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Voorwoord De muziekwereld verandert snel en 
dat geldt ook voor Buma Cultuur. Na 
enkele in het oog springende fysieke 
veranderingen in 2009 – een nieuwe 
behuizing en een nieuwe directeur, een 
nieuwe voorzitter en een aantal nieuwe 
bestuursleden – was 2010 het eerste 
jaar waarin het nieuw geformuleerde 
beleid duidelijk tot uitvoer kwam. In het 
Beleidsplan 2009–2012 werd de missie 
van Buma Cultuur aangescherpt tot:

“Het ondersteunen en promoten van het 
Nederlands muziekauteursrecht in zowel 
Nederland als in de belangrijkste ex-
portmarkten voor de Nederlandse (niet 
per se Nederlandstalige) muziek, met als 
doel enerzijds het aandeel op de Neder-
landse markt te vergroten en anderzijds 
een hogere inkomstenstroom door het 
gebruik van Nederlands muziekauteurs-
recht uit buitenlandse markten te stimu-
leren. Met haar zichtbare activiteiten wil 
Buma Cultuur indirect het imago van 
Buma positief laden.”

Meer focus op het werk van Nederlandse 
componisten en auteurs, meer focus op 
de betekenis van Buma voor de Neder-
landse cultuur; allebei in de breedste 
zin van het woord. Om deze doelen te 
kunnen verwezenlijken moest eerst de 
organisatie op een aantal punten worden 
aangepast. Al snel werd duidelijk dat er 
eerder een herschikking van taken nodig 
was dan een andere of ruimere personele 

invulling. Buma Cultuur is momenteel 
een flexibele organisatie die prima in 
staat is adequaat in te spelen op verande-
rende omstandigheden en doelen. 

Buma Cultuur heeft in 2010 met succes 
drie nieuwe evenementen in het leven 
geroepen. Buma NL en Buma Rot-
terdam Beats zijn intussen succesvol 
gelanceerd. Buma Music In Motion staat 
in de steigers. Zo ontstaat langzamer-
hand het beeld dat wij voor ogen hebben, 
waarbij Buma iedere maand zichtbaar 
aanwezig is met een evenement, waarin 
het Nederlands repertoire wordt gepro-
moot en waarbij door de koppeling aan 
de naam voor steeds meer mensen steeds 
duidelijker wordt dat Buma (Cultuur) 
staat voor de promotie van het Neder-
lands copyright. 

Deze focus is ook meer en meer bepa-
lend voor het beleid rond succesvolle 
evenementen als Eurosonic Noorderslag 
en Amsterdam Dance Event. Begin 
2011 zal ons land als focusland centraal 
staan tijdens de 25e editie van Eurosonic 
Noorderslag. Meer zichtbaarheid creë-
ren is ook de achterliggende gedachte bij 
het integreren van het evenement Toon-
zetters in het Holland Festival en het 
verplaatsen van de Jazzdag van Amers-
foort naar Rotterdam, waar koppeling 
aan North Sea Jazz een veel groter bereik 
mogelijk maakt.
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Een grotere resultaatgerichtheid is  
ook de reden waarom wij dit jaar zijn 
gestopt met onze medewerking aan 
MusicXport, een programma dat we  
tot nu toe samen voerden met Muziek 
Centrum Nederland (MCN). Buma 
Cultuur legt zich in het vervolg toe op  
de ondersteuning van de promotie  
van artiesten die al succesvol zijn in 
Nederland en waar in het buitenland  
een degelijke zakelijke basis aanwezig  
is en vraag bestaat naar de betreffende 
muziek. 

Het uiteindelijke doel is om in 2012,  
het jaar waarin onze organisatie vijftig 
jaar bestaat, een breed en vooral sterk 
spectrum aan ondersteunende en  
promotionele activiteiten te hebben  
ontwikkeld, die bijdragen aan een  
toename van het gebruik van Nederlands 
muziekauteursrecht. Een pakket aan 
projecten, activiteiten en evenementen 
waar componisten, tekstdichters en  
muziekuitgevers trots op kunnen zijn. 

John Brands
Voorzitter Buma Cultuur

“Ik ben erg  
enthousiast over 
Buma NL. Dit 
nieuwe initiatief 
biedt een plek 
aan nieuw  
Nederlands-
talig talent wat 
erg belangrijk 
is voor de toe-
komst van de 
branche.  
De Nederlands-
talige muziek 
heeft mij tot één 
van de gelukkig-
ste mensen  
gemaakt.” 
Wolter Kroes
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“If you want  
to meet new  
people, learn  
something  
and come away 
with some  
inspiration,  
Amsterdam  
Dance Event  
is the place  
to be.”
Derrick May ( US )

Amsterdam Dance Event 2010
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Promotor van 
Nederlands  
muziekauteurs
recht

Buma Cultuur ondersteunt en promoot 
het Nederlands muziekauteursrecht. 
Doel daarbij is het aandeel op de eigen 
markt te vergroten en het bevorderen 
van een hogere inkomstenstroom uit 
het gebruik van Nederlands muziekau
teursrecht in het buitenland. Indirect wil 
Buma Cultuur met haar activiteiten het 
imago van haar oprichter en belangrijk
ste financier Buma positief laden. 

