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We leven in opwindende tijden. Nog 
nooit is er zoveel muziek gemaakt en 
nog nooit is er zoveel naar muziek 
geluisterd als nu. De tijd van ’s avonds 
met vrienden rondom de platenspeler 
zitten om de versaangeschafte plaat 
van één van hen te beluisteren ligt ver 
achter ons. Vandaag de dag bereikt 
nieuwe muziek ons vlugger dan de 
snelheid van het geluid en velen heb-
ben alle nummers al gehoord voordat 
het fysieke product goed en wel in de 
winkels ligt. 

De ene ontwikkeling is niet los te zien van 
de andere en nieuwe technieken hebben 
nooit positieve of negatieve kanten alleen. 
Door het gigantische aanbod is het las-
tiger om je als muziekauteur te onder-
scheiden, tegelijker tijd is het potentiële 
bereik voor muziek groter dan ooit.
De Nederlandse muziekpolder staat 
nooit stil. Het signaleren van nieuwe kan-
sen is en blijft een van de drijfveren van 
Buma Cultuur. Via haar evenemen ten 
informeert zij de diverse muzieksectoren 
over de laatste ontwikkelingen in muzie-
kland Nederland – die in veel gevallen 
blijvend van invloed zijn op de promotie 
en ondersteuning van Nederlands mu-
ziekauteursrecht.

Buma Cultuur promoot en ondersteunt 
muziek uit Nederland, onvoorwaardelijk. 
Zij maakt geen onderscheid in genres, 

want zij bestrijkt alle genres. Nederlandse 
dj’s, dance-producers en andere dance-
auteurs worden reeds jarenlang bediend 
via het Amsterdam Dance Event, voor 
de pop- en rockindustrie is er EuroSonic 
Noorderslag, binnen de kleinkunstsector 
wordt jaarlijks de Annie M.G. Schmidt-
prijs uitgereikt en genrebreed reiken we 
de Buma Gouden Harpen uit en organi-
seren we samen met 3FM het Weekend 
van de Nederlandse Popmuziek.
Nieuw en opkomend talent wordt door 
Buma Cultuur als waardevol gezien en 
krijgt middels diverse activiteiten, waar-
onder de Muzikantendag, het DJ and 
Producer Seminar tijdens ADE, het uit-
reiken van de Buma Zilveren Harpen en 
het ondersteunen van TMF Kweekvijver, 
de kans te rijpen en zich te ontwikkelen 
tot een substantiële toevoeging aan het 
Nederlandse muziekaanbod.

Sinds twee jaar zet Buma Cultuur zich 
ook in voor de sectoren jazz en heden-
daags klassiek, door de promotie en 
ondersteuning van Nederlands muziek-
copyright uit deze sectoren op zich te 
 nemen. In 2007 zijn we begonnen met 
het ondersteunen van het nieuwjaars-
concert van het Nederlands Blazers 
Ensemble en hebben we het initiatief 
genomen tot de Dag van de Nederlandse 
Jazz. In 2008 kan Toonzetters aan de  
lijst van nieuwe projecten worden  
toegevoegd.

De Nederlandse 
muziekpolder  
in beweging
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Toonzetters is een nieuw evenement ván 
en vóór de componist en uitvoerende 
van hedendaags gecomponeerde muziek. 
Via Toonzetters wil Buma Cultuur een 
breed publiek kennis laten nemen van 
het talentvolle en gevarieerde aanbod 
in Nederlandse nieuwe muziek. Met 
de  toevoeging van Toonzetters bestrijkt 
Buma Cultuur het hele spectrum aan 
genres binnen het Nederlands muziek-
auteursrecht.

Maar Buma Cultuur doet meer, veel 
meer, zoals te lezen valt in dit jaarverslag.

Nieuwe ontwikkelingen in de muziek-
wereld zijn altijd van invloed op de po-
sitie van het muziekauteursrecht. Jonge 
generaties groeien niet op met het besef 
dat muziek een product is dat geld kost. 
Feit is dat door de komst van internet en 
de daarmee gepaard gaande digitalise-
ring van de industrie vrijwel iedereen op 
bijna elk gewenst moment naar bijna elk 
gewenst lied kan luisteren. Hiermee loopt 
muziek  voor op andere kunstvormen. 
Een niet te vermijden bijverschijnsel 
daarvan is dat de technologische ontwik-
kelingen voorlopen op, en zich in vele 
gevallen onttrekken aan, de bestaande 
methoden om vergoedingen voor muziek 
te incasseren.

Elke vorm van eigendom verdient zijn 
eigen vorm van bescherming. Immers: 

zonder redelijke vergoeding voor liedjes, 
geen inkomsten voor muziekauteurs, 
maar bijvoorbeeld ook geen investerin-
gen in jong talent. Illegaal downloaden 
van een liedje van een nieuwe artiest 
zorgt er zo rechtstreeks voor dat het voor 
diezelfde nieuwe artiest moeilijker wordt 
om zijn boterham te beleggen.

Nederland mag trots zijn op Nederlandse 
muziek. We herbergen een klein en geva-
rieerd muzikaal landschap dat openstaat 
voor buitenlandse invloeden en samen-
werkingsvormen.
 Dat nieuwe schatten ontdekt blijven 
worden is van wezenlijk belang voor de 
ontwikkeling van Nederland muziekland. 
Buma Cultuur wil hierin graag een voor-
trekkersrol blijven vervullen,  met hulp 
van partners uit binnen- en buitenland. 
Door de organisatie en uitvoering van al 
onze projecten en activiteiten en oog voor 
nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden 
willen we blijven staan in de continu ver-
anderende Nederlandse muziekpolder: 
met onze voeten stevig in de aarde en het 
gezicht gericht op de horizon.

Hans Kosterman
voorzitter bestuur Buma Cultuur,
april 2009

The Bloody Honkies - EuroSonic 2008
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“If you haven’t 
been to the 
Amsterdam 
Dance Event 
you’ve missed out 
on something.”
Paul van Dyk, DE



Buma Cultuur is initiatiefnemer van een 
aantal belangrijke festivals en beur-
zen. Met Noorderslag, EuroSonic en het 
Amsterdam Dance Event (ADE) zijn een 
aantal sterke netwerkevenementen ont-
wikkeld, die een sleutelrol spelen in de 
nationale en internationale muziekwe-
reld. De recente initiatieven Jazzdag.nl 
 en Toonzetters hebben de potentie uit 
te groeien tot evenementen met een 
vergelijkbaar belang. 

Het Noorderslag Weekend, dit jaar ge-
houden van 10 tot en met 12 januari, is 
een grootschalig meerdaags evenement 
in het centrum van Groningen. Op de 
donderdag- en vrijdagavond is er Euro-
Sonic als internationaal showcasefestival 
op vele locaties in de stad. Op zater-
dagavond wordt in De Oosterpoort het 
Noorderslag festival gehouden, met op-
tredens van louter Nederlandse bands. 
Overdag is er op deze locatie ook een 
seminar voor professionals in de muziek-
industrie. Met 15.500 festivalbezoekers, 
252 optredende acts en 2.487 profes-
sionals van 32 verschillende nationali-
teiten op het seminar is het Noorderslag 
Weekend een uniek evenement met een 
enorme uitstraling en een groot belang 
voor de nationale en internationale 
muziekwereld. De nog altijd groeiende 
belangstelling blijkt uit het feit dat alle 
onderdelen dit jaar sneller uitverkocht 
waren dan ooit. 

Het Noorderslag Weekend wordt geor-
ganiseerd door Stichting Noorderslag in 
samenwerking met Buma Cultuur, De 
Oosterpoort, de European Broadcasting 
Union (EBU) en Yourope. Voor de finan-
ciële ondersteuning tekenden Factor.e 
en Grolsch. Overige sponsoren waren 
dit jaar Sonicbids, Mojo Concerts/Live 
Nation, Ticket Service Nederland, The 
Security Company, OOR, Bizon, Pro-  
Vision, Goldmund, Wyldebeast & 
 Wunderliebe, Ernst & Young, Gfk  
Megacharts, Plato, Iprecom, De Ver-
beelding, Ampco Pro Rent en Hartman. 
Subsidiënten waren Ministerie van 
OCW, Gemeente Groningen, Provincie 
Groningen, SENA, European Mu-
sic  Office, FAPK, FPPM, Emmaplein 
Foundation, Thuiskopie Fonds, STAP, 
NVPI, Je Maintiendrai Fonds, Prins 
Bernhard Fonds, SNS Reaal Fonds, 
Kunstraad Groningen en Stichting  
Collexxx. Op andere wijze was onder-
steuning door Amsterdam Dance Event, 
Network Europe, IMMF, EVD, VNPF, 
musicXport.nl, ExMS, Stim, P3, MEI, 
VUT, BPI, AIM en CNV. De media-
partners waren dit jaar 3FM, NOS, 
EBU-UER, 3voor12, OOR, Intro, 
Visions, VIP-Booking.com, Muziek en 
Beeld, Audience, Rockpalast, Pollstar, 
FunX, Live XS, MusicFromNL, Womex, 
Vice, Groove, IQ Magazine en Impact 
Magazine. 

Festivals en beurzen   13
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Noorderslag
Noorderslag biedt in acht uur een 
overzicht van de belangrijkste nieuwe 
ontwikkelingen in de Nederlandse pop-
muziek. Het festival, dat dit jaar zijn 22e 
editie beleefde, is enorm populair. De 
kaarten waren begin december al uitver-
kocht. Noorderslag is dé plek voor nieu-
we namen om zich in de kijker te spelen 
bij zowel de media, het live-circuit als 
de platenindustrie. Het belang van het 
festival blijkt onder meer uit het feit dat 
het festival door de NOS live op televisie 
(Nederland 3) en radio (3FM) wordt 
uitgezonden en dat vrijwel alle grote 
landelijke dagbladen daags erna een 
recensie plaatsen. In de praktijk betekent 
een succesvol optreden op Noorderslag 
de opstap naar tournees in het club-
circuit en optredens op de grote zomer-
festivals. Van de ruim vijftig acts die dit 
jaar aantraden maakten Room Eleven, 
Voicst, Typhoon, The Opposites, Wouter 
Hamel, Alain Clark, The Madd, Le Le 
en Leaf de stap naar een groter publiek. 
Voor Pete Philly & Perquisite, Moke en 
C-Mon & Kypski betekende het optre-
den in de grote Buma Cultuur-zaal een 
bevestiging van de verworven status.  
Andere grote namen die aantraden 
waren Stevie Ann, Lucky Fonz III en 
 Extince. Tijdens Noorderslag 2008 
maakte Claw Boys Claw, één van de gro-
te Nederlandse gitaarbands uit de jaren 
tachtig, op het festival haar comeback. 

