgende belangstelling, illustratief voor 
het weer groeiende elan in de muziekindu-
strie. De veertigste editie van het eve-
nement verwelkomde een kleine 10.000 
deelnemers. Nederland was dit jaar met 
vertegenwoordigd met 159 professionals 

van 96 bedrijven, een groei van  resp 17 en 
16 procent ten opzichte van 2005. 
In de paneldiscussies waren de belang-
rijke thema’s de toekomst van de distribu-
tie van muziek, digitale marketing en de 
bescherming tegen illegale downloadplat-
forms en andere vormen van grootschalige 
piraterij. Speciale aandacht was er voor de 
toekomst van de radio, met items over on-
der meer satellietradio en podcasts. 
Op de hernieuwde belangstelling voor jazz 
en jazzy popmuziek werd ingespeeld met 
een mede door North Sea Jazz Festival 
georganiseerde showcase in de Hotel 
Majestic Jazz Club in Cannes. Op 24 januari 
traden hier op pianiste Amina Figarova, 
saxofoniste Tineke Postma en The Pitch 
Pine Project van o.a. pianist Rob van Bavel 
en gitarist Martijn van Iterson. Deze avond 
kwam mede tot stand dankzij een onder-
steuning van Buma Cultuur. 

PopKomm
Met 15.000 professionele bezoekers is 
PopKomm in Berlijn de grootste muziek-
beurs in Europa. Nederland was er verte-
genwoordigd met 127 professionals van 60 
bedrijven. Op 22 september organiseerde 
Buma Cultuur een uitverkochte show-
case-avond in de prestigieuze Kesselhaus 
Kulturbrauerei met The Gathering, Krezip, 
Racoon, zZz en Kraak & Smaak. In andere 
clubs stonden onder meer Gem, Peter Pan 
Speedrock, Legowelt en Alden Tyrell. Deze 
showcases werden ondersteund met een 
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ten. Dit leidde onder meer tot acties vanuit 
de popsector en de nota Oorstrelend en 
hartveroverend van kamerlid Arda Gerkens 
(SP). Begin 2006 volgde het besluit het 
programma alsnog voort te zetten met een 
gecombineerde subsidiebijdrage vanuit de 
ministeries voor Onderwijs Cultuur en We-
tenschap, Buitenlandse Zaken en Econo-
mische Zaken. Hierdoor werd het mogelijk 
een nieuwe subsidieregeling in het leven 
te roepen voor optredens op buitenlandse 
festivals. Mede dankzij deze nieuwe rege-
ling was in 2006 de aanwezigheid van Ne-
derlandse acts op de grote buitenlandse 
festivals groter dan ooit. Koploper dit jaar 
was het duo zZz met shows op onder meer 
Fuji Rock (Japan), Eurockéennes (Frankrijk), 
Benicàssim (Spanje), Arezzo Wave (Italië), 
OppiKoppi (Zuid-Afrika) en Les Méditer-
ranéennes (Frankrijk). Daarnaast onder-
steunde MusicXport twaalf buitenlandse 
marketingcampagnes rond Nederlandse 
acts, onder meer voor Within Temptation in 
Japan, The Gathering en Racoon in Duits-
land en Gem in Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland. Een interessant experiment 
vond plaats op het M’era Luna Gothic fes-
tival in Duitsland, waar het publiek via een 
Bluetooth zender clips en ringtones van de 
bands The Gathering en Epica op de mo-
biele telefoon kon downloaden. 

European Talent Exchange 
Program (ETEP)
Het European Talent Exchange Program 

(ETEP) is een uitwisselingsprogramma, 
waarin een groot aantal Europese popfes-
tivals en radiostations samenwerkt. Doel is 
talentvolle nieuwe bands te laten optreden 
op festivals verspreid over Europa met 
de ondersteuning van een professionele 
mediacampagne, om zo deze acts een 
echte kans te bieden op een Europese 
carrière. ETEP is een initiatief van Stichting 
Noorderslag en wordt ondersteund door de 
European Broadcasting Union (EBU), Euro-
pean Music Office (EMO), de European Union 
Education And Culture Department, SENA 
Performers en Buma Cultuur. De afgelopen 
jaren speelde ETEP een belangrijke rol in 
de doorbraak van The Kooks (Engeland), 
Franz Ferdinand (Schotland), Wir Sind Hel-
den (Duitsland), Kaizers Orchestra (Noor-
wegen), The Editors (Engeland), Infadels 
(Engeland) en Within Temptation (Neder-
land). In 2006 groeide ETEP spectaculair: 
via dit programma speelden 46 Europese 
artiesten uit 17 landen op 51 verschillende 
festivals. In totaal ging het om ruim 150 op-
tredens, een toename met de helft verge-
leken bij vorig jaar. Onder de deelnemende 
festivals bevinden zich klinkende namen 
als Rock Am Ring, Rock Werchter, Roskilde, 
Pinkpop, Suikerrock, Szigut en Glastonbury. 
Dit jaar kon aan dit rijtje ook het Coachella 
Valley Music and Arts Festival in de Verenig-
de Staten worden toegevoegd. Opvallend 
goed scorende Nederlandse acts binnen 
ETEP waren dit jaar Gem, zZz en Within 
Temptation. 
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advies en het uitvoeren van een partner-
programma. De subsidie bedraagt 50% van 
de gemaakte kosten tot maximaal 11.500 
euro per aanvraag. EZ werkt bij de uitvoe-
ring van de regeling samen met de Kamers 
van Koophandel en exportbevorderende 
brancheorganisaties. Buma Cultuur voert 
de regeling uit voor de muzieksector.
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promotiecampagne onder de noemer 
Neue Holländische Welle. Deze bestond 
onder meer uit een website en een pro-
motie-CD, die in een oplage van 15.000 
exemplaren gratis werd verspreid via 
Visions, een groot muziekblad in Duitsland. 
De muziekwebsites Laut.de en Tonspion.de 
zetten downloadplatforms op met gratis 
downloads, streams, verlotingen en ande-
re informatie over de bands. Ook werden 
er aparte promotiecampagnes richting 
dj’s, radio en publiek opgezet. Tegelijker-
tijd met de PopKomm vond in Hamburg het 
Reeperbahn festival plaats. Veel van de 
groepen die in Berlijn een showcase ver-
zorgden, traden daags ervoor of erna op in 
Hamburg. 