Buma Cultuur streeft haar missie na  
met een reeks projecten, evenementen en 
sponsor- en subsidieactiviteiten.  
Deze bestrijken de muziekwereld in de 
volle breedte, maar zijn duidelijk geseg-
menteerd om optimaal te kunnen aan- 
sluiten op de verschillende markten. 
Meer dan ooit zal Buma Cultuur zich 
binnen die markten moeten opstellen als 
netwerkorganisatie, met als belangrijkste 
taak het bij elkaar brengen van marktpar-
tijen. In februari 2010 is een nieuwe 
organisatiestructuur ingevoerd, waarbij 
de verschillende aandachtsvelden zijn 
verdeeld over drie genremanagers. 
Op 1 november 2010 is directeur Frank 
Helmink van Buma Cultuur tevens 
benoemd tot manager PR en communi-
catie van Buma Stemra. Hiermee is  
een nieuwe stap gezet in de integratie 
van de public relations en communicatie 
van Buma Stemra en de activiteiten van 
stichting Buma Cultuur. 
Het positief laden van het merk Buma 
gebeurt door de organisatie niet alleen  

te profileren als inner en verdeler van  
auteursrechten maar ook als onder- 
steuner en promotor van Nederlands 
muziekauteursrecht. Dit zal onder  
meer gebeuren door het koppelen van  
de naam Buma (Cultuur) aan radio-  
en televisieprogramma’s waarin het 
Nederlandse repertoire in de breedste 
zin de volle aandacht krijgt.  
Cruciaal bij alle activiteiten van Buma 
Cultuur is dat het effect ervan zichtbaar 
is: het bereik, de imagoversterking, de 
daadwerkelijke verkopen. De komende 
jaren zullen hiervoor meer meetinstru-
menten worden ontwikkeld, zodat het 
antwoord op de vraag wat een activiteit 
betekent voor het gebruik en het imago 
van het Nederlands copyright steeds 
meer leidend kan worden bij beleids- 
beslissingen. 

Wat doet Buma Cultuur?

Festivals en beurzen
Buma Cultuur is initiatiefnemer van een 
aantal belangrijke festivals en beurzen. 
Eurosonic Noorderslag, het Amsterdam 
Dance Event en de Jazzdag zijn sterke 
netwerkevenementen met een duidelijk 
inhoudelijk profiel. Ze spelen een 
sleutelrol in de nationale en internatio-
nale muziekwereld en vormen een 
belangrijk podium voor het onder de 
aandacht brengen van het Nederlands 
muziekauteursrecht. De nieuwe initiatie-
ven Buma NL en Buma Rotterdam 
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 Renske Taminiau — Jazzdag 2010

Beats hebben de potentie uit te groeien 
tot evenementen met een vergelijkbaar 
belang.

Mediabeleid
In de promotie van het Nederlandse 
muziekauteursrecht zijn radio, televisie 
en internet van cruciaal belang. Buma 
Cultuur ondersteunt verschillende 
radio- en televisieprogramma’s waarin 
de Nederlandse muziek een hoofdrol 
vertolkt. Omdat dergelijke programma’s 
en in toenemende mate ook internetsites 
steeds belangrijker worden voor het op 
de maatschappelijke agenda zetten van 
Nederlandse muziek, wordt het media-
beleid van Buma Cultuur de komende 
jaren verder uitgebouwd. 

Onderscheidingen en prijzen
Buma Cultuur onderscheidt ieder jaar 
enkele auteurs en uitvoerende artiesten 
vanwege hun bijzondere carrière of 
bijdrage aan de verspreiding van Neder-
lands muziekauteursrecht. De Buma 
Gouden Harp is een oeuvreprijs, de 
Buma Zilveren Harp een aanmoedi-
gingsprijs voor jong talent. De Buma 
Exportprijs is een onderscheiding voor 
de internationaal meest succesvolle 
Nederlandse artiest. De Popprijs, Annie 
M.G. Schmidtprijs en de Buma Toonzet-
ters Prijs zijn specifieke genreprijzen. 
Door de aandacht die deze onderschei-
dingen genereren in de media, hebben ze 
een belangrijke stimulerende werking. 

Kwaliteitsontwikkeling
Zowel voor als achter de schermen moet 
talent zich kunnen ontwikkelen. Buma 
Cultuur ondersteunt daarom verschil-
lende initiatieven die muzikanten helpen 
podiumervaring op te doen en zich ook 
op zakelijk gebied verder te ontwikkelen. 
In de rockmuziek is de Muzikantendag is 
inmiddels een begrip. Gekoppeld aan de 
Jazzdag, het Amsterdam Dance Event en 
Buma Rotterdam Beats zijn er nu ook 
specifieke programma’s voor jonge 
muzikanten in de jazz, dance en de 
urban. 