EuroSonic
Op de donderdag- en vrijdagavond 
vóór Noorderslag vindt in de Groning-
se binnenstad op tal van locaties het 
 EuroSonic festival plaats. Hier verzor-
gen groepen en artiesten uit binnen- en 
buitenland showcases, waarbij ze zich 
presenteren aan boekers, managers, pro-
grammeurs, platenmaatschappijen en – 
niet in de laatste plaats – het publiek. In 
2008 traden tijdens EuroSonic 190 acts 
op. Prominente buitenlandse namen wa-
ren Alphabeat, Lykke Li, The Ting Tings, 
Blood Red Shoes, I’m From Barcelona, 
Hooverphonic, Milow,  Sarah Bettens, 
Robyn, The Futureheads en Reverend 
& The Makers. Traditiegetrouw staat 
tijdens EuroSonic één land extra in het 
zonnetje. Dit jaar was dat Zweden met 
23 optredende acts, waaronder Robyn, 
I’m From Barcelona en de Moonbabies. 
Nederlandse bands die zich presenteer-
den waren onder meer Pete Philly & 
Perquisite, Racoon, Alamo Race Track 
en Delain. Het festival was op meer dan 
twintig Europese radiostations te horen, 
waaronder live bij 3FM  (Nederland), 
VRT (België), WDR Eins Live (Duits-
land) en RTE 2fm (Ierland). Televisie-
registraties waren te zien bij de NOS 
(Nederland), Rockpalast  
(Duitsland) en NRK (Noorwegen). 
EuroSonic fungeert ook als showcase-
festival voor verschillende binnen- en 
buitenlandse partijen. Deze showcases 
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“EuroSonic Noorderslag is the most 
important continental European 
convention - music festival combination.”
Rikke Øxner (Roskilde)

Leaf - Noorderslag 2008
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illustreren het belang van het festival, 
dat intussen een vast punt in de agenda 
is van veel belangrijke ‘talent scouts’ en 
talentbemiddelaars uit de Europese live-
muziekindustrie. De aanwezigheid van 
de internationale muziekindustrie maakt 
het voor lokale bands interessant te 
proberen zich in de kijker te spelen. Dit 
gebeurt onder de noemer Grunn Sonic. 
Onder die vlag presenteerden onder an-
dere The Monroes, de Straaljagers en A 
Silent Express. Dat EuroSonic door het 
publiek wordt gewaardeerd blijkt uit het 
feit dat de beschikbare publiekskaarten 
reeds in de voorverkoop waren uitver-
kocht. 

Noorderslag Seminar
Rond Noorderslag en EuroSonic wordt 
het Noorderslag Seminar door Buma 
Cultuur georganiseerd. Deze driedaagse 
conferentie brengt professionals uit de 
muziekindustrie samen. Behalve als 
gelegenheid om uitgebreid te netwer-
ken, fungeert het seminar als forum waar 
nieuwe ontwikkelingen worden bespro-
ken. Een uitgebreid programma aan 
panels, speeches, interviews en presenta-
ties brengt alle belangrijke actuele zaken 
binnen de muziekwereld aan de orde. De 
laatste jaren is er ook een speciaal aan-
bod gegroeid voor de talrijke buitenland-
se bezoekers aan het Seminar. Daarnaast 
zijn er internationale meetings voor de 
European Broadcasting Union (EBU) 

(overkoepelend orgaan van de Europese 
publieke radiostations), de International 
Music Managers Federation (IMMF) 
(brancheorganisatie voor managers in 
de popmuziek), Network Europe (de as-
sociatie van Europese boekers en promo-
tors) en Yourope (de vereniging van grote 
Europese popfestivals). 
Tijdens de editie 2008 tekende de  
Engelsman Carl Leighton-Pope, agent 
van onder meer Bryan Adams en  
Michael Bublé, voor de keynote speech. 
Hij liet zijn licht schijnen op de laatste 
ontwikkelingen in de muziekindustrie en 
hield een pleidooi voor een grotere rol 
voor het management bij de marketing 
van een artiest. ‘In een snel verande-
rende muziekindustrie is dat doorgaans 
de enige constant aanwezige persoon 
rondom een artiest.’ Ook waarschuwde 
hij voor te overspannen verwachtingen 
van het internet. ‘Voor het jonge publiek 
is het gebruik van internet even gewoon 
als de mobiele telefoon. Maar voor men-
sen van boven de 25 niet en dat is toch 
een heel grote doelgroep.’ 
Spraakmakend was ook het interview 
dat Dire Straits-manager Ed Bicknell 
hield met Leon Ramakers, oprichter en 
voormalig directeur van Mojo Concerts. 
Hij liet zich sceptisch uit over de op-
komst van de zogenaamde 360-graden 
deals. ‘Platenmaatschappijen willen hun 
investeringen ook terugverdienen via 
de merchandise en gages. Maar de kans 

Ed Bicknell (l) en Leon Ramakers - EuroSonic 200816   Festivals en beurzen
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dat ze daar zinvol aan kunnen bijdragen 
is klein. Ze moeten gewoon weer gaan 
doen waar ze goed in zijn: goede schrij-
vers aan goede artiesten koppelen en 
hun muziek uitbrengen.’ 
Veel panels behandelden onderwerpen 
die op een Europese of globale schaal 
spelen, zoals de ontwikkelingen op het 
gebied van auteursrecht, digitale distri-
butie en kaartverkoop. Nationale dis-
cussies die aan bod kwamen, waren de 
kritiek vanuit de hoek van de branche-
organisaties op de rechtenorganisaties, 
de toekomst van de Thuiskopieregeling 
en de uitkomsten van een uitgebreid 
onderzoek naar de amateurbeoefening 
van popmuziek. Ook werden de cijfers 
gepresenteerd van een onderzoek naar 
de export van Nederlandse muziek. Uit 
een onderzoek van Perfect & More in 
opdracht van Buma Cultuur, in samen-
werking met het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap, kwam naar 
voren dat de Nederlandse muziekexport 
in 2006 is gestegen met 10 procent, in 
vergelijking met het jaar daarvoor.
Tijdens het Noorderslag Seminar 2008 
werd ook het startschot gelost van de vie-
ring van 50 Jaar Nederpop, onder meer 
met een reeks interviews met coryfeeën 
als Andy Tielman, Peter Koelewijn, Jan 
Akkerman, Ernst Jansz (Doe Maar), 
Henk Hofstede (Nits) en Pim Kops (De 
Dijk). 
Van oudsher is het Noorderslag Seminar 

ook de plek waar vele onderscheidingen 
worden uitgereikt. Dit jaar waren dat:
de Pop Media Prijs voor de meest veel-
belovende en veelzijdige popjournalist 
aan Leo Blokhuis, de Interactive Award 
voor de beste online muziekcampagne 
aan Van Katoen, de Popview Lex van 
Rossen Award voor de meest talentvolle 
Europese fotograaf aan  Annie Hoogen-
doorn, de Veer voor grote verdiensten in 
de muziekindustrie aan Theo Roos en  
de Popprijs voor de beste muzikale pres-
tatie van het afgelopen jaar aan Armin 
van Buuren (zie ook het hoofdstuk RTV 
beleid).

Amsterdam Dance Event (ADE)
Naast rock en pop vormt dance een be-
langrijk marktsegment in de popmuziek, 
zeker ook voor de Nederlandse muziek-
industrie. Meer dan 36 procent van de 
muziekexport vanuit ons land bestaat 
uit dance. In volume is het een van de 
belangrijkste culturele exportproduc-
ten van dit moment. Amsterdam Dance 
Event (ADE) is een jaarlijks vierdaags 
muziekfestival verspreid over circa veer-
tig podia in Amsterdam, gecombineerd 
met een internationale conferentie voor 
professionals in dance. De conferentie 
en het festival gelden als dé ontmoetings-
plek voor de internationale dancesector. 
Zo heeft het ADE een sleutelrol gespeeld 
in de wereldwijde doorbraak van dj’s 
als Tiësto, Armin van Buuren, Ferry 

Corsten, Sander Kleinenberg, Fedde 
Le Grand en Sander van Doorn. Met 
ruim 700 optredende acts in 44 clubs en 
zalen, 2.000 deelnemende professionals 
en 90.000 bezoekers was de dertiende 
editie van het Amsterdam Dance Event 
(ADE), gehouden van 22 tot en met 
25 oktober 2008, de grootste en meest 
succesvolle tot nu toe. Na de explosieve 
groei in de voorgaande jaren betekenden 
deze cijfers opnieuw een stap voorwaarts 
en is ADE onbetwist het belangrijkste 
netwerkevenement voor de florerende 
Europese dancewereld. Onder de optre-
dende artiesten bevonden zich dit jaar 
namen als Armin van Buuren, Audio 
Bullys, Dave Clarke, David Guetta, Juan 
Atkins, Josh Wink, Kraak & Smaak, Paul 
van Dyk en Sven Väth. De groei van 
ADE kan het beste worden geïllustreerd 
door het feit dat het seminar dit jaar op 
twee locaties moest worden gehouden: 
Felix Meritis en het naastgelegen Dylan 
Hotel. Waar in het verleden hier naar toe 
moest worden uitgeweken omdat een 
deel van Felix Meritis werd verbouwd, 
was het nu ADE zelf dat uit zijn jasje is 
gegroeid.
De editie 2008 trok meer dan 100 ver-
schillende media: radio, tv, kranten en 
tijdschriften, maar vooral ook gespeci-
aliseerde websites die binnen de dance 
een belangrijke rol spelen. Tijdens het 
evenement waren enkele honderden 
professionals uit deze beroepsgroep aan-