Sonar
Het Sonar festival in Barcelona is voor de 
elektronische dansmuziek één van de 
belangrijkste platforms om artiesten onder 
de aandacht te brengen van de indu-
strie. Voor veel grote namen was het ooit 
de springplank naar een groter publiek. 
Ieder jaar presenteert Sonar 120 nieuwe 
acts uit de hele wereld. Dit jaar was er met 
ondersteuning van musicXport.nl en het 
Amsterdam Dance Event twee Nederlandse 
events tijdens het festival. Showcases wer-
den verzorgd door C-Mon & Kypski, Pete 
Philly & Perquisite en DJ Aardvarck. Ook 
vond een ‘Kindred Spirits’-event plaats, met 
onder andere optredens van La Melodia en 
DJ Antal. 

Eurovisie Songfestival
Buma Cultuur is zijdelings betrokken bij 
de organisatie van het Nationale Songfes-
tival, de Nederlandse voorronde voor het 
Eurovisie Songfestival. Dit jaar deed Buma 
Cultuur de voordracht van de leden van de 
vakjury. Ook heeft de Nederlandse inzen-
ding, Treble met Amambanda, met steun 
vanuit MusicXport voorafgaand aan de Eu-
ropese voorronde een uitgebreide promo-
tietournee gedaan waarbij alle 37 landen, 
die in 2006 aan het Eurovisie Songfestival 
deelnamen, werden bezocht. Het mocht 
helaas niet baten. Treble kwam niet door 
de voorronde, zodat ons land zich ook het 
komende jaar weer via deze omweg moet 
zien te plaatsen.

Programma Starters Buitenlandse 
Markten (PSB)
De subsidieregeling Programma Starters 
Buitenlandse Markten van het ministerie 
van Economische Zaken (EZ) heeft tot doel 
bedrijven in het midden- en kleinbedrijf 
die over geen of weinig exportervaring 
beschikken, te ondersteunen bij het betre-
den van een nieuwe buitenlandse markt. 
De ondersteuning bestaat uit advies en 
begeleiding bij het opstellen en uitvoeren 
van een internationaliseringsplan. Subsi-
diabel zijn onder meer het laten opstellen 
van een marktverkenning, het deelnemen 
aan relevante beurzen en symposia, het la-
ten vervaardigen van promomateriaal, het 
inwinnen van handel gerelateerd juridisch 
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De meeste media beperken zich qua 
muziekkeuze tot de hitparade. Daar-
door wordt het steeds moeilijker om 
een publiek kennis te laten maken met 
Nederlandse muziek, zeker waar het 
gaat om minder voor de hand liggende 
genres. Daarom ondersteunt Buma 
Cultuur enkele mediaprojecten die dit 
wel doen.

Weekend van de Nederlandse 
Popmuziek (3FM)
Ieder jaar organiseert 3FM samen met 
Buma Cultuur het Weekend van de Neder-
landse Popmuziek, in 2006 op 10, 11 en 12 
maart. Tijdens de live uitgezonden uitrei-
king van de 3FM Awards in de Amsterdam-
se Melkweg, werd opgetreden door Bløf, 
Racoon, Lange Frans & Baas B, Stevie Ann 
en De Jeugd van Tegenwoordig. Grote win-
naar bij de 3FM Awards, met onderschei-
dingen voor de beste zanger, de beste èn 
de meest gedraaide single (Love You More) 
was dit jaar Racoon. Tijdens het Week-
end van de Nederlandse Popmuziek zond 
3FM ’s avonds concerten uit van diverse 
Nederlandse bands. Het evenement werd 
ondersteund met een reclamecampagne 
op televisie. 

Weekeinde van het Nederlandse Lied 
(Radio 2)
In de programmering van Radio 2 speelt 
het Nederlandstalige luisterlied een grote 
rol. Dit komt onder meer tot uiting in het 

Weekeinde van het Nederlandse Lied, dat 
de zender ieder jaar samen met Buma  
Cultuur organiseert. Belangrijke ingre-
diënten zijn de uitreiking van de Radio 2 
Zendtijd Prijs en een door luisteraars sa-
mengestelde Top 50 van het Nederlandse 
lied. Centraal stond dit jaar de winnaar van 
de Zendtijd Prijs, Marco Borsato. Van hem 
werden een live-concert en een dwars-
doorsnede van zijn oeuvre uitgezonden. 
De editie 2006, gehouden van 17 tot en 
met 19 maart, was goed voor 1,8 miljoen 
luisteraars en zowel in inhoudelijk als qua 
publieksrespons een groot succes.

TMF Kweekvijver
Kweekvijver is een in 2006 gestart nieuw 
initiatief van MTV, Buma Cultuur, BV Pop, 
FNV KIEM en stichting Norma. Het komt 
voort uit de behoefte van Nederlandse  
artiesten aan kwalitatief hoogstaande 
videoclips. Kweekvijver helpt nieuwe arties-
ten, gekoppeld aan aanstormend regie-
talent, een videoclip maken waar normaal 
geen budget voor is. Deze clip krijgt een 
week lang veel ‘airplay’ op TMF. Of het een 
hit wordt, of een blijver, bepalen de kijkers 
vervolgens via sms. Kweekvijver heeft een 
frequentie van één clip per twee maanden. 
De eerste clips dit jaar waren van Ninthe, 
Absent Minded, Darryl, Dennis en Good 
Things End. Deze laatste band illustreerde 
de potentie van het initiatief door met haar 
single I Know de hitparade te halen. 

Media
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 www.dutchsound.nl
Om professionals in de internationale 
muziekwereld op een adequate manier 
te voorzien van accurate informatie over 
Nederlandse muziek en de Nederlandse 
muziekindustrie publiceert Buma Cultuur 
in samenwerking met Sena Performers de 
Engelstalige website Dutchsound.nl. Van 
nieuwe releases en over Nederlandse acts 
wordt aanvullende informatie gegeven, 
zodat geïnteresseerden contact kunnen 
leggen met de mastereigenaars van het 
materiaal.

Buma Cultuur Factfile 
Met de Nederlandstalige nieuwsbrief Fact-
file houdt Buma Cultuur circa 1.400 profes-
sionals in de Nederlandse muziekindustrie 
op de hoogte van haar eigen activiteiten.