Exportbevordering
In de ondersteuning van de Nederlandse 
muziekexport speelt Buma Cultuur een 
belangrijke rol met begeleidingspro-
gramma’s voor ondernemers en arties-
ten, en een eigen stand op de belangrijke 
muziekbeurzen. Ook is Buma Cultuur 
initiatiefnemer van enkele internationale 
uitwisselingsprogramma’s en aanspreek-
punt voor de muziekwereld voor het 
Prepare2Start-programma van het 
Ministerie van Economische Zaken. 
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Nederlands Blazers Ensemble met Staff Benda Bilili — Nieuwjaarsconcert
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Een jaar vol 
evenementen

1 Januari 
Nieuwjaarsconcert Nederlands  
Blazers Ensemble
Het muziekjaar wordt steevast geopend 
met het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert  
van het Nederlands Blazers Ensemble, 
dat door de VARA op televisie ( Neder-
land 2 ) wordt gebracht.  
Dit concert komt tot stand mede dankzij 
een bijdrage vanuit Buma Cultuur. 
Bovendien is de stichting sponsor van de 
reeks Familieconcerten die daaraan 
voorafgaan en de compositiewedstrijd 
voor kinderen en jongeren, Op weg naar 
Het Nieuwjaarsconcert. Hiermee kan 
het Nederlands Blazers Ensemble nieuw 
talent verder helpen en wordt Neder-
landse muziek die anders zelden of nooit 
te horen is, op een bijzondere manier 
voor het voetlicht gebracht.

14–16 Januari 
Eurosonic Noorderslag
In de pop- en rockmuziek wordt het jaar 
geopend met Eurosonic Noorderslag, 
een grootschalig meerdaags evenement 
in het centrum van Groningen.  
Op de donderdag- en vrijdagavond is er 
Eurosonic als internationaal showcase-
festival op vele locaties in de stad. Op 
zaterdagavond is er in De Oosterpoort 
Noorderslag, met optredens van louter 
Nederlandse bands. Overdag is er op 
deze locatie ook een conferentie voor 
professionals in de muziekindustrie. 

Met 18.000 festivalbezoekers, 259 
optredende acts en 2.800 professionals 
van 43 verschillende nationaliteiten op 
de conferentie is Eurosonic Noorderslag 
een uniek evenement met een enorme 
uitstraling en een groot belang voor de 
nationale en internationale muziek- 
wereld. De nog altijd groeiende belang-
stelling blijkt uit het feit dat alle  
onderdelen dit jaar sneller uitverkocht 
waren dan ooit. 
Eurosonic Noorderslag wordt georgani-
seerd door Stichting Noorderslag in 
samenwerking met Buma Cultuur,  
De Oosterpoort, de European Broad-
casting Union ( EBU ) en Yourope. 

Eurosonic
Op de donderdag- en vrijdagavond vindt 
in de Groningse binnenstad op tal van 
locaties het Eurosonic festival plaats. 
Hier verzorgen groepen en artiesten uit 
binnen- en buitenland showcases, 
waarbij ze zich presenteren aan boekers, 
managers, programmeurs, platenmaat-
schappijen en – niet in de laatste plaats  
– het publiek. Ieder jaar zijn de beschik-
bare publiekskaarten al in de voor- 
verkoop uitverkocht. 
In 2010 traden tijdens Eurosonic een 
kleine tweehonderd acts op. In het oog 
springende buitenlandse namen waren 
dit jaar And So I  Watch  You From Afar, 
The XX, Ellie Goulding en Rox.  
Traditiegetrouw staat tijdens Eurosonic 
één land extra in het zonnetje. Dit jaar 
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was dat Noorwegen met optredens van 
onder meer Kaizers Orchestra, Marit 
Larsen, Sivert Høyern en The Mega-
phonic Thrift. De showcases hadden als 
resultaat dat Noorse acts meer dan  
80 festivaloptredens en 40 clubshows 
kregen aangeboden. Ook werden naar 
aanleiding van Eurosonic 15 contracten 
met agenten getekend. Nederlandse 
bands die zich dit jaar presenteerden 
waren onder meer De Staat, Laura 
Jansen, Waylon, DeWolff en Moke.  
Van het festival waren maar werden 
optredens van maar liefst 334 artiesten 
uitgezonden door 21 Europese radio-
stations. Televisieregistraties waren  
te zien bij de NOS ( Nederland ) en  
Rockpalast ( Duitsland ). 
Een belangrijk mediamoment is de 
uitreiking van de European Border 
Breakers Awards ( EBBAs), een onder-
scheiding voor artiesten die in het 
voorbije seizoen met hun debuutalbum 
succesvol waren buiten hun eigen 
landsgrenzen. De prijs is in het leven 
geroepen door de Europese Commissie 
en de European Broadcasting Union 
( EBU ), het overkoepelend orgaan van  
de Europese publieke radiostations,  
en heeft tot doel de culturele diversiteit 
en het creatieve en innovatieve vermogen 
binnen Europa te benadrukken. Tijdens 
het door BBC-coryfee Jools Holland 
gepresenteerde gala, live uitgezonden 
door vele televisiestations in Europa, 
werden onderscheidingen uitgereikt aan 

o.a. Esmée Denters (Nederland), Milow 
(België ) en Charlie Winston ( Engeland). 
Speciale gast was dit jaar Hare Konink-
lijke Hoogheid Prinses Maxima der 
Nederlanden. 