18   Festivals en beurzen

“ADE 2008 
just mirrors 
how big and 
kaleidoscopic 
the dance music 
scene is today 
- amazing. 
You can’t live 
without ADE. 
See you in 2009.” 
Niels Traeden, Live Nation, Denmark



“If you are a 
music producer, 
dj, promoter, club 
owner, organiser...
anything like 
that: this is the 
place everybody 
is, you’re right in 
the heart of dance 
music here!” 
Ferry Corsten, Nederland

Amsterdam Dance Event 2008
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wezig. Reportages en live-registraties 
waren te horen op o.a. 3FM, Radio 538, 
Fresh FM en Slam!FM en te zien op 
o.a. MTV en TMF. Het ADE-program-
ma werd door de NOS aangeboden aan 
de EBU (European Broadcast Union) 
aangesloten publieke radiostations. 
Tijdens het seminar overdag in Fe-
lix Meritis was de keynote speech van 
Daniel  Miller, directeur van het Britse 
Mute en in die hoedanigheid nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de 
carrières van Depeche Mode, Moby, 
Speedy J, Jon Spencer Blues Explosion 
en Nick Cave. Zijn stelling was dat de 
platenindustrie grotendeels zelf verant-
woordelijk is voor het feit dat er zoveel 
illegaal wordt gedownload. ‘Platenla-
bels moeten ervoor zorgen dat hun pro-
ducten zo aantrekkelijk zijn, dat mensen 
die niet willen kopiëren.’ Miller vertelde 
weinig perspectief meer te zien voor het 
traditionele distributiekanaal via de pla-
tenwinkels. ‘Die zijn niet in staat in de 
volle breedte repertoire aan te bieden, 
zoals het internet dat wel kan.’ Voor zijn 
eigen label ziet hij de toekomst vooral in 
abonnementen, waarbij muziekliefheb-
bers vast worden voorzien door down-
loads en speciale fysieke uitgaven. 
Het dagprogramma liet verder een bont 
palet zien van uiteenlopende thema’s als 
‘Wij remixten Madonna’, ‘Muziek voor 
tv-shows, games en reclames’,  ‘Festivals 
en het milieu’ en ‘20 jaar dance’.  

Tijdens ADE was ook de presentatie 
van het boek DJ van Krijn van Noord-
wijk, het eerste fotoboek dat geheel is 
gewijd aan optredende dj’s. Het eerste 
exemplaar werd in ontvangst genomen 
door Armin van Buuren. 
Het Amsterdam Dance Event is een 
initiatief van Buma Cultuur en wordt 
georganiseerd door de stichting 
 Amsterdam Dance Event, in samen-
werking met de stad Amsterdam, 
Amsterdam Festivals, AIM, Beam 
Systems, BVD, Dancetunes.com, 
Dance4Life, EM Fabs, Esvivé, Noor-
derslag Weekend, GRAP, Nederlands 
Bureau voor Toerisme, K-Swiss, Music 
IT,  musicXport.nl, het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap, 
 Pioneer, SENA, Stay Okay, Vereniging 
van Nederlandse Poppodia en Festivals    
en Womex. 

Jazzdag.nl
Binnen de jazzwereld is een groeiende 
behoefte aan uitwisseling van informa-
tie en knowhow. Daarom heeft Buma 
Cultuur in 2007 een nieuw evenement 
geïnitieerd: Jazzdag.nl, een treffen van 
jazzmusici, boekingskantoren, media, 
studio’s, opleidingen, platenmaatschap-
pijen, distributeurs, clubs en festivals. 
Net als op de Muzikantendag en D3 
kunnen musici en componisten hier 
terecht voor advies bij het maken van 
hun publiciteitsmateriaal en het regelen 

van hun rechten. En net als op Noor-
derslag en het Amsterdam Dance Event 
is er overdag een seminar en ’s avonds 
een uitgebreid showcaseprogramma. De 
tweede editie van Jazzdag.nl op vrijdag 
16 mei 2008 bleek duidelijk in een be-
hoefte te voorzien. Ruim 1000 professio-
nals uit alle hoeken van de Nederlandse 
jazzwereld kwamen naar conferentie-
centrum De Observant in Amersfoort. 
Tijdens het seminar stonden vragen 
centraal als de veranderende subsidiere-
gels voor podiumkunsten de inkomens-
positie van jazzmuzikanten en de kansen 
op de nationale en internationale markt. 
Na het seminar vonden er in de avond 
28 showcases plaats op verschillende lo-
caties in de binnenstad van Amersfoort. 
De snel verworven positie van Jazzdag.
nl wordt ook geïllustreerd door de twaalf 
uur durende live-uitzending die Radio 6 
verzorgde vanaf het festival. 
Jazzdag.nl is een initiatief van Buma 
Cultuur, in samenwerking met de 
Nederlandse Toonkunstenaarsbond, 
Muziek Centrum Nederland en Radio 
6. Partners in de organisatie zijn SENA, 
 NORMA en de Gemeente Amersfoort.

Toonzetters
In 2008 heeft Buma Cultuur, in samen-
werking met Muziek Centrum Neder-
land en Muziekgebouw aan ’t IJ, een 
nieuw evenement in het leven geroepen, 
gericht op de modern klassieke muziek. 

"Ik vind het 
geweldig dat  
er eindelijk een 
initiatief zoals 
de Dag van de 
Nederlandse 
Jazz is."
Saskia Laroo



Op 31 augustus vond voor het eerst 
Toonzetters plaats in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ, als opening van het nieuwe 
seizoen. Overdag was er een gratis 
toegankelijk programma van de beste 
hedendaags gecomponeerde werken van 
Nederlandse componisten van het afge-
lopen jaar. Het werk van André Arends, 
Willem Jeths, Hanna Kulenty, Yannis 
Kyriakides, Roderik de Man, Carlos 
Micháns, Piet-Jan van Rossum, Ri-
chard Rijnvos en Klas Torstensson werd 
vertolkt door diverse vooraanstaande 
 Nederlandse muziekensembles waar-
onder de Radio Kamer Filharmonie, 
ASKO | Schönberg Ensemble, Ensem-
ble MAE, Orkest De Volharding en het 
Ives Ensemble. Na het gratis toegankelij-
ke programma overdag was er ’s avonds 
een besloten gala waarin de Buma Toon-
zetters Prijs en de Muziekgebouw Prijs 
werden uitgereikt. Inhoudelijk en qua 
belangstelling voldeed Toonzetters ruim-
schoots aan de doelstellingen, zodat ook 
dit evenement in 2009 zal terugkeren. 

  Buma Cultuur en November Music
  November Music in Den Bosch is 

het belangrijkste internationale fes-
tival voor moderne gecomponeerde 
muziek in Nederland. Dit meerdaags 
evenement ontwikkelt veel eigen pro-
ducties, die dankzij nauwe banden 
met soortgelijke festivals in België, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk en 

Italië ook internationaal gepresen-
teerd worden. Buma Cultuur onder-
steunt dit festival met een financiële 
bijdrage. 

  Buma Cultuur en Holland Festival
   Buma Cultuur werkt samen met het 

Holland Festival aan de promotie van 
muziek van Nederlandse componis-
ten in een internationale context.

  Ieder jaar presenteert dit interna-
tionale festival voor podiumkunsten 
werk van Nederlandse componisten. 
In samenwerking met Buma Cultuur 
wordt dit werk onder de aandacht ge-
bracht van buitenlandse bezoekers en 
wordt het bekend gemaakt bij part-
ners binnen de netwerken als Réseau 
Varese en de International Society 
for the Performing Arts.

Radio Kamer Filharmonie o.l.v. Otto Tausk - Toonzetters 2008
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De muziekindustrie is sterk aan ver-
andering onderhevig. In dit veld zijn 
Nederlandse artiesten en componis-
ten in toenemende mate succesvol. De 
export van Nederlandse muziek is de 
afgelopen jaren behoorlijk gegroeid, in 
de dance maar ook op andere terrei-
nen. Buma Cultuur ondersteunt bedrij-
ven die Nederlands muziekauteursrecht 
in het buitenland aan de man proberen 
te brengen, met begeleidingsprogram-
ma’s voor artiesten en ondernemers en 
een eigen stand op de grote internatio-
nale muziekbeurzen. 

MusicXport.nl
MusicXport.nl is de naam waaron-
der Buma Cultuur in samenwerking 
met Muziek Centrum Nederland een 
internationaal marketingprogramma 
ontwikkelt. In samenwerking met lo-
kale partijen wordt voor iedere betrok-
ken artiest  een marketingplan op maat 
ontwikkeld en uitgevoerd. De bijdrage 
vanuit musicXport.nl bestaat uit con-
tacten met agenten, promotors, festivals, 
promotiebureaus en media. Het mar-
ketingprogramma kan zonodig worden 
ondersteund met een subsidiebedrag uit 
de regeling Tour Support of een Inter-
nationale Festival Subsidie. Inmiddels is 
musicXport.nl actief in de meeste Euro-
pese landen, de Verenigde Staten, Japan 
en China. In de afgelopen jaren is de 
relevantie en potentie van de opzet van 

musicXport.nl herhaaldelijk bewezen. 
Het bureau speelde een belangrijke rol 
bij de internationale successen van onder 
meer Within Temptation, Zuco 103 en 
Alain Clark. 
In 2008 werd een aantal speciale pro-
motieacties opgezet voor de Neder-
landse muziek in Engeland. Het meest 
in het oog springend was de Go Dutch 
Arena tijdens het Britse dancefestival 
 Creamfields in Daresbury, Halton, vlak-
bij Liverpool. Gedachte achter dit con-
cept is om over een brede linie nieuwe 
Nederlandse dj’s te presenteren tijdens 
een grootschalig festival. Tijdens Cream-
fields traden o.a. op: Bart B More, Baggi 
Begovic, Oliver Twist, Nuno dos Santos 
en Darko Esser. Rondom dit evenement 
werd ook een actie gedaan met het toon-
aangevende Engelse tijdschrift DJmag. 
Tevens organiseerde musicXport.nl de 
ambassadeparty tijdens de Internatio-
nal Live Music Conference (ILMC) in 
Londen.