Website
Om praktische redenen hebben Dutch-
sound, MusicXport, Noorderslag, EuroSonic 
en het ADE een eigen website. Op de eigen 
website informeert Buma Cultuur over de 
organisatie en de belangrijkste nieuwtjes 
rond de verschillende projecten.
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Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers 
Ensemble
Een andere nieuwe activiteit van Buma Cul-
tuur is de samenwerking met het Neder-
lands Blazers Ensemble, die op 1 oktober 
2006 van start is gegaan. Buma Cultuur 
ondersteunt het jaarlijkse nieuwjaarscon-
cert, dat door de VARA op televisie wordt 
gebracht. Bovendien wordt de stichting 
sponsor van de reeks Familieconcerten die 
daaraan voorafgaan en de compositiewed-
strijd voor kinderen en jongeren, op weg 
naar het nieuwjaarsconcert. Hiermee kan 
het Blazers Ensemble nieuw talent ver-
der helpen en wordt Nederlandse muziek 
die anders zelden of nooit te horen is, op 
een bijzondere manier voor het voetlicht 
gebracht. Het nieuwjaarsconcert vond on-
der grote belangstelling op 1 januari 2007 
plaats in het Concertgebouw in Amsterdam.

Olon CD-service
Bij het bekend maken van Nederlandse 
muziek spelen de ruim 300 lokale en regio-
nale zenders een belangrijke rol. De meeste 
van deze zenders hebben echter slechts 
een beperkt budget. Voor de platenmaat-
schappijen, zeker voor de kleinere labels, 
ondoenlijk is al deze zenders te voorzien 
van gratis platen. Vandaar dat Buma Cul-
tuur samen met de Organisatie van Lokale 
Omroepen Nederland (Olon) en met steun 
van Buma en de Edison Stichting iedere 
twee weken een CD samenstelt met alle 
nieuwe binnenkomers van Nederlandse 

makelij in de Mega Top 100. Lokale zenders 
kunnen tegen een kleine vergoeding een 
abonnement nemen op deze service, terwijl 
de overgebleven plaatsen op de CD tegen 
betaling door de platenmaatschappijen 
kunnen worden opgevuld. De Olon-CD, die 
in een oplage van 400 exemplaren wordt 
verspreid, blijkt in een grote behoefte te 
voorzien, zo is gebleken uit enquetes. 

Promotie-CD’s
Eerste contacten vinden vaak plaats op de 
grote muziekbeurzen. Voor Nederlandse 
bedrijven is het vrijwel ondoenlijk om alle 
potentiële internationale partners samplers 
te sturen van nieuw materiaal. Daarom pro-
duceert Buma Cultuur jaarlijks een aantal 
promotie-CD’s met nieuwe Nederlandse 
muziek. Deze worden verspreid op de grote 
muziekbeurzen zoals Midem, Popkomm en 
Amsterdam Dance Event. In 2006 werden 
drie genreoverzichten samengesteld: één 
voor pop, één voor rock en één voor dance. 
Deze CD’s vonden bij de muziekbeurzen en 
de vele relaties gretig aftrek: daarmee wer-
den zij voorzien van een goede staalkaart 
van nieuw Nederlands muziekcopyright. 

Informatie en voorlichting
Voor veel partners en geïnteresseerden  
in binnen- en buitenland is Buma Cultuur 
de vraagbaak voor de Nederlandse muziek 
en muziekindustrie. Daarvoor produceert 
de stichting diverse websites en nieuws-
brieven:



Stevie Ann, Harpengala februari 2006 Pete Philly & Perquisite, Harpengala februari 2006
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Talent moet zich kunnen ontwikkelen, 
zowel op het podium als achter de 
schermen. Buma Cultuur ondersteunt 
daarom verschillende initiatieven die 
muzikanten helpen podiumervaring op 
te doen en zich verder te ontwikkelen.

 Muzikantendag 
De Muzikantendag is een evenement voor 
amateur- en semi-professionele muzikan-
ten met als doel hen beter bekend te ma-
ken met de organisatorische aspecten en 
hen in contact te brengen met professio-
nals uit het vak om zo deuren te openen en 
nieuwe ideeën op te doen. Het programma 
bestaat uit een groot aantal workshops, cli-
nics, panels en talkshows. De editie 2006 
werd gehouden op zaterdag 27 mei in de 
Melkweg en het naburige Sugar Factory 
en Cinecenter in Amsterdam. Clinics en 
workshops waren er van onder andere De 
Jeugd van Tegenwoordig, Krezip, Solo, Zuco 
103, Kubus, Dennis Leeflang, Henk Koorn, 
Jelle Paulusma, Anton Goudsmit, Marco 
Hovius, Marike Jager, Roosbeef, Jawat!, 
Bastian, R.O.O.O.M, San Andreas en C-Mon 
& Kypski. 

Onder de noemer The Case werden dit 
jaar de band Treeskin en singer/songwri-
ter Femke onder de loep genomen: alle 
aspecten van hun muziekcarrière kwamen 
voorbij. Onder leiding van ervaren muzi-
kanten en managers kregen ze workshops 
tekstschrijven, zang en PR. Ook werd één 

nummer uit hun repertoire door een produ-
cer flink onder handen genomen, opnieuw 
opgenomen en direct op CD gezet. De 
beide acts konden de verworven kennis 
meteen in de praktijk brengen want di-
verse media volgden hun ontwikkeling en 
vroegen naderhand naar hun ervaringen. 
Geïnteresseerden kregen gratis juridisch 
en financieel advies door Buma en BV Pop. 
De populairste onderdelen van de dag 
waren de spreekuren waarbij A&R-mana-
gers, boekers, programmeurs en muziek-
uitgevers in één-op-één gesprekken direct 
commentaar leverden op meegebrachte 
demo’s. 
De Muzikantendag wordt georganiseerd 
door Buma Cultuur in samenwerking met 
Buma en Sena, met medewerking van BGin, 
The Box, BuZz, BV Pop, FNV KIEM, Fret, FunX, 
Gitarist, Interface, Keyboard Plus, IMMF, 
Nationaal Pop Instituut, Ongekend Talent, 
PopNL en de Slagwerkkrant. 

 D3 DJ And Producer Seminar 
Het ADE brengt eveneens veel amateur- 
en semi-professionele 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: D3, DJ And Producer 
Seminar. D3 wordt georganiseerd door 
Buma Cultuur in samenwerking met GRAP, 
Interface, Sena en Felix Meritis. In één dag 
komen alle belangrijke facetten én knel-

Talent-
ontwikkeling
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Eleven, El Pino & The Volunteers en  
DiceCream. 