Conferentie
Als onderdeel van Eurosonic Noorder-
slag organiseert Buma Cultuur een 
driedaagse conferentie voor professionals 
uit de muziekindustrie. Behalve als 
gelegenheid om uitgebreid te netwerken, 
fungeert de conferentie 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 
aanbod gegroeid voor de talrijke buiten-
landse bezoekers aan de conferentie. 
Daarnaast zijn er internationale  
meetings voor de European Broad- 
casting Union (EBU) (overkoepelend 
orgaan van de Europese publieke 
radiostations), de International Music 
Managers Federation (IMMF)  
(brancheorganisatie voor managers in  
de popmuziek), Network Europe  
(de associatie van Europese boekers en 
promotors) en Yourope (de vereniging 
van grote Europese popfestivals).
De conferentie werd dit jaar geopend 
door Ronald Plasterk, minister van 
Onderwijs en Cultuur. Keynote speeches 
waren er van Steve Knopper, redacteur 

van Rolling Stone en auteur van het 
spraakmakende boek Appetite For 
Self-Destruction, The Spectacular Crash 
Of The Record Industry In The Digital 
Age, en Alexander Osterwalder, voor-
aanstaand deskundige op het gebied van 
vernieuwende businessmodellen. 
Paneldiscussies waren er onder meer op 
het gebied van de bevordering van  
de circulatie van Europees muziekreper-
toire in Europa, de toekomst van het 
auteursrecht in het digitale tijdperk en 
het gemeentelijk en provinciaal pop-
beleid. Het 25-jarig jubileum van de 
muzikantenvakbond BV Pop werd luister 
bijgezet met het aanbieden van een 
Vijfpuntenplan Popbeleid door Henk 
Westbroek aan FNV-voorzitter Agnes 
Jongerius.  
De Noorderslag conferentie is het 
moment waarop veel onderscheidingen 
worden uitgereikt. Dit jaar waren dat:

de  – Veer voor grote verdiensten in de  
muziekindustrie aan artiestmanager 
Jaap Buijs van Volendam Music
de  – Pop Media Prijs voor de beste 
prestatie op het gebied van de Neder-
landse popjournalistiek aan Sander 
Donkers van Vrij Nederland
de  – Popview Lex van Rossen Award  voor 
de meest talentvolle Europese foto-
graaf aan Graham Smith uit Noord-
Ierland
de  – Interactive Award voor de beste on- 
line muziekcampagne aan de zangeres 
Krause en het bedrijf Sellaband 

“Eurosonic 
Noorderslag  
is the most  
important  
gathering in  
the European 
live music 
business  
calendar” 
Pollstar  ( US )
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Noorderslag
Op de zaterdag biedt Noorderslag in  
De Oosterpoort in acht uur een over-
zicht van de belangrijkste nieuwe 
ontwikkelingen in de Nederlandse 
popmuziek. Het festival, dat dit jaar zijn 
24e editie beleefde, is enorm populair. 
De kaarten waren begin december al 
uitverkocht. Noorderslag is dé plek voor 
nieuwe 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 NPS 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 clubcircuit en optredens op de grote 
zomerfestivals. Van de ruim vijftig acts 
die dit jaar aantraden maakten Caro 
Emerald, Destine, Moss, Dewolff, Zwart 
Licht, Waylon, Tim Knol, Laura Jansen, 
Rigby en Go Back To The Zoo de stap 
naar een groter publiek. Voor C-Mon  
& Kypski (in een gelegenheidsbezetting 
samen met het Metropole Orkest), Moke 
en De Staat betekende het optreden in 
de grote Buma Cultuur-zaal een bevesti-
ging van de verworven status.  
Andere bekende acts die aantraden 
waren Di-rect, Bettie Serveert, Wende 
Snijders, Benjamin Herman en Typhoon 
featuring New Cool Collective.  

Onbetwist hoogtepunt in De Ooster-
poort en ook tijdens de live-uitzending 
op Nederland 3 is de bekendmaking van 
de winnaar van de Popprijs. 

Popprijs
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, 
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 Cultuur en Buma. De Popprijs 
over 2009 werd toegekend aan trompet-
tist en bandleider Kyteman. De jury 
bestond dit jaar uit Hans Kosterman 
(BV Pop / FNV Kiem, voorzitter), Johan 
Gijsen (Tivoli ), Guus Bleyerveld ( BV 
Pop), Ben Houdijk ( Radio 3FM ), 
Gijsbert Kamer ( De Volkskrant, VPRO ), 
Jan Douwe Kroeske (Double 2 ), Peter 
Sikkema ( Oosterpoort, Eurosonic 
Noorderslag ) en Gert van Veen ( ID&T ). 

Popprijs 2009
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Uit het juryrapport:
Kyteman’s Hiphop Orkest
De jury was, net als het publiek dat de 
band van jong tot oud aan zich wist te 
binden, diep onder de indruk van de 
concerten.  
Het spelplezier spatte van het podium 
af, een betere aanmoediging aan de 
toeschouwer zelf muziek te gaan maken 
is nauwelijks denkbaar. Authenticiteit, 
bron van inspiratie, eigenzinnigheid en 
natuurlijk succes: aan deze en nog veel 
meer belangrijke criteria voldoet de 
nieuwe winnaar volledig.

Ook voor de Popprijs geldt dat deze 
wordt uitgereikt over het voorafgaande 
jaar. De Popprijs 2010 werd begin 2011 
uitgereikt aan Caro Emerald. Meer 
hierover in het jaarverslag 2011.

3 Maart
Buma Harpen Gala
De Buma Gouden en Zilveren Harpen 
en de Buma Exportprijs 2009 werden op 
3 maart 2010 uitgereikt tijdens het live 
door de TROS op Nederland 3 uitgezon-
den Buma Harpen Gala in Studio 22 op 
het Mediapark in Hilversum. De presen-
tatie was daarbij in handen van Yolanthe 
Cabau van Kasbergen. De prijswinnaars 
traden op met het Metropole Orkest 
onder leiding van Jules Buckley. Een 
bijzondere primeur was dat de uitzen-
ding ook in 3 D was te volgen  

op het digitale themakanaal Sterren.nl. 
Samen zorgden deze uitzendingen voor 
een mooi promotiemoment voor de 
Nederlandse muziek en ook een belang-
rijke versterking van de merken Gouden 
en Zilveren Harp, Buma en Buma 
Cultuur. 