European Talent Exchange   
Program (ETEP)
Het European Talent Exchange Program 
(ETEP) is een uitwisselingsprogramma, 
waarin een groot aantal Europese pop-
festivals en radiostations samenwerkt. 
Doel is talentvolle nieuwe bands te laten 
optreden op festivals verspreid over 
Europa met de ondersteuning van een 
professionele mediacampagne,  

Export-
bevordering



Popkomm 2008

‘“Zonder de 
financiële steun 
van musicXport.
nl hadden we zeker 
niet alles kunnen 
doen zoals we het 
gedaan hebben.” 
Tjeerd Bomhof , Voicst
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dutchsound.nl-    stand als uitvalsbasis en 
contactpunt.  

Popkomm
Met 14.000 professionele bezoekers is 
Popkomm in Berlijn de grootste muziek-
beurs in Europa. Het bijbehorende festi-
val dat zich ’s avonds in de stad afspeelt, 
heeft met 350 optredende bands uit 30 
landen en 82.000 bezoekers eveneens 
een enorme omvang. Anders dan bij Mi-
dem is bij deze beurs de focus meer op 
de live-industrie. Nederland was dit jaar 
vertegenwoordigd met ruim 100 profes-
sionals van 40 bedrijven. Ook op Pop-
komm was Buma Cultuur met een stand 
aanwezig. Daarnaast vertegenwoordigde 
Buma Cultuur de Nederlandse industrie 
tijdens het International Matchmaking 
Event (IMME). MusicXport.nl orga-
niseerde op 8 oktober in samenwerking 
met Muziekcentrum Vlaanderen een 
Nederlands/Belgische showcase in het 
Maschinenhaus in het culturele com-
plex Kulturbrauerei. Hier werden zZz 
en Voicst gepresenteerd. Andere Neder-
landse acts die op Popkomm optraden 
waren Racoon, Headlife, Moke,  The 
Bloody Honkies, La Melodia en  
Triggerfinger. 

Sonar
Het Sonar festival in Barcelona is voor 
de elektronische dancemuziek één van 
de belangrijkste platforms om artiesten 

onder de aandacht te brengen van de 
industrie. Voor veel grote namen was het 
ooit de springplank naar een groter pu-
bliek. Ieder jaar presenteert Sonar meer 
dan honderd nieuwe acts uit de hele we-
reld. Mede op initiatief van musicXport.
nl was op 18 juni in Club Mondo een 
Nederlandse showcase onder de noe-
mer Satellite 31 met een tiental nieuwe 
 Nederlandse dj’s, waaronder ONNO, 
Nuno dos Santos en Patrice Bäumel. 

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 onder-
steunen bij het betreden van een nieuwe 
buitenlandse markt. De ondersteuning 
bestaat uit advies en begeleiding bij het 
opstellen en uitvoeren van een plan om 
de internationale markt te verkennen. 
Subsidiabel zijn onder meer het laten 
opstellen van een marktverkenning, het 
deelnemen aan relevante beurzen en 
symposia, het laten vervaardigen van 
promomateriaal, het inwinnen van han-
del gerelateerd juridisch advies en het 
uitvoeren van een partnerprogramma. 
De subsidie bedraagt 50 procent van 
de gemaakte kosten tot een maximum 
van 11.500 euro per aanvraag. EZ werkt 
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om zo deze acts een echte kans te bieden 
op een Europese carrière. Meer dan 
vijftig Europese festivals werken mee aan 
de regeling, waaronder grote namen als 
Rock Am Ring, Rock Werchter,  Roskilde, 
Pinkpop, Suikerrock, Sziget, Arezzo 
en Glastonbury. ETEP is een initiatief 
van Buma Cultuur en Stichting Noor-
derslag, en wordt ondersteund door 
het European Music Office (EMO) en 
SENA Performers. De afgelopen jaren 
speelde ETEP een belangrijke rol in 
de doorbraak van The Kooks (Enge-
land), Franz Ferdinand (Schotland), 
Wir Sind Helden (Duitsland), Kaizers 
Orchestra (Noorwegen), The Ting Tings 
 (Engeland), Lykke Li (Zweden), Gabriel 
Rios (België), The Editors (Engeland), 
Air Traffic (Engeland), Peter Björn & 
John (Zweden) en Within Temptation 
(Nederland).  In 2008 speelden in het 
kader van ETEP 64 Europese artiesten 
op 58 verschillende festivals. In totaal 
ging het om meer dan 187 optredens. 
Nederlandse bands die binnen dit kader 
optraden waren Alamo Race Track, 
 Delain, Le Le, Moke, Pete Philly &  
Perquisite, The Hot Stewards en Voicst. 

Vertegenwoordiging op  
internationale muziekbeurzen
Bedrijven die Nederlandse muziek 
exporteren, zijn vaak niet groot genoeg 
om op de grote internationale muziek-
beurzen zelf met een eigen stand verte-

genwoordigd te zijn. Vandaar dat Buma 
Cultuur op deze beurzen een gemeen-
schappelijke 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 Midem 
in Cannes en Popkomm in Berlijn. De 
Nederlandse muziek werd er onder meer 
onder de aandacht gebracht met vier 
verzamel-cd’s (pop, rock/alternative, 
dance en jazz). Het materiaal op de cd’s 
wordt gekoppeld aan extra informatie op 
de Buma Cultuur website  
www.dutchsound.nl.

Midem
Midem, dat eind januari in de Franse 
kustplaats Cannes wordt gehouden, 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. De turbulente tijden die de 
muziekindustrie meemaakt, weerspiege-
len zich in het aantal deelnemers aan het 
evenement. Haalde de teller halverwege 
het decennium nog de tienduizend, in 
2008 bezochten 9.100 deelnemers de 
beurs. Nederland was dit jaar vertegen-
woordigd met zo’n 100 bedrijven.  
De meesten daarvan gebruikten de  
door Buma Cultuur ingerichte  
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bij de uitvoering van de regeling samen 
met de Kamers van Koophandel en ex-
portbevorderende brancheorganisaties. 
Buma Cultuur voert de regeling uit voor 
de muzieksector. 

Top Marketingsupport
Buma Cultuur heeft in 2008 een Top 
Marketingsupport regeling ontworpen, 
een uitgebreid marketingprogramma dat 
op vele punten ondersteuning biedt bij 
het veroveren van een bepaald land. Om 
van dit programma gebruik te kunnen 
maken moet aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. Zo moet de betrokken 
artiest in Nederland recentelijk een top 
tien notering hebben gehad en moet de 
act en/of de buitenlandse platenmaat-
schappij zelf ook minimaal 25.000 euro 
investeren. In 2008 is een dergelijke 
campagne geïnitieerd voor VanVelzen, 
Racoon, Pete Philly & Perquisite en 
Kraak & Smaak. Dankzij de regeling 
hebben deze acts hun positie in het bui-
tenland substantieel kunnen verbeteren. 
In 2009 zal het programma Top Marke-
tingsupport daarom worden voortgezet.

 Buma Cultuur en Music China
  Music China, dit jaar gehouden van 

9 tot 12 oktober, is de op twee na 
grootste muziekbeurs van de wereld. 
Het evenement, een mengeling van 
een muziekinstrumentenbeurs en 
een netwerkevenement voor de mu-

ziekindustrie heeft zich ontwikkeld 
tot de toegangspoort tot Zuidoost-
Azië en Australië. Nederland is er 
vertegenwoordigd op initiatief van 
de Vereniging van Muziekhandelaren 
en –uitgevers in Nederland (VMN). 
Hun stand wordt mede ondersteund 
door Buma Cultuur.

"EuroSonic is the gateway  
to European music."  
Herman Schueremans, (Rock Werchter), België

Bonne Aparte - EuroSonic 2008
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In de promotie van muziek van eigen 
bodem spelen de media een belang-
rijke rol. Buma Cultuur ondersteunt een 
aantal radio- en televisieprogramma’s 
met een bijzondere invalshoek, een 
speciale muzikale inhoud of aandacht 
voor minder voor de hand liggende 
genres. Omdat dergelijke programma’s 
steeds belangrijker worden voor het op 
de maatschappelijke agenda zetten van 
de Nederlandse muziek is deze vorm 
van promotionele ondersteuning in 
2008 flink uitgebreid. 

50 Jaar Nederpop
2008 stond in het teken van de viering 
van 50 Jaar Nederpop. Vele evenemen-
ten en media besteedden uitgebreid 
 aandacht aan de viering van het verschij-
nen van Rock Little Baby Of Mine van 
The Tielman Brothers, de allereerste 
Nederlandse rock ‘n’ roll single, in de 
zomer van 1958. Buma Cultuur was van 
meet af aan betrokken bij het organise-
ren van de viering, onder andere door 
het ondersteunen van de Stichting  
50 Jaar  Nederpop. In het bijzonder 
steunde Buma Cultuur drie media-
gebeurtenissen:

De Nacht Van De Nederlandse 
 Popmuziek
Een bijna vier uur durende tombola 
van bijzondere live-registraties, obscu-
re interviews en clips, ingeleid en van 

anekdotes voorzien door Matthijs van 
Nieuwkerk,  Leo Blokhuis en beeldver-
zamelaar Fenno Werkman. Uitgezonden 
door de NPS op zaterdag 3 mei 2008. 