Cursussen 
In Nederland bestaat een grote behoefte 
aan opleidingen op het gebied van arties-
tenmanagement. Speciaal voor muzi-
kanten, producers, managers en andere 
selfmade professionals in de muziekindu-
strie is Buma Cultuur enkele jaren geleden 
een cursus Muzikaal Ondernemerschap ge-
start. Deze duurt acht zaterdagen en wordt 
gehouden in de Fontys Rockacademie in 
Tilburg. Naast docenten van die opleiding 
passeren ook diverse gastdocenten de 
revue. De cursus blijkt duidelijk in een be-
hoefte te voorzien en start begin 2007 de 
zevende editie. Daarnaast is in 2006 ook 
een internationale variant (European Artist 
Manager) van start gegaan. Buma Cultuur 
is samen met stichting Norma sponsor van 
deze cursussen. 

The Music Zone
Het project The Music Zone heeft tot doel 
middelbare scholieren op het Havo en 
VWO kennis te laten maken met Neder-
landse popmuziek en nieuwe muziek aan 
hen te presenteren. De scholieren worden 
via het vak Cultureel Kunstzinnige Vor-
ming (CKV) geïnformeerd over de achter-
gronden van verschillende muziekstijlen. 
Daarnaast is er aandacht voor het vak van 
muzikant en gerelateerde beroepen zoals 
dat van componist. Ook problemen als het 

illegaal downloaden van muziek komen 
aan bod. Onderdeel van het programma 
is een gastles in de klas door een artiest. 
Vervolgens wordt in een nabijgelegen pop-
podium een concert georganiseerd. Hier 
maken de scholieren, veelal voor het eerst, 
kennis met het fenomeen poppodium 
en live concert. De scholieren kopen hun 
concertkaartje met de waardebonnen die 
ze voor het vak CKV krijgen om culturele 
activiteiten te bezoeken. De afgelopen 
jaren is The Music Zone uitgegroeid tot een 
succesformule. Aan het project doen meer 
dan 160 middelbare scholen, 45 popzalen 
en diverse Nederlandse bands en arties-
ten mee. Acts die dit jaar in dit verband 
optraden waren onder meer Green Lizard, 
The Last Crewsaders, R.O.O.O.M., Di-Rect, 
Relax, Intwine, Marike Jager, Party Squad, 
The Opposites, Alain Clark en De Jeugd van 
Tegenwoordig. The Music Zone is de afge-
lopen jaren tot stand gekomen onder het 
toeziend oog van Buma Cultuur. In 2006 
is die rol overgedragen aan Buma/Stemra, 
dat samen met Norma als financier betrok-
ken blijft bij het project. 

Sponsoring
Naast deze projecten is Buma Cultuur als 
sponsor zijdelings betrokken bij een aantal 
belangrijke evenementen in de Nederland-
se muziek. Bij deze zogenaamde patro-
nageprojecten beperkt de rol zich tot het 
geven van enige financiële ondersteuning 
voor een bepaalde activiteit, doorgaans 
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punten van muziek maken en een carrière 
in de muziek aan bod. Onderwerpen van 
de workshops waren onder meer muziek-
productie, effectief netwerken, marketing 
en de totstandkoming van een platendeal. 
Daarnaast waren er productpresentaties, 
financiële en juridische adviezen. Ook 
konden muzikanten hun demo laten be-
oordelen in een één-op-één gesprek met 
een professional. De keynote speech werd 
gedaan door Dave Clarke. Andere bekende 
namen onder de sprekers waren Ben Lie-
brand, Fedde le Grand, Kraak & Smaak, Gert 
van Veen (Quazar), Steve Rachmad, Arthur 
Baker, Miss Monica en de 16 Bit Lolitas. 
Dave Clarke leidde het afsluitende demo-
panel. Tijdens D3 kreeg de winnaar van de 
Vinylized-competitie, Alankara featuring 
Mary Prado met No Worries, het eerste 
exemplaar van de gewonnen 12-inch per-
sing uitgereikt. 

Dag van de Nederlandse Jazz
Binnen de Nederlandse jazzwereld bestaat 
een groeiende behoefte aan meer uitwis-
seling van informatie en knowhow. Daarom 
nam Buma Cultuur in 2006 het initiatief 
voor de Dag van de Nederlandse Jazz, een 
treffen van jazzmusici, boekingskantoren, 
media, studio’s, opleidingen, platenmaat-
schappijen, distributeurs, clubs en festi-
vals. Bedrijven uit de jazzsector en musici 
kunnen hier terecht voor advies en kunnen 
hun nieuwe materiaal voor het voetlicht 
brengen, maar vooral moet het nieuwe 

evenement als platform gaan fungeren 
voor de jazz-sector. Er zullen diverse work-
shops en symposia worden gehouden. In 
het avondprogramma zijn er presentaties 
van bands. De eerste Dag van de Neder-
landse Jazz staat gepland op 11 mei 2007, 
op de eerste dag van het Amersfoortse 
Jazzfestival, in centrum De Observant in 
Amersfoort. 
 
Essent Awards
Het stimuleren en ondersteunen van jong 
talent staat ook centraal bij de Essent 
Awards, een initiatief van energiebedrijf  
Essent, Double 2 Productions, Agents After 
All, Nationaal Pop Instituut en Buma  
Cultuur. De Essent Award is een aanmoe-
digingsprijs, die tweemaal per jaar wordt 
uitgereikt aan vijf nieuwe, veelbelovende 
groepen of artiesten. Elke winnaar krijgt 
een promotiebudget van 5000 euro,  
waarmee de band bijvoorbeeld een  
studio-opname kan maken of promotio-
nele activiteiten kan ontwikkelen.  
Daarnaast wordt de winnaars de mogelijk-
heid gegeven op te treden op Noorderslag 
of Lowlands. Ook worden vanuit de deelne-
mende organisaties de nodige promotio-
nele activiteiten ondernomen. De winnaars 
van een Essent Award in 2006 waren Stevie 
Ann, Behave, Jawat!, Kraak & Smaak, Brace, 
a balladeer, Wudstik, Charlie Dée, Ziggi en 
Seven. Op de valreep van 2005 werden 
ook al de eerste namen voor 2007 bekend 
gemaakt. Dat zijn Delain, Dennis, Room  



het voor het voetlicht brengen van jong 
talent. Deze rol wordt grotendeels overge-
nomen van de Buma. 
Het gaat hierbij om: de Uitmarkt, het North 
Sea Jazz Festival, Pinkpop, Amsterdams 
Kleinkunst Festival, Holland Festival.
In de loop van 2006 werden deze patrona-
geprojecten ter hand genomen.