Buma Gouden Harpen
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 de band Krezip, zanger 
Gerard van Maasakkers, zanger Jan Smit 
en de band Within Temptation. De jury 
voor de Buma Gouden Harpen bestond 
ditmaal uit Frits Spits ( Radio 2, voor-
zitter), Cor Bakker (orkestleider), Lisa 
Boray ( zangeres ), Daniël Dekker 
(  TROS ), John Ewbank (componist en 
producer), Koen Poolman ( OOR ) en 
Hijlco Span (radiopresentator NCRV ), 
Piet Souer (componist en producer) en 
Lisa Boray (zangeres, componist).
 

Uit de juryrapporten:
Armin van Buuren
Armin van Buuren heeft een ongekend 
groot bereik met zijn muziek en hij weet 
al die mensen te beroeren. Dat is een 
bijzondere gave.



Buma Harpen Gala 2010
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waren een selectie van de best ver- 
kochte en meest gedraaide Nederlandse 
liedjes van het afgelopen jaar. De win- 
naar was het lied Engel Van Mijn Hart 
van de componisten Edwin van de 
Hoevelaak en Edwin de Groot en  
tekstdichter Bruce Smith, uitgevoerd 
door Gerard Joling.

Zowel voor de Harpen als voor de 
Exportprijs geldt dat ze worden uitge-
reikt over het voorafgaande jaar. De 
Buma Gouden Harpen 2010 werden 
begin 2011 uitgereikt aan Nick & Simon, 
Tony Berk, VanVelzen en Kane.  
De Buma Zilveren Harpen gingen naar 
Caro Emerald, Frans Duijts en Sander 
van Doorn. De Buma Exportprijs werd 
toegekend aan André Rieu. Als beste 
Nederlandse lied werd op internet 
verkozen A Night Like This, gecompo-
neerd en geschreven door David 
Schreurs, Jan van Wieringen en Vincent 
DeGiorgio, en uitgevoerd door Caro 
Emerald. Meer informatie over deze 
prijzen in het jaarverslag 2011. 

15 April
3FM Awards
De 3FM Awards voor de beste Neder-
landse artiesten en platen zijn een begrip. 
Buma Cultuur is medefinancier van  
dit evenement. De winnaars van de 
verschillende Awards worden bepaald 
door de luisteraars, die kunnen stemmen 

op hun favorieten via internet. Op 15 
april 2010 werden de 3 FM Awards 
uitgereikt in een uitverkochte Gashouder 
in Amsterdam. De uitreiking werd live 
uitgezonden door de VARA op Neder-
land 3. De winnaars waren dit keer:

Beste band: Kane
Beste zanger: Guus Meeuwis 
Beste zangeres: Anouk 
Beste artiest pop: Ilse DeLange 
Beste artiest rock: Moke 
Beste artiest alternative: The Opposites 
Beste single: Kane – No Surrender 
Beste album: Anouk – For Bitter Or Worse 
Beste live act: Kyteman’s Hiphop Orkest 
Beste nieuwkomer: Waylon 
Serious Talent Award: Caro Emerald

De Schaal van Rigter, voor de meest 
gedraaide Nederlandse single op de 
popzender, was dit jaar voor Caro 
Emerald met Back It Up. 

17 April
Annie M.G. Schmidtprijs
De Annie M.G. Schmidtprijs is de 
bekroning voor het beste ( Nederlands-
talige) 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 
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Jaap Buijs
Grote waardering voor zijn tientallen 
jaren managerschap. Hij is daarmee een 
stuwende kracht achter veel topartiesten.

Wende
Ze krijgt de Buma Gouden Harp voor 
het behoeden voor de vergetelheid  
van een compleet genre, de chansons,  
en voor haar baanbrekende werk  
om de kleinkunst zichtbaarder te maken 
voor een groter publiek.

Buma Zilveren Harpen
De Zilveren Harp is bedoeld om jonge 
scheppende of uitvoerende artiesten  
te bekronen die al een belangrijke bij- 
drage aan de Nederlandse muziek 
hebben geleverd, maar waarvan de jury 
verwacht dat zij nog een grote toekomst 
voor zich hebben. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt sinds 1969 en was in 
veel gevallen een opmaat tot een Gouden 
Harp. De Zilveren Harpen over 2009 
gingen naar trompettist en bandleider 
Kyteman, zangeres Giovanca en zanger /
gitarist Bertolf. De jury voor de Buma 
Zilveren Harpen bestond dit jaar uit  
Sieb Kroeske (Mega Media, voorzitter), 
Emile Hartkamp (componist en produ-
cer), Giel Beelen ( 3FM ), Simone de 
Waard (tekstschrijver, programma- 
maker ), Tjeerd Oosterhuis ( producer, 
componist ), Saul van Stapele ( Nieuwe 
Revu, NRC ) en Nathalie van Veenendaal 
( Stroom management).