50 Jaar Nederpop Quiz
Uitgezonden door de VPRO op pri-
metime op donderdag 9 oktober. Een 
speels quizprogramma, samengesteld 
door Fons Dellen en Jan van der Plas 
(auteur van het boek 50 Jaar Nederpop), 
met prachtige archiefbeelden, waarvan 
velen niet eerder te zien waren op de 
Nederlandse televisie. De quizkandi-
daten waren artiesten die ooit zelf een 
belangrijke rol speelden in die vijftig jaar: 
Margriet Eshuys, Armand, Robert-Jan 
Stips, Peter te Bos, Rudeboy, Monique 
Klemann, Marike Jager, Denvis en Pete 
Philly. Gastoptredens waren er van le-
vende legende Andy Tielman en C-mon 
& Kypski. De presentatie was in handen 
van Eric Corton.

50 Jaar Nederpop Live! 
Op vrijdag 3 oktober 2008 opende de 
Heineken Music Hall in Amsterdam 
haar deuren voor een uniek eerbetoon 
aan de Nederpop, georganiseerd door 
de Stichting 50 Jaar Nederpop. In een 
3,5 uur durende liveshow traden ruim 
dertig artiesten en bands op, die zo een 
uniek muzikaal overzicht van vijftig jaar 
Nederlandse popgeschiedenis gaven. 
Met Andy Tielman, Peter Koelewijn, 

RTV beleid
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 Boudewijn de Groot, Claw Boys Claw, 
Spinvis, Margriet Eshuys, Ten Sharp, 
Harry Muskee, Jan Akkerman, Kayak, 
Alquin, Hans Vermeulen, Piet Veerman, 
Syb van der Ploeg, Het Goede Doel, 
CCC Inc., Armand, De Dijk, The Scene, 
George Baker, Extince, Voicst, Krezip en 
vele andere artiesten. Een registratie van 
50 Jaar Nederpop Live! werd uitgezon-
den door de VPRO op 11 oktober 2008.

De televisieprogramma’s in het ka-
der van 50 Jaar Nederpop behaalden 
uitstekende kijkcijfers en mochten zich 
verheugen in een hoge waardering. Bij 
elkaar zorgden de vele concerten en 
media-uitingen, samen met het boek, 
diverse cd-boxen en een canon voor een 
ongekend evenement in de Nederlandse 
popmuziek. 

Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers 
Ensemble (Nederland 2)
Buma Cultuur ondersteunt het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert van het Nederlands 
Blazers Ensemble, dat door de VARA op 
televisie wordt gebracht. Bovendien is de 
stichting sponsor van de reeks Familie-
concerten die daaraan voorafgaan en de 
compositiewedstrijd voor kinderen en 
jongeren, Op weg naar Het Nieuwjaars-
concert. Hiermee kan het Nederlands 
Blazers Ensemble nieuw talent verder 
helpen en wordt Nederlandse muziek 
die anders zelden of nooit te horen is, op 

een bijzondere manier voor het voetlicht 
gebracht.

Televisieregistratie Noorderslag  
(Nederland 3)
Op de zaterdagavond van Noorderslag, 
op 12 januari 2008, deed de NOS voor 
het eerst avondvullend verslag van 
het festival. De live-registratie van de 
optredens werd afgewisseld met intro-
ductiefilmpjes. In de uitzending werd, 
onder meer met korte documentaires 
over eerdere winnaars en een kijkerspoll, 
toegewerkt naar de bekendmaking van 
de Popprijs om 23.15 uur. De kijkcij-
fers en de reactie op het verslag van 
 Noorderslag waren dusdanig goed dat er 
ook van de editie 2009 een live televisie-
verslag zal komen. 

Weekend van de Nederlandse  
popmuziek (3FM, Nederland 3)
Jaarlijks organiseert 3FM samen met 
Buma Cultuur het Weekend van de 
 Nederlandse popmuziek, in 2008 op 25, 
26 en 27 april. Hoogtepunt vormt de 
uitreiking van de 3FM Awards, vanuit 
The Factory in Amsterdam. Dit jaar won 
Anouk in de categorieën beste zange-
res, beste album (Who’s Your Momma) 
en beste rockartiest. Alain Clark werd 
uitgeroepen tot beste zanger en beste 
nieuwkomer. Zijn duet Father And 
Friend met zijn vader Dane Clark werd 
verkozen tot beste single van het jaar. 

theFringe - winnaar Kweekvijver 2008
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Krezip werd uitgeroepen tot beste band 
en beste popartiest van 2008. Hun I 
Would Stay werd bovendien uitgeroepen 
tot beste Nederlandse single aller tijden. 
De Schaal van Rigter, voor het meest 
gedraaide nummer van eigen bodem op 
3FM, ging dit jaar naar Wonder Woman 
van Leaf. De band Jeremy’s werd uitge-
roepen tot talent van het jaar. Dit jaar 
werd de uitreiking voor het eerst ook live 
uitgezonden op televisie, door de VARA 
op Nederland 3. 

TMF Kweekvijver
Buma Cultuur ondersteunt TMF 
Kweekvijver, een programma met clips 
van nieuwe Nederlandse bands en acts. 
De makers helpen nieuwe artiesten, 
gekoppeld aan aanstormend regieta-
lent, 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. De afgelopen 
jaren heeft Kweekvijver de debuutclips 
geproduceerd voor acts als Dennis, Nin-
the, Jeremy’s, La Melodia en The Girls. 
Succesvolle producties in 2008 waren er 
onder meer van Eva Jane (hit: Spinning 
Around) en theFringe.

Rock Nation
Artiestmanager Edwin Jansen hield 
onder de noemer Rock Nation in het 
najaar van 2008 een zoektocht naar 

getalenteerde rockmuzikanten voor de 
nieuw te formeren band Stereo. Deze 
realistische zoektocht liet zien hoe het er 
normaal aan toe gaat bij het zoeken naar 
talent en hoe op professioneel niveau het 
formeren van een nieuwe band werkt. 
Dit proces werd gevolgd en uitgezonden 
door RTL 5, een programma dat mede 
mogelijk werd gemaakt door Buma  
Cultuur. 

Het Metropole Orkest speelt Lieve 
Hugo
De in 1975 overleden Surinaamse 
zanger Lieve Hugo was de grondleg-
ger en de ongekroonde koning van de 
kaseko. In april 2008 werd in het Con-
certgebouw in Amsterdam een concert 
gehouden ter nagedachtenis aan Hugo 
Uiterloo. Begeleid door het Metropole 
Orkest zongen De Dijk, Oscar Har-
ris, Boris, Trafasi, Berget Lewis, Izaline 
Callister, Angela Groothuizen en vele 
anderen liedjes van Lieve Hugo. De 
registratie van deze swingende party, 
gepresenteerd door Chantal Janzen en 
Jörgen Raymann, werd op 27 december 
2008 uitgezonden door de AVRO.  Deze 
uitzending werd mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van Buma Cultuur. 

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

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 Cul-
tuur in samenwerking met SENA de 
Engelstalige website dutchsound.nl. Van 
diverse Nederlandse acts zijn geluids-
fragmenten van dertig seconden te horen 
en wordt aanvullende informatie gege-
ven, zodat geïnteresseerden contact kun-
nen leggen met de mastereigenaar. In 
2008 werd de website geheel vernieuwd. 

Factfile 
Met de Nederlandstalige nieuwsbrief 
Factfile houdt Buma Cultuur circa 
1.500 professionals in de Nederlandse 
muziekindustrie op de hoogte van haar 
eigen activiteiten.

Overige websites
Om praktische redenen hebben  
musicXport.nl, Buma Harpen Gala, 
Noorderslag Weekend, Amsterdam 
Dance Event en Toonzetters een eigen 
website. Op de eigen website informeert 
Buma Cultuur over de organisatie en de 
belangrijkste nieuwtjes rond de verschil-
lende projecten.

  Buma Cultuur en de Olon   
CD Service

  Bij het bekend maken van Neder-
landse muziek spelen zo’n 300 lokale 
en regionale zenders een belangrijke 
rol. Voor de platenmaatschappijen, 
zeker voor de kleinere labels, is het 
echter ondoenlijk al deze zenders te 
voorzien van gratis platen. Vandaar 
dat Buma Cultuur 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 Ne-
derlandse makelij in de Mega Top 
100. Lokale zenders kunnen tegen 
een kleine vergoeding een abonne-
ment nemen op deze service, terwijl 
de overgebleven plaatsen op de cd 
tegen betaling door de platenmaat-
schappijen kunnen worden opge-
vuld. De Olon-cd, die in een oplage 
van 400 exemplaren wordt verspreid, 
blijkt in een grote behoefte te voor-
zien. 
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Buma Cultuur onderscheidt ieder jaar 
enkele auteurs en uitvoerende arties-
ten vanwege hun bijzondere carrière 
of bijdrage aan de verspreiding van 
Nederlands muziekauteursrecht. De 
Buma Gouden Harp is een oeuvreprijs, 
de Buma Zilveren Harp een aanmoe-
digingsprijs voor jong talent. De Buma 
Exportprijs is een onderscheiding voor 
de internationaal meest succesvolle 
Nederlandse artiest. De Popprijs is een 
specifieke genreprijs. Door de aandacht 
die deze onderscheidingen genereren 
in de media, hebben ze een belangrijke 
stimulerende werking. 

Buma Harpen Gala
De Buma Gouden en Zilveren Harpen 
en de Buma Exportprijs 2007 werden 
op 5 maart 2008 uitgereikt tijdens het 
Buma Harpen Gala in Theater Spant! in 
Bussum. Een integrale registratie van het 
evenement, waarbij alle prijswinnaars 
werden begeleid door het Metropole 
Orkest onder leiding van Jurre Haanstra, 
werd uitgezonden door Radio 2. Ook 
vele andere media besteedden uitgebreid 
aandacht aan het Harpen Gala. 