40   Talentontwikkeling Jelle Paulusma, Muzikantendag mei 2006
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Buma Cultuur onderscheidt ieder 
jaar enkele auteurs en uitvoerenden 
vanwege hun bijzondere carrière of bij-
drage aan het gebruik van Nederlands 
muziekcopyright. De Gouden Harp is 
een oeuvreprijs, de Zilveren Harp een 
aanmoedigingsprijs voor jong talent. 
De Exportprijs is een onderscheiding 
voor de internationaal meest succes-
volle Nederlandse artiest. De Popprijs 
is een specifieke genre-prijs. Door de 
aandacht die deze onderscheidingen 
genereren in de media, hebben ze een 
belangrijke stimulerende werking.

Harpen Gala
De Gouden en Zilveren Harpen en de 
Exportprijs 2005 werden op 16 februari 
2006 uitgereikt tijdens het Harpen Gala in 
Theater ’t Spant in Bussum. Een integrale 
registratie van het evenement, waarbij de 
alle prijswinnaars werden begeleid door 
het Metropole Orkest onder leiding van 
Dick Bakker, werd uitgezonden door Radio 
2 (Gouden Harpen, Exportprijs) en 3FM 
(Zilveren Harpen). Ook vele andere media, 
waaronder het NOS Journaal en RTL Boule-
vard, besteedden uitgebreid aandacht aan 
het Harpen Gala. 

Gouden Harpen
De Gouden Harp is de hoogste onderschei-
ding die door Buma Cultuur wordt uitge-
reikt. Het is een oeuvreprijs bestemd voor 
muziekauteurs en artiesten die zich in hun 

carrière op bijzondere wijze verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Nederlandse 
lichte muziek. De prijs wordt sinds 1962 
jaarlijks uitgereikt. Tot winnaars van 2005 
werden uitgeroepen cabaretière Brigitte 
Kaandorp, radiomaker Ferry Maat en zan-
ger/liedjesschrijver Guus Meeuwis.

Uit de juryrapporten:
Brigitte Kaandorp
‘Kaandorp vergroot kleine gebeurtenissen 
uit het dagelijkse leven zodat de absurditeit 
er van naar de oppervlakte komt. Situa-
ties als deze zijn erg herkenbaar voor het 
publiek. Van niets iets maken, en daarmee 
de toeschouwers aan het lachen krijgen. […] 
Zijzelf en haar leven zijn het voornaamste 
voorwerp van spot, en daarin excelleert ze. 
[…] Kaandorp heeft lef en moed, ook wat 
betreft aanpak en inhoud. Ze is niet bang 
om onderuit te gaan, bijvoorbeeld door een 
andere kant op te gaan dan mensen van 
haar gewend zijn.’

Ferry Maat
‘Een kenmerk van een meester is dat hij zo 
ver op de voorhoede vooruit loopt, dat zijn 
invloed pas achteraf kan worden ingeschat. 
Maar nog verdienstelijker is het eigenlijk 
wanneer een pionier tevens fungeert als 
smaakmaker. Bijvoorbeeld wanneer hij ver-
nieuwende sounds aan een breed publiek 
overbrengt en daarmee een inspiratiebron 
wordt. Zo’n invloedrijk iemand is Ferry Maat. 
[ …] Een van de aartsvaders van de huidige 

 

Onder-
scheidingen
en prijzen
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dance-muziek en van de dance-cultuur.  
Het is geen toeval dat driekwart van de DJ’s 
en producers juist zijn naam noemt als dé 
inspiratiebron om zelf met muziek maken en 
muziek draaien in de weer te gaan.’

Guus Meeuwis
‘De universele toon van Het Is Een Nacht… 
(Levensecht), Guus Meeuwis ongekunstelde 
uitstraling, en de spontane wijze waarop 
hij het publiek bij zijn optredens betrekt, 
maken hem zeer geliefd in heel Nederland 
en Vlaanderen. […] Meeuwis gaat poëtisch 
te werk, maar je kan hem nimmer van valse 
pretenties betichten. De jury constateert 
dat hij met name de laatste twee jaar een 
enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt. 
Kijkend naar zijn ontwikkeling is het prachtig 
om te zien hoe hij in relatief korte tijd is ge-
groeid van studentenband naar artiest met 
orkest in het theater, een artiest bovendien 
die diepgang en betrokkenheid combineert 
met fingerspitzengefuhl voor de populaire 
cultuur. In zekere zin begint Meeuwis nu  
pas écht.’

Zilveren Harpen
De Zilveren Harp is bedoeld om jonge 
scheppende of uitvoerende artiesten te 
bekronen die al een belangrijke bijdrage 
aan de Nederlandse lichte 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 op-

maat tot een Gouden Harp. De Zilveren Har-
pen over 2005 gingen naar zanger Thomas 
Berge, singer/songwriter Stevie Ann en het 
hiphopduo Pete Philly & Perquisite. 

Uit de juryrapporten:
Thomas Berge
‘Thomas is nu 16 jaar en heeft al vier albums 
op zijn naam staan. […] Nog los van zijn on-
miskenbare zangtalent, is het ‘plaatje’ van 
Thomas Berge zo compleet dat het gewoon 
klopt. De teksten zijn zo geschreven dat ze 
passen bij zijn leeftijd, waardoor het ook als 
écht overkomt. De arrangementen van zijn 
vaste team onder leiding van Johnny Sap 
en Jeroen Dirksen zijn vrolijk en fraai, en 
spreken het publiek enorm aan. Verder is hij 
altijd bereid om een interview te geven, en 
op de bühne weet hij als zanger de mensen 
te vermaken. Een goede zanger, entertainer 
met rust en uitstraling: allemaal ingredi-
enten die hem boven de middelmaat doen 
uitsteken.’

Stevie Ann
‘Een waardevolle toevoeging aan de nieuwe 
lichting singer/songwriters.[…] Op haar de-
buutalbum laat Stevie Ann met haar goed 
geschreven, zeer geloofwaardige teksten 
horen wat tienermeisjes meemaken en waar 
ze over denken. Meestal autobiografisch 
en soms fictief vertelt ze kleine poëtische 
verhaaltjes: vrijwel allemaal liefdesliedjes 
waarbij platgewalste paden worden ver-
meden. Ze weet haar eigen songs ook heel 

Thomas Berge, Harpengala februari 2006
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bijzonder uit te voeren: zichzelf begeleidend 
op akoestische gitaar, zingt de zoetgevoois-
de Stevie Ann haar nummers met zoveel 
soul dat iedere toehoorder kippenvel en 
tranen in de ogen krijgt.’