Uit de juryrapporten: 
Kyteman
Hoe succesvol kan een debuutjaar zijn? 
Afgelopen jaar stak het Kyteman- 
project met kop en schouders boven de 
anderen uit. 2009 was van Kyteman  
en zijn Hiphop Orkest.

Giovanca
Het publiek hoort een volgroeide 
vocaliste die vaak een optimistisch toon 
aanslaat en de R&B een eigen richting 
geeft. Er is een mooie muzikale toekomst 
voor haar weggelegd.

Bertolf
Vooral vanwege de kwaliteit van zijn 
liedjes. De jury ziet in Bertolf een 
componist en tekstschrijver met een grote 
toekomst.

Buma Exportprijs
De Exportprijs van Buma Cultuur 
wordt jaarlijks toegekend aan de artiest 
die het meest succesvol is met Neder-
lands muziekcopyright in het buiten-
land. De Exportprijs over 2009 werd 
uitgereikt aan André Rieu. 

Beste lied 
Nieuw onderdeel van het Harpen Gala 
was de verkiezing van het beste lied.  
In de weken voorafgaand aan het 
evenement werd het publiek opgeroepen 
via internet te kiezen uit tien composi-
ties van eigen bodem. Deze nominaties 
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dan het karakter van de instrumentale 
uitvoering. De prijs omvat een geldbe-
drag van 3.500 euro en een bronzen 
borstbeeld van de naamgeefster. Omdat 
het een prijs betreft voor een lied wordt 
zij altijd uitgereikt aan de tekstschrijver, 
de componist en de uitvoerende artiest. 
In de praktijk is dit overigens vaak  
één en dezelfde persoon. De jury 
bestond dit jaar uit Jacques Klöters 
(voorzitter), Cor Bakker, Lars Boom, 
Paul van Vliet en Rinske Wels.  
Zij kozen als beste theaterlied van 2009 
Nachtkaravaan van tekstschrijver Arthur 
Japin, componist Martijn Breebaart en 
vertolker Sara Kroos. 

Uit het juryrapport:
Arthur Japin, Martijn Breebaar  
& Sara Kroos
Het lied is een vrolijke ode aan de 
onafhankelijkheid zoals die in de hele 
geschiedenis van het cabaret, sinds 
Mens durf te leven van Dirk Witte, heeft 
geklonken. Poëtisch, maar niet tè, een 
prachtige combinatie van tijdloze poëzie 
en eigentijdse muziek, een feest om naar 
te luisteren.

7 Mei 
Jazzdag
Binnen de jazzwereld is een groeiende 
behoefte aan uitwisseling van informatie 
en knowhow. Daarom heeft Buma 
Cultuur enkele jaren geleden samen met 
Stichting JazzNL een nieuw evenement 
geïnitieerd: de Jazzdag. 

De Jazzdag is een treffen van jazzmusici, 
boekingskantoren, media, studio’s, 
opleidingen, platenmaatschappijen, 
distributeurs, clubs en festivals. Net als 
op de Muzikantendag en ADE Next 
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 conferentie en ’s avonds 
een uitgebreid showcaseprogramma. 
Op donderdag 7 mei 2010 werd voor de 
vierde keer – in samenwerking met 
stichting JazzNL  – de Jazzdag georgani-
seerd. Ruim 1000 professionals,  
waaronder delegaties uit onder andere 
China, India, Servië, Taiwan en  
Thailand, kwamen naar conferentie-
centrum De Observant in Amersfoort. 
Het conferentie stond dit jaar in het 
teken van de export van Nederlandse 
jazz. Daarnaast was er aandacht voor 
gemeentelijk jazzbeleid, het belang  
van een goed cultureel klimaat in de  
stad en de mogelijkheden om project-
subsidies te verwerven. 
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De Jazz Industry Achievement Award 
werd uitgereikt aan Susanna von Canon 
voor haar jarenlange bijdrage aan de 
ontwikkeling van de Nederlandse jazz, in 
het bijzonder voor de Instant Composers 
Pool en Eric Vloeimans. Na de conferen-
tie vonden er in de avond 23 showcases 
plaats op vier locaties in de binnenstad 
van Amersfoort. Radio 6 verzorgde een 
acht uur durende live-uitzending van het 
evenement. 
Met haar huidige omvang heeft de 
Jazzdag in Amersfoort de maximale 
capaciteit bereikt. Om het evenement 
verder te kunnen laten groeien wordt het 
in 2011 verplaatst naar Rotterdam, waar 
koppeling aan North Sea Jazz een veel 
groter bereik mogelijk maakt.

1–23 Juni 
Holland Festival
Buma Cultuur werkt samen met het 
Holland Festival aan de promotie van 
muziek van Nederlandse componisten in 
een internationale context. Ieder jaar 
presenteert dit internationale festival 
voor podiumkunsten werk van Neder-
landse componisten. In samenwerking 
met Buma Cultuur wordt dit werk onder 
de aandacht gebracht van buitenlandse 
bezoekers en wordt het bekend gemaakt 
bij partners binnen de netwerken als 
Réseau Varese en de International 
Society for the Performing Arts.