Buma Gouden Harpen: Candy Dulfer, 
Ilse DeLange, Tiësto
De Gouden Harp is de hoogste onder-
scheiding die door Buma Cultuur wordt 
uitgereikt. Het is een oeuvreprijs be-
stemd voor muziekauteurs en artiesten 

die zich in hun carrière op bijzondere 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de Nederlandse muziek. De prijs 
wordt sinds 1962 jaarlijks uitgereikt. 
Bekroond werden dit jaar saxofoniste 
Candy  Dulfer, zangeres Ilse DeLange 
en dj Tiësto. De jury voor de Buma 
Gouden Harpen bestond ditmaal uit 
Frits Spits (Radio 2, voorzitter), Cor 
 Bakker (orkestleider), Lisa Boray (zan-
geres), Daniël Dekker (Radio 2), John 
 Ewbank (componist en producer), Koen 
 Poolman (OOR) en Kick van der Veer 
(programmamaker AVRO).

Uit de juryrapporten:
Candy Dulfer
‘De betekenis van Candy Dulfer reikt tot ver 
over onze landsgrenzen. Noem haar naam 
in de Verenigde Staten en men zal antwoor-
den dat zij die voortreffelijke altsaxofoniste is 
die zo vaak in het gezelschap heeft verkeerd 
van Prince. Noem haar naam in  Japan en 
men zal haar kwaliteiten roemen, en daarbij 
ook die van haar vader, op wie het goud 
van de onderscheiding die ze vandaag krijgt 
zeker ook afstraalt. Volg de altsaxofoon van 
Candy Dulfer en je komt de belangrijk-
ste muzikanten van de wereld tegen. Het 
geluid dat zij tevoorschijn tovert uit haar 
instrument is haar muzikale evenbeeld. Een 
eigenzinnige, maar warme persoonlijkheid. 
In zekere zin bescheiden, geëngageerd en vol 
van muziek. De klanken die ze voortbrengt, 
lijken je te omarmen. Er slaat damp van af, 

Onder- 
scheidingen  
en prijzen



ze zijn een tikje omfloerst, maar vooral: ze 
overrompelen je. Ze wiegen je, dan weer ver-
leiden ze tot een wilde dans, en ze kunnen zo 
onbeschrijfelijk gelukkig maken.’

Ilse DeLange
‘Ilse DeLange is een artieste met klasse. 
Naast een begenadigd muzikante is ze ook 
een warme en ontwapenende persoonlijk-
heid. Een “girl next door” die al sinds 1998 
kwaliteitsmuziek maakt. Ze heeft honderd-
duizenden platen verkocht, een zeer respec-
tabel aantal prijzen in de wacht gesleept en 
voor uitverkochte zalen gestaan. Maar toch 
is ze vooral zichzelf gebleven. De in Almelo 
geboren Ilse is benaderbaar en bescheiden als 
voorheen. Ilse DeLange is een artiest om te 
koesteren. Een persoon waar iedereen zich 
mee kan identificeren en een beetje zichzelf 
in herkent.’

Tiësto
‘Zijn cv leest als een aaneenschakeling van 
superlatieven, hoogtepunten en records. De 
eerste die dit en de eerste die dat... De meeste 
zus en de meeste zo… De nummer één hier 
en de nummer één daar… Toch doet hij 
eigenlijk niet veel anders dan wat hij twintig 
jaar geleden deed, toen hij voor het eerst zijn 
talent ontdekte. Hij doet namelijk al jaren 
zijn eigen ding. Op zijn eigen manier. Op 
zijn eigen label. Onder zijn eigen voorwaar-
den. Hij betovert mensen – tegenwoordig 
mensenmassa’s. Een self-made man die de 
grootste ter wereld werd. Tiësto is de dj die 

wel eens met God verward wordt. Geluk-
kig is hij een nuchtere Hollander. Hij is ons 
land ontgroeid en toch die gewone jongen uit 
Breda gebleven. Die aaibaarheid siert hem 
en ligt mede aan de basis van zijn succes, 
maar het is zijn muziek en zijn dj-talent 
waarvoor de jury van de Gouden Harpen 
hem wil belonen.’ 

Buma Zilveren Harpen: de 3JS,   
Wouter Hamel, The Opposites
De Zilveren Harp is bedoeld om jonge 
scheppende of uitvoerende artiesten te 
bekronen die al een belangrijke bijdrage 
aan de Nederlandse muziek hebben gele-
verd, maar waarvan de jury verwacht dat 
zij nog een grote toekomst voor zich heb-
ben. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt 
sinds 1969 en was in veel gevallen een 
opmaat tot een Gouden Harp. De Zilve-
ren Harpen over 2007 gingen naar het 
Volendamse trio 3JS, de zanger Wouter 
Hamel en het hiphopduo The Opposites. 
De jury voor de Buma Zilveren Harpen 
bestond dit jaar uit Sieb Kroeske (Mega 
Media, voorzitter), Edwin Evers (Radio 
538), Giel Beelen (3FM), Simone de 
Waard (tekstschrijver, programmama-
ker), Nico Silvius (Waterstad FM,  
RadioNL), Saul van Stapele (Nieuwe 
Revu, NRC) en Willem van Zeeland 
(muziekprogrammeur).

Tiësto - Buma Harpen Gala 200842   Onderscheidingen en prijzen
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“Zijn cv leest als een aaneenschakeling van 
superlatieven, hoogtepunten en records.”
Juryrapport Tiësto, Buma Gouden Harp 2007



Uit de juryrapporten: 
3JS
‘Watermensen, afkomstig uit het vissersdorp 
Volendam en opgegroeid tussen vele muzika-
le grootheden. Dus je zou kunnen zeggen dat 
het hen met de paplepel is ingegoten. 3 zeer 
muzikale mannen die ook bij het horen van 
3 noten zo 1,2,3 gaan meespelen met ieder 
instrument dat maar voor handen is. Het 
album Watermensen is zeker geen platte pa-
lingpop uit de supermarkt. Nee, de nummers 
zijn juist palingjuweeltjes uit de delicatessen-
zaak, muziek die je serieus neemt en teksten 
die je raken. Muziek met een popfolk-randje, 
waar je een mandoline en een houten dwars-
fluit van links naar rechts hoort komen. 
Echte instrumenten dus, een plaat gemaakt 
door 3 echte muzikanten. Mooie liedjes in 
een mooi gevarieerd debuutalbum en dit jaar 
300 keer spelend te zien in Nederland.’ 

Wouter Hamel
‘Zijn stijl heeft haar wortels in de jazz, maar 
is door invloeden van de popmuziek heel erg 
van deze tijd. Zijn songs zijn romantisch, 
vrolijk en heftig. Variërend van sfeervolle 
violen tot een vet aangezet elektronisch 
MTV-geluid. Alles gecomponeerd op een 
krakkemikkig speelgoedgitaartje, met tek-
sten ontleend aan de verhalen uit de Engels-
talige glossy’s en het leven zelf. Zijn stem is 
helder, swingend en duidelijk geschoold. Een 
herkenbaar eigen geluid. Niet alleen op de 
plaat maar ook tijdens live-optredens weet 
Wouter Hamel zijn publiek in vervoering 

te brengen. Zijn charme speelt daarbij zeker 
een rol, maar de muzikale kwaliteiten van 
hem en zijn bandleden zijn daar de voor-
naamste oorzaak van. Op het podium is 
Hamel een naturel natuurtalent, iemand die 
intimiteit creëert en op een bescheiden, maar 
daarom niet minder dwingende manier de 
aandacht opeist.’ 

The Opposites
‘In korte tijd heeft het duo een onuitwisbare 
indruk gemaakt en een razendsnelle artistie-
ke ontwikkeling doorgemaakt. Van zomaar 
twee rappers uit het ooit zo uitgebreide kamp 
van D-Men (onder andere ook de wortels 
van Lange Frans, Baas B en Yes-R) hebben 
Big2 en Willy van The Opposites zich ont-
popt tot een invloedrijke en indrukwekkend 
veelzijdige hiphopgroep. Een groep boven-
dien die ook talloze andere acts in de scene 
een handje helpt door het leveren van beats 
en refreinen. Van rauwe en botte humor tot 
gevoelige en bedachtzame teksten: The Op-
posites weten een volstrekt eigen geluid toe te 
voegen aan de Nederlandstalige hiphop.’ 

Buma Exportprijs: Tiësto
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 2007 werd uitgereikt 
aan Tiësto. 

   

Onderscheidingen en prijzen   45Alle winnaars - Buma Harpen Gala 2008

Fo
to

: F
ra

n
s 

va
n

 Z
ijs

t



Zowel voor de Harpen als voor de 
Exportprijs geldt dat ze worden uit-
gereikt over het voorafgaande jaar. De 
Buma Gouden Harpen 2008 werden 
begin 2009 uitgereikt aan Jan Smit, 
Krezip, Gerard van Maasakkers en 
Within Temptation. De Buma Zilve-
ren Harpen gingen naar Room Eleven, 
Ziggi en Typhoon. De Buma Export-
prijs werd toegekend aan André Rieu. 
Een speciale exportonderscheiding 
was er voor Giorgio Tuinfort. Meer 
informatie over deze prijzen in het 
jaarverslag 2009. 

Popprijs: Armin van Buuren
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. Daarbij 
spelen zaken als commercieel succes, maar 
ook een goede live-reputatie, vernieu-
wingsdrang 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 kunstenvak-
bond FNV KIEM), maar wordt uitgereikt 
door SENA Performers, Buma Cultuur 
en Buma. De Popprijs over 2007 werd 
toegekend aan dj Armin van Buuren. De 
jury bestond dit jaar uit Hans Kosterman 

(Buma Cultuur/BV Pop/FNV Kiem, 
voorzitter), Guus Bleyerveld (BV 
Pop), Gert Gering (013), Ben Houdijk 
(3FM), Gijsbert Kamer (De Volks-
krant), Jan Douwe Kroeske (Double 
2), Peter Sikkema (Oosterpoort) en 
Gert van Veen (muziekjournalist). 