Pete Philly & Perquisite
‘Aanstekelijke en muzikaal zeer doorwrochte 
hiphop en jazz die met een mengeling van 
elektronica en live-muzikanten wordt toon-
gezet. Schatplichtig aan de Amerikaanse 
soul- en raptraditie, maar zeker met een 
eigen gezicht. […] De recensies liegen er niet 
om: ‘internationale allure’ en ‘on-Nederlands 
goed’ zijn maar een paar van de superlatie-
ven en ook de internationale pers laat zich 
niet onbetuigd in het prijzen van Pete Philly 
& Perquisite als baanbrekende soul- en 
hiphoptalenten. Zelf willen Philly en Perqui-
site overigens vooral niet vastzitten aan één 
stroming: voor hen zijn er in de muziek maar 
twee categorieën: dope en wack.’
 
Exportprijs
De Exportprijs van Buma Cultuur wordt 
jaarlijks toegekend aan de artiest die het 
meest succesvol is met Nederlands mu-
ziekcopyright in het buitenland. De Export-
prijs over 2005 werd voor de derde jaar 
op rij toegekend aan de rockband Within 
Temptation. Met dit voortdurende interna-
tionale succes, dat nog altijd groeiende 
is, schaart de groep zich tussen de groten 
uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. 
Zo vaak de Exportprijs winnen was tot nu 

toe voorbehouden aan Bolland & Bolland, 
Candy Dulfer en André Rieu. 

Radio 2 Zendtijd Prijs
De Radio 2 Zendtijd Prijs is een initiatief van 
Radio 2 en Buma Cultuur. Sinds 1999 be-
kronen ze hiermee de artiest die over een 
langere periode het meest op Radio 2 te 
horen is geweest en daarmee een grote en 
blijvende betekenis heeft gehad voor het 
Nederlands lied. De prijs wordt uitgereikt 
als onderdeel van het Gala van het Neder-
landse Lied. De onderscheiding bestaat uit 
een bronzen beeld gemaakt door kunste-
naar Evert den Hartog en een eerbetoon 
door collega-artiesten. Winnaar van de 
Zendtijd Prijs 2005 was Marco Borsato. Hij 
kreeg de prijs op 19 maart 2006 uit handen 
van zijn grote muzikale voorbeeld Ricardo 
Cocciante tijdens het Radio 2 Gala van het 
Nederlandse Lied in het Beatrix Theater in 
Utrecht. Hierbij vertolkten o.a. Herman van 
Veen, Paul de Leeuw, Frank Boeijen, Clou-
seau, Paskal Jakobsen (Bløf) en Veldhuis 
& Kemper liedjes uit zijn oeuvre, begeleid 
door het Metropole Orkest dat bij deze 
gelegenheid voor het laatst onder leiding 
stond van dirigent Dick Bakker. 

Popprijs
De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt 
tijdens het Noorderslag Festival aan de 
groep of artiest die in het afgelopen jaar 
de belangrijkste bijdrage heeft geleverd 
aan de Nederlandse popmuziek. Daar-

Zowel voor de Harpen als voor de Export-
prijs geldt dat ze worden uitgereikt over het 
voorafgaande jaar. De Gouden Harpen 2006 
werden begin 2007 uitgereikt aan Herman 
Finkers, Louis van Dijk en Harry Muskee. 
Postuum werd ook een Gouden Harp toege-
kend aan de in 2006 overleden program-
mamaker, NPS-directeur en voorzitter van 
Buma Cultuur Willem van Beusekom. De 
Zilveren Harpen gingen naar a balladeer, 
Nick & Simon en Opgezwolle. De Exportprijs 
werd opnieuw toegekend aan Within Temp-
tation. Meer informatie over deze prijzen in 
het jaarverslag 2007.

Harpengala februari 2006

Fo
to

: F
ra

ns
 v

an
 Z

ijs
t



Onderscheidingen en prijzen   49

Noorderslag Seminar een onderscheiding 
uit aan een persoon die zich in de Neder-
landse muziekindustrie heeft onderschei-
den door visie en/of succes. De Veer over 
het jaar 2005 werd uitgereikt aan Kees de 
Koning, radiomaker en eigenaar van het 
hiphoplabel TopNotch.

Uit het juryrapport:
‘Kees de Koning was er al vroeg bij. Op zijn 
twaalfde begon hij columns te schrijven 
voor de jeugdpagina van Trouw en hij was 
zestien toen hij zijn eerste radioprogramma 
maakte voor de VPRO, toen nog aan de zijde 
van Hans Dulfer. […] Sinds die tijd (1987) is 
hij altijd programma’s voor VPRO Radio 
blijven maken, veelal hiphopprogramma’s. 
Ook nadat hij in 1995, als een echte pionier, 
begonnen was met zijn eigen hiphoplabel: 
Top Notch, dat Nederhophits voortbracht 
van onder andere Extince, De Jeugd Van 
Tegenwoordig, Def Rhymz, Opgezwolle en 
Postmen.’

Ook voor De Veer geldt dat deze wordt uit-
gereikt over het voorafgaande jaar. De Veer 
2006 werd begin 2007 uitgereikt aan Paul 
Brinks van The Entertainment Group. Meer 
hierover in het jaarverslag 2007.