29– 30 Augustus 
Toonzetters
In 2008 introduceerde Buma Cultuur 
een nieuw evenement gericht op de 
modern klassieke muziek: Toonzetters. 
Hierbij worden de beste nieuwe werken 
van Nederlandse componisten van  
het afgelopen jaar op het podium 
gebracht Uit dit aanbod werd JungGa 
van Seung-Ah Oh onderscheiden met  
de Buma Toonzetters Prijs. Door de 
koppeling aan de Uitmarkt fungeerde 
Toonzetters tevens als opening van het 
nieuwe seizoen.
Naast de genomineerde werken voor  
de Prijs werden recente composities van 
Michel van der Aa, Peter Adriaansz, 
Richard Ayres, Ezequiel Menalled, 
Martijn Padding, Bart Spaan en Diderik 
Wagenaar uitgevoerd, naast het Viool-
concert van Robin de Raaf, de winnaar 
van vorig jaar. 
In de evaluatie kwam naar voren dat 
binnen de grootschalige en brede 
context van de Uitmarkt het moeilijk is 
een zo gespecialiseerd evenement 
voldoende zichtbaar te krijgen. Daarom 
zal Toonzetters in het komende jaar 
worden geïntegreerd in het Holland 
Festival. 

Buma Toonzetters Prijs
De Buma Toonzetters Prijs wordt 
toegekend aan de maker van de beste 
compositie op het gebied van heden-
daags gecomponeerde muziek. Aan de 
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prijs is een geldbedrag van 10.000 euro 
verbonden. Een internationale vak- 
jury bestaande uit Lucas Vis, Mark 
Delaere en David Pay Rainer Pöllman  
en Massimo Simonini de Buma  
Toonzetters Prijs 2010 nomineerde  
dit jaar Viaggio Interiore [ Awakening  
of Alice ] van Aliona Yurtsevich (catego-
rie tot vijf uitvoerenden), JungGa  
van Seung-Ah Oh (categorie ensemble- 
werken) en Koranfragment van  
Wilbert Bulsink (categorie orkest of  
kamerorkest).  
Als winnaar werd dit jaar uitgeroepen 
JungGa van Seung-Ah Oh. De prijs werd 
op 29 augustus uitgereikt tijdens het 
Toonzetters festival in het Muziekge-
bouw aan ’t IJ in Amsterdam. 

Uit het juryrapport:
Seung-Ah Oh
JungGa is een werk met veel energie, 
gebouwd op een overtuigend concept. 
Het is “Music that matters” een werk 
dat in haar volle lengte de aandacht 
van de luisteraar weet te grijpen. Het  
is een soort interculturele muziek, echter 
niet een samensmelting van meerdere 
culturen, maar een eigen unieke vorm 
met een volledig eigen gedachte.

9–10 September 
Buma NL
Dit jaar presenteerde Buma Cultuur in 
Theater aan de Parade en het Konings-
theater in ’s-Hertogenbosch een nieuw 
evenement gericht op de Nederland-
stalige muziek. Net als Eurosonic 
Noorderslag en het Amsterdam Dance 
Event bestaat Buma NL uit een confe-
rentieprogramma met presentaties, 
keynote speeches, meet & greets en 
netwerkmomenten, en een muziekfesti-
val waar bekend en nieuw talent zichzelf 
presenteert aan het publiek. 
Aanleiding voor dit nieuwe evenement is 
de groeiende belangstelling voor het 
Nederlandstalige lied. De laatste vijf jaar 
is het aandeel in de media gegroeid van 6 
naar 16 procent. In de plaatverkoop 
bedraagt het aandeel Nederlandstalig 
meer dan een kwart. Deze groei is mede 
te danken aan commerciële omroepen 
als 100% NL, RadioNL en Oranje TV, 
die veel aandacht besteden aan Neder-
landstalige populaire muziek. 
De eerste editie op 9 en 10 september 
2010 trok zo’n vijfhonderd professionals. 
Veel publieksbelangstelling was er voor 
de Buma NL Awardshow. De registratie 
hiervan werd uitgezonden door de 
TROS in Sterren.nl. Tijdens de confe-
rentie en het festival zond het radiosta-
tion 100% NL live uit vanuit Den Bosch. 
Buma NL is een initiatief van Buma 
Cultuur en werd mede geproduceerd 
door Brand New Live.

Buma NL Awards
Tijdens het nieuwe evenement werden 
ook voor het eerst de Buma NL Awards 
uitgereikt. Volkszanger Frans Duijts 
ontving de onderscheiding voor beste 
zanger. Glennis Grace mocht de prijs 
voor beste zangeres in ontvangst nemen. 
Nick & Simon kregen die voor beste 
groep. Uitgeroepen tot het grootste 
talent van 2010 werd Wesley, bekend 
geworden door het SBS-programma 
Popstars. Edwin van Hoevelaak, liedjes-
schrijver voor onder meer Jeroen van der 
Boom en Gerard Joling, nam de award 
voor beste auteur in ontvangst. De 
Lifetime Achievement Award ging naar 
producer en tekstschrijver Emile Hart-
kamp. 

Uit het juryrapport:
Emile Hartkamp
Met zijn werk heeft hij een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de populariteit en 
kwaliteit van het Nederlandstalige lied.