Uit het juryrapport:
‘Alle activiteiten van de 31-jarige in 
Leiden geboren prijswinnaar ademen een 
zeldzame professionaliteit uit, en zelden zie 
je in de Nederlandse popcultuur creativiteit 
en zakelijk inzicht tot zulke vruchtbare 
resultaten leiden als bij hem. Dat zal er toe 
bijgedragen hebben dat afgelopen najaar 
345.000 danceliefhebbers uit 220 landen 
hem verkozen hebben tot beste dj van het 
jaar. Van China tot Libanon en van het 
Amerikaanse midwesten tot Zuid-Afrika 
kent men zijn naam. Hij is in alles wat hij 
aanpakt het ideale muzikale voorbeeld tot 
ver buiten onze landgrenzen. Hij is de am-
bassadeur van trance muziek, het belang-
rijkste culturele exportproduct van  
Nederland. Daar kon dit jaar geen jurylid 
van de Popprijs omheen. Met trots kent de 
jury daarom de Popprijs toe aan Armin   
van Buuren.’ 

  Ook voor de Popprijs geldt dat deze 
wordt uitgereikt over het voorafgaan-
de jaar. De Popprijs 2008 werd begin 
2009 uitgereikt aan De Dijk. Meer 
hierover in het jaar verslag 2009.  

Onderscheidingen en prijzen   47Armin van Buuren - Winnaar Popprijs 2007
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"Hij is de 
ambassadeur 
van trance 
muziek, het 
belangrijkste 
culturele 
exportproduct 
van Nederland.”
Juryrapport Popprijs 2007



Annie M.G. Schmidtprijs:  
Wende Snijders
De Annie M.G. Schmidtprijs is de be-
kroning voor het beste (Nederlandsta-
lige) 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 ka-
rakter van de instrumentale uitvoering. 
De prijs omvat een geldbedrag van 3.500 
euro en een bronzen borstbeeld van de 
naamgeefster. Omdat het een prijs be-
treft voor een lied wordt zij altijd uitge-
reikt aan de tekstschrijver, de componist 
en de uitvoerende artiest. In de praktijk 
is dit overigens vaak één en dezelfde per-
soon. De jury bestond dit jaar uit Nico 
Knapper (voorzitter), Martine Bijl,  
Marnix Kappers, Robert Jan Stips en 
Rinske Wels. Zij kozen als beste thea-
terlied van 2007 De Wereld Beweegt 
van tekstschrijver, componist en vertol-
ker Wende Snijders.

Uit het juryrapport:
Wende snijders
‘Haar lied heeft een kop en een staart, een 
goede opbouw en het geeft haar volop de 
gelegenheid om uit te pakken. En het gáát 
ergens over.’ 

Buma Toonzetters Prijs
In 2008 heeft Buma Cultuur het Ne-
derlandse muziekleven verrijkt met een 
nieuwe prijs: de Buma Toonzetters Prijs. 
Deze onderscheiding is bedoeld voor de 
maker van de beste compositie op het 
gebied van hedendaags gecomponeerde 
muziek. Aan de prijs is een geldbedrag 
van 10.000 euro verbonden. Een vak-
jury bestaande uit Roeland Hazendonk, 
Hans Heg, Marcel Mandos, Graham 
McKenzie en Frank Veenstra heeft de 
eerste Buma Toonzetters Prijs toegekend 
aan de componist Richard Rijnvos voor 
zijn compositie NYConcerto.

Uit het juryrapport:
Richard Rijnvos
‘NYConcerto is een stuk dat zijn weerga in 
de recente Nederlandse muziek niet kent. 
Richard Rijnvos is er in geslaagd op een heel 
eigen manier binnen zijn eigen idioom in-
vloeden van Charles Ives, George Gershwin 
en Thelonious Monk te incorporeren zonder 
dat dit in een concessierijke neostijl resul-
teert. Het NYConcerto klinkt als een klok, 
en sleept de luisteraar in tomeloze vaart 
voort op een wijze die overeenkomt met de 
energie die wordt geassocieerd met de stad 
waarnaar in de titel verwezen wordt.’ 

48   Onderscheidingen en prijzen Wende Snijders - Annie M.G. Schmidtprijs 2007
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“Haar lied heeft 
een kop en 
een staart, een 
goede opbouw 
en het geeft 
haar volop de 
gelegenheid om 
uit te pakken. 
En het gáát 
ergens over.”
Juryrapport Annie M.G. 
Schmidtprijs 2007
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Zowel voor als achter de schermen 
moet talent zich kunnen ontwikkelen. 
Buma Cultuur ondersteunt daarom ver-
schillende initiatieven die muzikanten 
helpen podiumervaring op te doen en 
zich verder te ontwikkelen. 

Muzikantendag
De Muzikantendag is een evenement 
voor amateur- en semi-professionele mu-
zikanten met als doel hen beter bekend te 
maken met de organisatorische aspecten 
en hen in contact te brengen met pro-
fessionals uit het vak om zo deuren te 
openen en nieuwe ideeën op te doen. Het 
programma bestaat uit een groot aantal 
workshops, clinics, panels en talkshows. 
Na tien edities in Amsterdam werd de 
Muzikantendag dit jaar voor het eerst 
gehouden in Tilburg, waar 013 en de 
naburige clubs V39 en Cul de Sac plaats 
boden aan Nederlands grootste evene-
ment voor popmuzikanten. Met work-
shops, clinics en paneldiscussies konden 
aanstormende muzikanten en bands in 
één dag hun muzikale bagage verrijken. 
Artiesten als Pete Philly & Perquisite, 
Alain Clark, Ilse DeLange, Voicst, Room 
Eleven, Noisia, GRAM en Lucky Fonz 
III vertelden over de ins en outs van het 
muzikantenbestaan en hun sleutel tot 
succes. Bovendien waren meer dan 100 
professionals van platenlabels, poppodia, 
belangenverenigingen en media aanwe-
zig om demo’s van muzikanten te beluis-

teren en van commentaar te voorzien. 
Wie het liever niet via de geijkte kanalen 
probeert, kon zijn hart ophalen bij de 
masterclass straatmusiceren van Denvis, 
die zijn gehoor leerde hoe men het beste 
passanten op straat geld kan laten geven. 
Onder de noemer The Engine Room 
konden bezoekers tussen de bands Voicst 
en Room Eleven staan en meebeleven 
hoe zij hun muziek ontwikkelen. Uiter-
aard werden de komische noten niet ver-
geten. Zo was er de inmiddels klassieke 
masterclass Smashing Guitar waarbij 
bezoekers werden uitgenodigd op de 
meest spectaculaire manier een gitaar ka-
pot te slaan. Voor de winnaar was er een 
spiksplinternieuwe Epiphone Les Paul 
in de aanbieding. Ook was er de gelegen-
heid te luisteren naar de beste anekdotes 
en sterkste verhalen van Koos van Dijk 
(manager Herman Brood), Johannes 
de Boom (The Shavers), Anneke van 
Giersbergen (The Gathering, Agua de 
Annique) en opnieuw Denvis. Onderdeel 
van de Muzikantendag was ook de uit-
reiking van de prestigieuze Duiveltjes, de 
onderscheidingen van Muziek Centrum 
Nederland voor de beste Nederlandse 
popmuzikanten en het beste poppodium 
van het afgelopen jaar. 
De Muzikantendag wordt georganiseerd 
door Buma Cultuur, met medewerking 
van SENA Performers en in samenwer-
king met De Bassist, Bring it On!, BV 
POP (FNV KIEM), Driebit, FRET, 
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Gemeente Tilburg, Gitarist, Interface, 
JAM, MMFnl, MOvE, MTV, Music 
Maker, Muziek Centrum Nederland, 
OngekendTalent.nl, POPnl, Productie-
huis Oost-Nederland, Rock ‘n’ Roll High 
School, Rockacademie en Slagwerk-
krant. 

D3: DJ and Producer Seminar
Het Amsterdam Dance Event brengt 
eveneens veel amateur- en semi-profes-
sionele 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 geor-
ganiseerd die vergelijkbaar is met de 
Muzikantendag: D3: DJ and Producer 
Seminar. In één dag komen alle belang-
rijke facetten én knelpunten van muziek 
maken en een carrière in de muziek aan 
bod. Onderwerpen van de workshops 
waren onder meer muziekproductie, 
mastering, platencontracten, muziek-
uitgavedeals en alternatieve exploitatie-
vormen, zoals het gebruik van muziek in 
films. Daarnaast waren er productpre-
sentaties, financiële en juridische advie-
zen. Ook konden muzikanten hun demo 
laten beoordelen in een één-op-één 
gesprek met een professional. Bijzondere 
onderdelen van het programma waren 
een paneldiscussie met dj’s die ooit een 
remix maakten voor Madonna en een 
interview met de Britse danceproducers 
van Addictive TV, die een carrière in de 

Verenigde Staten hebben opgebouwd 
met maken van virals voor films. Andere 
bekende namen onder de sprekers wa-
ren Sander Kleinenberg, Andy Barlow, 
Kevin Saunderson, Terry Toner, Don 
Diablo, Noisia en Lucien Foort.

Masterclasses artiestmanagement
Nederland kent een grote behoefte aan 
opleidingen op het gebied van artiesten-
management. Buma Cultuur organiseert 
daarom samen met Stichting Norma 
voor muzikanten, producers, managers 
en andere selfmade professionals twee 
series masterclasses. De reeks Artist 
Management behandelt de muziekindu-
strie vanuit Nederlands perspectief: hoe 
werken de mechanismen in de verschil-
lende deelmarkten, welke kansen en 
mogelijkheden liggen er en wat zijn de 
nieuwe businessmodellen. De cursus 
European Artist Manager behandelt 
de muziekwereld vanuit internationaal 
perspectief: hoe ontwikkel je een car-
rière over de landsgrenzen, wat zijn de 
conventies en structuren op internati-
onaal niveau en hoe ontwikkel je een 
netwerk. De series duren ieder acht za-
terdagen en worden georganiseerd door 
het Instituut voor Muziek Management, 
Educatie en  Research (IMMER) en de 
Fontys Rockacademie in Tilburg. Naast 
docenten van die opleiding passeren 
vele gastdocenten de revue. Beide series 
masterclasses mogen zich verheugen in 

een warme belangstelling en worden met 
grote regelmaat georganiseerd. 