Buma Journalisten Stipendium
Samen met het Nationaal Pop Instituut reikt 
Buma Cultuur jaarlijks tijdens het Noor-
derslag seminar het Buma Journalisten 
Stipendium uit aan de winnaar van de Pop 

Pers Prijs. Dit jaar was de winnaar Leon 
Verdonschot, journalist voor Nieuwe Revu 
en de Groene Amsterdammer en presenta-
tor bij KinkFM. In 2005 publiceerde hij zijn 
verhalenbundel Hart Tegen Hart. Naast een 
geldprijs van 2.500 euro stelt Buma een 
werkbeurs van 5.000 euro ter beschikking 
aan de uitverkoren popjournalist. Hiermee 
wordt de winnaar in staat gesteld een 
bijzondere prestatie op het gebied van 
de popjournalistiek te leveren. Zo kon de 
winnaar van vorig jaar, fotograaf Lex van 
Rossen, een overzichtstentoonstelling van 
zijn werk samenstellen. Deze expositie, ge-
titeld Rock Rossen Roll, was o.a. te bekijken 
in de Melkweg Galerie. 
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bij spelen zaken als commercieel suc-
ces, maar ook een goede live-reputatie, 
vernieuwingsdrang en/of integriteit een 
rol. De afweging van deze argumenten is 
telkens doorslaggevend. De prijs bestaat 
uit een beeld van Theo Mackaay en een 
cheque ter waarde van 10.000 euro. De 
Popprijs is een initiatief van de BV Pop (de 
bijzondere vakgroep popmuziek van de 
kunstenvakbond FNV KIEM), maar wordt 
uitgereikt door Sena Performers, Buma en 
Buma Cultuur. De Popprijs over 2005 werd 
toegekend aan Within Temptation. 

Uit het juryrapport:
‘Het juryberaad over welke band of artiest in 
een bepaald jaar de belangrijkste bijdrage 
aan de Nederlandse popmuziek heeft 
geleverd, wil nog wel eens lang duren. Dit 
jaar viel de beslissing echter in een record-
tijd. […]. De winnaar van de Popprijs 2005 
mag zich inmiddels niet alleen een van de 
aartsvaders van een complete muziek-
stijl noemen, ze staan binnen dat genre 
ook nog eens eenzaam aan de top. Gothic 
metal heeft zich dankzij hen over Europa 
verspreid, niet alleen door de verkoop van 
albums maar ook door de vele eigen optre-
dens en grote festivalperformances.’

Ook voor de Popprijs geldt dat deze wordt 
uitgereikt over het voorafgaande jaar. De 
Popprijs 2006 werd begin 2007 uitgereikt 
aan Spinvis. Meer hierover in het jaarver-
slag 2007.

Annie M.G. Schmidt Prijs
De Annie M.G. Schmidt Prijs is de bekro-
ning 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 instrumen-
tale uitvoering. De prijs omvat een geld-
bedrag 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 èn de uitvoerende artiest. In 
het verleden was dit overigens vaak één 
en dezelfde persoon. Dat gold ook voor de 
winnaar van 2005: Jeroen van Merwijk met 
het lied Dat Vinden Jongens Leuk. 

Uit het juryrapport:
‘Van Merwijk is gezegend met een groot 
gevoel voor humor en timing, een perfecte 
vertolker van zijn eigen teksten. Hij vindt 
zijn liedjes belangrijk, dat merk je. Boven-
dien bewijst hij de wetten van het klassieke 
cabaretlied goed te kennen. […] Hij gaat 
zijn eigen eigenzinnige gang gaat met een 
heel persoonlijk, intelligent, verrassend, soms 
schokkend, maar zeer betrokken programma.’ 

De Veer
In samenwerking met het vakblad Muziek 
En Beeld reikt Buma Cultuur tijdens het 



En woord van dank   51

Er zijn gelukkig heel veel mensen zeer 
enthousiast met muziek bezig in Ne-
derland. Budgets mogen misschien 
niet altijd hoog zijn, inzet en expertise 
vergoeden veel. Conamus mocht altijd 
rekenen op een zeer betrokken ach-
terban en geïnspireerde partners, voor 
Buma Cultuur is dat minstens zozeer 
het geval. 

Met het nieuw gedefinieerde takenpakket 
van Buma Cultuur is de groep organisaties 
die bij onze projecten betrokken is, alleen 
maar groter geworden. We verwelkomen 
bijvoorbeeld Stichting JazzNL, die in 2007 
de Dag van de Nederlandse Jazz organi-
seert. Maar ook buiten hen wordt met tal 
van partners en organisaties samenge-
werkt, die zowel expertise op een bepaald 
genre of terrein aandragen, maar ook vaak 
een financiële bijdrage leveren.  
Bij de meeste projecten van Buma Cultuur 
passeerden deze partners in de voor-
gaande pagina’s al de revue. Wij zijn zeer 
erkentelijk. 

Allerbelangrijkste partner is echter de 
Buma, de vereniging van muziekuitgevers 
en muziekauteurs in Nederland. Buma 
heeft onafhankelijkheid en betrokkenheid 
hoog in het vaandel staan, verricht haar 
taken efficient en zakelijk, en dat komt het 
werk van Buma Cultuur zeker ten goede.
Aan een aantal projecten van Buma Cul-
tuur wordt ook bijgedragen door SENA, de 

instantie die in Nederland naburige rech-
ten inzamelt en verdeelt. Ter promotie van 
Nederlandse muziek worden Muzikanten-
dag en Muzikantennacht en de door Buma 
Cultuur gerealiseerde vertegenwoordiging 
op internationale beurzen door SENA ge-
steund.

Daarnaast wordt door Buma Cultuur inten-
sief met een aantal overheidsinstellingen 
samengewerkt: een aantal projecten van 
Buma Cultuur mag rekenen op steun van 
de Ministeries van Economische Zaken en 
van Cultuur. Zo draagt de EVD (de Export-
bevorderings- en Voorlichtingsdienst van 
het Ministerie van Economische Zaken) bij 
aan een aantal projecten die de export van 
Nederlandse muziek bevorderen en is Cul-
tuur betrokken bij musicXport.nl.

Een andere belangrijke partner is het door 
de overheid gefinancierde Nationaal Pop 
Instituut, dat samen met Buma Cultuur mu-
sicXport.nl uitvoert. Voorts is Buma Cultuur 
partner van Stichting Noorderslag die een 
bijzondere rol vervult bij het ondersteunen 
van Nederlands talent. 

Verder is dank verschuldigd aan de Stich-
ting De Thuiskopie voor haar bijdrage aan 
het Amsterdam Dance Event is en mogen 
ook de vele radio- en televisiemakers die 
initiatieven ontplooiden om Nederlandse 
muziek onder de aandacht te brengen niet 
vergeten worden.

Een woord 
van dank



Tenslotte zou een organisatie als  
Buma Cultuur niet zo goed kunnen ope-
reren zonder de inzet van stagiairs en 
tijdelijke krachten die in het kader van hun 
studie of na afloop van hun studie in 2006 
bij Buma Cultuur werkzaam waren. 