 Buma Cultuur en de SENA  
 Performers PopNL Awards
  Buma Cultuur faciliteert de organi-

satie van de SENA Performers Pop-
NL Awards. In samenwerking met 
PopNL, het samenwerkingsorgaan 
van de twaalf provinciale poporga-
nisaties, en gefinancierd door SENA 
Performers zijn de SENA Perfor-
mers PopNL Awards de prijzen voor 
jong poptalent uit alle provincies. 
Dertien voorrondes eindigen in een 
finale evenement in De Melkweg in 
Amsterdam. De jury bestaat uit 40 
programmeurs van festivals en po-
dia die de optredende acts boeken. 
Iedere groep krijgt zodoende een 
aantal optredens buiten hun pro-
vincie. De act met het meeste aantal 
boekingen wint de Award. De 2008 
editie gehouden op 7 juni, werd met 
10 boekingen gewonnen door de 
Gelderse band Skip Intro. 

Informatie en voorlichting   55



Een woord  
van dank

Een woord van dank   57

Het zal u niet zijn ontgaan; in 2008 
 bestond de Nederlandse popmuziek 50 
jaar. We hebben een groots jubileum-
jaar achter de rug met vele bijzondere 
activiteiten en muzikale ontmoetingen. 
Het concert 50 Jaar Nederpop Live! 
met artiesten uit alle decennia van 
de Nederpop was uniek en een nieuw 
hoogtepunt in de vaderlandse popge-
schiedenis. In een paar uur tijd was te 
zien waarom wij zo trots mogen zijn op 
de artiesten van vaderlandse bodem. 
Buma Cultuur was één van de initia-
tiefnemers voor de diverse activiteiten 
rondom 50 Jaar Nederpop. Maar in 
2008 was onder andere ook het 48ste 
Buma Harpen Gala, het dertiende ADE, 
naast de tweede Jazzdag.nl: Dag van 
de Nederlandse Jazz en de eerste 
Toonzetters.

Het vijftigste jaar was een succesvol jaar 
voor de Nederlandse popmuziek in het 
algemeen. Maar ook voor Buma  Cultuur 
in het bijzonder is er sprake van een zeer 
gunstige twaalf maanden. De aftrap van 
het jubileumjaar van de Nederpop was 
tijdens Noorderslag Weekend 2008, dat 
wederom een succesvolle editie beleefde 
en nog nooit zo snel uitverkocht. Ook 
Amsterdam Dance Event, Europa’s 
belangrijkste muziekconferentie voor 
elektronische muziek en het grootste 
clubfestival ter wereld, raakte, voor de 
tweede maal op rij, uitverkocht.

De gevestigde evenementen beleefden 
succesvolle edities, maar er was ook spra-
ke van vernieuwing; 2008 was namelijk 
het startjaar van Toonzetters. Dit nieuwe 
evenement, gehouden in Muziekgebouw 
aan ’t IJ, heeft als doel om een breed 
publiek te laten zien hoe talentvol en 
gevarieerd het Nederlandse hedendaags 
gecomponeerde muziekaanbod is.  
Daarnaast creëert Toonzetters een 
ontmoetingsplaats voor vakgenoten en 
wordt de Buma Toonzetters Prijs uitge-
reikt aan de componist voor het mooiste 
werk van het afgelopen jaar. Ons nieuwe 
evenement kon direct rekenen op veel 
enthousiasme; in 2009 wordt Toonzet-
ters een tweedaags evenement. 

Buma Cultuur werkt veelvuldig   
samen met diverse partners in binnen-  
en  buitenland. Elke partner afzonder-
lijk levert een aanvulling, uitgedrukt in 
een onmisbare expertise en/of finan-
ciële  bijdrage, die onze activiteiten naar 
een hoger plan tillen. Zo zijn wij blij-
vende dank verschuldigd aan Buma, 
de  Nederlandse muziekauteursrech-
tenorganisatie, die al onze projecten 
mede  financiert. SENA, het equiva-
lent van Buma voor de uitvoerende 
artiesten, mag ook op onze erkenning 
rekenen.  Verder danken wij Stichting 
 Noorderslag, Muziek Centrum Neder-
land, de Ministeries van  Economische 
Zaken en OCW, Stichting de Thuiskopie,  
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Stichting JazzNL, Radio 2 en 3FM.

Traditiegetrouw biedt Buma Cultuur 
veel ruimte aan stagiairs, die onze visie 
verrijken met eigen onderzoek en een 
waardevolle toevoeging zijn op het vele 
werk in de aanloop naar onze evene-
menten. Dank aan hen.

2008 Tenslotte was ook het jaar dat ik 
aangaf om mijn functie als directeur van 
Buma Cultuur neer te leggen. Daarom 
wil ik van de gelegenheid gebruikma-
ken om mijn collega’s en voormalige 
collega’s te bedanken voor de plezierige 
samenwerking in de afgelopen acht jaar. 
Ik vertrek bij Buma Cultuur, maar laat 
een goedgeoliede organisatie en een 
fijne club mensen achter. Dat geeft me 
een prettig gevoel en het vertrouwen dat 
Buma Cultuur een fantastische orga-
nisatie zal blijven. Ik zwaai af met een 
Buma Gouden Harp en een Ridderorde.  
Wat wil een mens nog meer!

Namens Buma Cultuur
Jerney Kaagman
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Organisatie Nieuwe huisvesting Buma Cultuur 
Het takenpakket van Buma Cultuur is 
de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. 
Alle muziekgenres in het Nederlandse 
muziekveld worden ondersteund, veelal 
met eigen activiteiten. Door het succes 
van evenementen als Noorderslag en 
Amsterdam Dance Event is de werkdruk 
enorm toegenomen, vooral voor het eve-
nemententeam. Een betere projectplan-
ning zorgde voor meer efficiëntie, maar 
inmiddels is het punt bereikt dat het team 
moet worden uitgebreid om nieuwe eve-
nementen mogelijk te maken. Tot op he-
den was bij uitbreiding de huisvesting een 
belemmerende factor. In februari 2009 
heeft de stichting echter haar nieuwe be-
huizing aan de Nassaulaan 25 in Hilver-
sum betrokken. Het nieuwe pand heeft 
een meer representatieve uitstraling en is 
goed bereikbaar per openbaar vervoer en 
auto. Ook is er voldoende parkeerruimte 
voor medewerkers en bezoekers. 
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Jury Popprijs

Hans Kosterman (BV Pop/FNV KIEM)  voorzitter
Guus Bleyerveld (BV Pop)
Johan Gijsen (Tivoli)
Ben Houdijk (Radio 3FM)
Gijsbert Kamer (de Volkskrant)
Jan Douwe Kroeske (Double 2)
Peter Sikkema (Oosterpoort)
Gert van Veen (Studio 80)

 
Jury Annie M.G. Schmidtprijs

Nico Knapper  voorzitter (tekstschrijver. producer, tv-regisseur)
Martine Bijl (zangeres, actrice, schrijfster, cabaretière)
Robert Jan Stips (tekstschrijver, componist, muzikant)
Kick van der Veer (AVRO)
Rinske Wels (VARA)
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Bestuur Buma Cultuur

Hans Kosterman  voorzitter
Cees Vervoord  secretaris/penningmeester
Tony Berk  (tot 20 november)
Konrad Boehmer (tot 20 november)
Lars Boom  (vanaf 20 november)
Pieter van Empelen  (tot 20 november)
Ruud Kooijman  (vanaf 20 november)
André de Raaff
Piet Souer  (vanaf 20 november)
Eric van Tijn

Jury Buma Gouden Harpen

Frits Spits (Radio 2)  voorzitter
Cor Bakker (pianist, orkestleider)
Lisa Boray (zangeres) 
Daniël Dekker (TROS)
John Ewbank (tekstschrijver/componist) 
Koen Poolman (OOR)
Kick van der Veer (AVRO)

 
Jury Buma Zilveren Harpen

Sieb Kroeske (Mega Media)  voorzitter
Giel Beelen (3FM)
Edwin Evers (Radio 538)
Nico Silvius (RadioNL)
Saul van Stapele (Nieuwe Revu)
Simone de Waard (Amsterdams Kleinkunst Festival)
Willem van Zeeland (Muziekprogrammeur)
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Organisatie Buma Cultuur 

Jerney Kaagman  directeur
Pieter van Adrichem  manager communicatie en pr (tot 1 juni)
Ruud Berends  projectmanager musicXport.nl/ETEP
Brigitte Boekel-Plagge  productmanager
Ikaros van Duppen  manager hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst 
Remko Gorter  communicatie events  
Boudewijn Hagemans  communicatie en pr 
Patrick Heeregrave  communicatie en pr (vanaf 1 augustus)
Saskia Hoekstra  directie assistente
Karsten ter Hoeven  project- en programmamedewerker 
Marjon de Mooij  management assistente (vanaf 27 oktober)
Hanneke Perier  facilitair medewerker
Peter Smidt  senior beleidsmanager
Simone Tettero  projectmedewerker 
Gijs Verburg  projectmedewerker 
Richard Zijlma  manager events
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Colofon

Uitgave Buma Cultuur
Tekst Jan van der Plas
Redactie Boudewijn Hagemans en Patrick Heeregrave
Vormgeving Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam (Daan Hornstra)
Druk .....

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
www.bumacultuur.nl
www.amsterdam-dance-event.nl
 www.bumaharpengala.nl
www.dutchsound.nl
www.jazzdag.nl
www.musicXport.nl
www.muzikantendag.nl
www.noorderslag.nl
www.toonzetters.nl