Namens Buma Cultuur,
Jerney Kaagman, directeur

Within Temptation, Noorderslag januari 2006
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Bestuur Buma Cultuur

 Hans Kosterman  voorzitter vanaf oktober 2006 
Cees Vervoord  secretaris 
 Konrad Boehmer  voorzitter tot oktober 2006 
Tony Berk
Pieter van Empelen
André de Raaff
Eric van Tijn

Jury Gouden Harpen

Frits Spits  voorzitter
Cor Bakker
Lisa Boray
Daniël Dekker (Radio 2)
Tom Engelshoven (OOR)
Han Kooreneef (tekstschrijver, componist)
Gert van Veen (Release Magazine)

 
Jury Zilveren Harpen

Sieb Kroeske (MEGA Media)  voorzitter
Edwin Evers (Radio 538)
Koen Poolman (OOR)
Werner Schlosser (iMediate)
Nico Silvius (RadioNL)
Henkjan Smits (Talentscout)
Frank Verhallen (Koningstheater, Den Bosch)
Willem van Zeeland (Nationaal Pop Instituut)
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Ilse van der Poel  projectassistent, vanaf 1 mei
Peter Smidt  projectmanager
Richard Zijlma  projectmanager

Jury Popprijs

Hans Kosterman (BV Pop/FNV KIEM)  voorzitter
Guus Bleyerveld (BV Pop)
Gert Gering (013, Tilburg)
Ben Houdijk (Radio 3FM)
Gijsbert Kamer (de Volkskrant)
Jan Douwe Kroeske (Double 2)
Peter Sikkema (Oosterpoort)
Peter Smidt (Buma Cultuur)
Gert van Veen (Release Magazine)

 
Jury Annie M.G. Schmidt Prijs

Frits Spits voorzitter
Martine Bijl
Jacques Klöters (AVRO)
Rinske Wels (VARA)
Robert Jan Stips (tekstschrijver, componist, muzikant)

 
Organisatie Buma Cultuur 

Jerney Kaagman  directeur
Pieter van Adrichem   manager communicatie
Ruud Berends  projectmanager MusicXport.nl/ETEP
Brigitte Boekel-Plagge  office & productmanager
Lex Gielen  financieel manager
Remko Gorter  medewerker projecten, vanaf 1 augustus
Inge Groen  medewerker promotie, vanaf 1 februari
Albert Hartwig  manager nieuwe media
Saskia Hoekstra  management assistente
Karsten ter Hoeven  medewerker projecten, vanaf 1 juni
Hanneke Perier  huishoudelijke dienst
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2006 2006 2005
Gerealiseerd Begroting Gerealiseerd

BATEN

Dotatie Buma 1.282.529 2.192.200 1.164.800

Dotatie Sena 93.400 163.500 136.950

Interest 3.170 10.000 10.467

Projectinkomsten:

Sales 274.246 220.600 261.936

Bijdragen/subsidies 307.102 275.000 649.391

Sponsorbijdragen 58.750 35.000 64.073

640.098 530.600 975.400

Totaal Baten (A) 2.019.197 2.896.300 2.287.617

LASTEN

Personele kosten 593.481 591.300 598.810

Doorbelast aan Projecten -359.875 -352.000 -360.985

233.606 239.300 237.825

Algemene kosten

Huisvesting 29.048 30.000 30.522

Afschrijvingen 26.182 25.000 29.360

Overige kosten 122.989 124.700 99.976

Doorbelast aan Projecten -109.735 -100.000 -99.360

68.484 79.700 60.498

Projecten 1.762.667 2.577.300 1.943.694

Totaal lasten (B) 2.064.757 2.896.300 2.242.017

Resultaat (A-B) -45.560 0 45.600

Bestemming Resultaat

Onttrekking bestemmingsreserves -45.560 0 -37.250

Dotatie bestemmingsreserves 0 0 82.850

-45.560 0 45.600

Staat van baten en lasten (in Euro’s)
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*aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

2006 2005

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw 76.352 82.046

Kantoorinventaris 9.782 5.819

Auto’s 50.164 27.525

136.298 115.390

Financiële vaste activa

Rekening courant Buma 253.882 253.882

Vlottende activa

Vorderingen

Interest 613 1.014

Vooruitbetaald 77.524 94.717

Debiteuren 115.120 132.404

Overige vorderingen 224.079 230.401

417.336 458.536

Liquide middelen

Bankrekeningen 136.869 156.706

Kas 4.562 2.847

141.431 159.553

948.947 987.361

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 206.200 251.760

Vastgelegd vermogen 226.890 226.890

433.090 478.650

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen 86.886 56.701

Crediteuren 144.593 106.043

Belastingen en premies sociale verzekeringen 39 4.250

Overige schulden 284.339 341.717

515.857 508.711

948.947 987.361

Balans per 31 december na bestemming resultaat boekjaar (in Euro’s)
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Wij zijn van oordeel dat de in dit verslag 
op pagina 60 tot en met 61 opgenomen 
balans per 31 december 2006 en staat van 
baten en lasten over het boekjaar 2006 
van Stichting Buma Cultuur te Hilversum 
op juiste wijze zijn ontleend aan de jaarre-
kening 2006. Bij deze jaarrekening hebben 
wij op 25 april 2007 een goedkeurende ac-
countantsverklaring verstrekt.
Voor het inzicht dat vereist is voor een 
verantwoorde oordeelsvorming omtrent de 
financiële positie en de resultaten van de 
huishouding dient de balans per 31 decem-
ber 2006 en staat van baten en lasten over 
het boekjaar 2006 te worden gelezen in 
samenhang met de volledige jaarrekening 
waaraan deze is ontleend, alsmede met de 
door ons daarbij op 25 april 2007 verstrek-
te goedkeurende accountantsverklaring.

Amstelveen, 29 mei 2007

KPMG ACCOUNTANTS N.V.
 
R.J. Groot RA
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Colofon

Uitgave Buma Cultuur
Tekst Jan van der Plas
Redactie Pieter van Adrichem
Vormgeving Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam (Manuel Dollt, Noortje Boer)
Druk Drukkerij de Toekomst, Hilversum

Buma Cultuur
Postbus 929
1200 AX  HILVERSUM
Nederland

Telefoon 035   621 87 48
Fax 035   621 27 50
E-mail info@bumacultuur.nl

Websites
www.bumacultuur.nl
www.amsterdam-dance-event.nl
www.dutchsound.nl
www.etep.nl
www.musicxport.nl
www.muzikantendag.nl
www.noorderslag.nl
www.jazzdag.nl