Buma Cultuur en OLON Online
Bij het bekend maken van Nederlandse 
muziek spelen de ruim 300 lokale en 
regionale zenders een belangrijke rol. 
Voor de platenmaatschappijen, zeker 
voor de kleinere labels, is het 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 NVPI / Edison 

Stichting jarenlang iedere twee weken 
een cd heeft samengesteld met alle 
nieuwe binnenkomers van Nederlandse 
makelij in de Mega Top 100. Lokale 
zenders kunnen tegen een kleine vergoe-
ding een abonnement nemen op deze 
service, terwijl de overgebleven plaatsen 
op de cd tegen betaling door de platen-
maatschappijen kunnen worden opge-
vuld. Eind 2010 is de OLON cd vervan-
gen door een digitaal platform, waar de 
radiostations voortaan hun Nederlandse 
muziek kunnen downloaden. Cd’s en de 
website draaiden in de laatste maanden 
nog naast elkaar. Met ingang van 1 
januari 2011 vervangt OLON Online de 
tweewekelijkse cd.

16 & 30 Oktober 
Buma On Tour presenteert  
de Muzikantendag
De Muzikantendag is een evenement 
voor amateur- en semiprofessionele 
muzikanten met als doel hen beter 
bekend te maken met de organisatori-
sche aspecten en hen in contact te 
brengen met professionals uit het vak om 
zo deuren te openen en nieuwe ideeën 
op te doen. Met workshops, clinics en 
paneldiscussies kunnen aanstormende 
muzikanten en bands in één dag hun 
muzikale bagage verrijken. Tijdens het 
demospreekuur en het demopanel is er 
de mogelijkheid feedback te krijgen van 
professionals. 
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Na een zeer succesvolle start eind jaren 
negentig kampte De Muzikantendag de 
laatste jaren met een teruglopend 
bezoekersaantal. Door verschillende 
oorzaken bleken muzikanten niet meer 
bereid om vanuit bijvoorbeeld Gronin-
gen of Breda naar Amsterdam te komen. 
Ook het verplaatsen van De Muzikan-
tendag naar Tilburg bleek geen oplos-
sing. Omdat Buma Stemra en Buma 
Cultuur hechten aan een nauwe relatie 
met ook de jongste generatie muzikan-
ten, is onder de noemer Buma On Tour 
Muzikantendag een nieuwe formule 
ontwikkeld waarbij het evenement in een 
kleinere opzet meerdere locaties aan-
doet. De bedoeling is uiteindelijk alle 
provincies van Nederland aan te doen en 
zo een groter bereik te creëren. 
De eerste twee edities van de Buma On 
Tour Muzikantendag vonden plaats op 
16 oktober 2010 in De Regentes in Den 
Haag en 30 oktober in Het Patronaat in 
Haarlem. Beide dagen scoorden een 
goede opkomst en een goede publiek-
sevaluatie. 
De Buma On Tour Muzikantendag 
wordt georganiseerd door Buma Cul-
tuur, in samenwerking met 3 FM Serious 
Talent, MCN, 3voor12, POPnl en de 
provinciale en lokale poporganisaties. De 
productie is in handen van de GRAP. 

 

20 – 23 Oktober 
Amsterdam Dance Event
Dance is een voor de Nederlandse 
muziekindustrie belangrijk genre. Meer 
dan een derde van onze muziekexport 
bestaat uit dance. Daarmee is het in 
volume een van de belangrijkste cultu-
rele exportproducten van ons land. Het 
Amsterdam Dance Event is een jaarlijks 
vierdaags muziekfestival verspreid over 
circa veertig podia in Amsterdam, 
gecombineerd met een internationale 
conferentie voor professionals in dance. 
Met maar liefst 112.00 festivalbezoekers 
was de vijftiende editie van het Amster-
dam Dance Event, gehouden van 20 tot 
en met 23 oktober 2010, de meest 
succesvolle editie tot nu toe. Zij bezoch-
ten ruim 700 optredende acts in 44 
clubs. De conferentie trok 2.500 profes-
sionals uit 58 landen, het grootste deel 
afkomstig uit de elektronische muziekin-
dustrie maar ook een deel uit andere 
creative industries zoals games, film, 
commercials en videokunst. Hiermee is 
het Amsterdam Dance Event veruit het 
belangrijkste netwerkevenement voor 
deze sector. 

Het Amsterdam Dance Event wil binnen 
het kader van de elektronische muziek 
nieuwe muziekinhoudelijke ontwikkelin-
gen op internationaal niveau signaleren 
en op diverse podia aan een internatio-
naal publiek presenteren. Onder de 
optredende artiesten bevonden zich dit 

Ntjam Rosie  —  Buma Rotterdam Beats 2010 
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legaal kan worden beluisterd en gekocht. 
Hij pleitte voor het afsluiten van illegale 
aanbieders, zoals The PirateBay. ‘Niet 
voor mij, want ik heb het geluk dat ik ook 
succesvol ben met mijn optredens. Maar 
mijn compagnon met wie ik alles schrijf –  
en velen met hem – hebben dat voordeel 
niet.’   Van der Ree riep in de discussie de 
internet service providers op eindelijk 
hun verantwoordelijkheid te nemen en 
zelf initiatieven te tonen bescherming 
van auteursrechthebbenden. Veel media 
gaven een uitgebreide weergave van de 
discussie en de argumenten over en weer. 
Diverse kranten en opinietijdschriften 
besteedden naar aanleiding hiervan 
uitgebreid aandacht aan de problematiek 
van het illegaal downloaden. 

Het Amsterdam Dance Event is een 
initiatief van Buma Cultuur en wordt 
georganiseerd door de gelijknamige 
stichting. De afgelopen jaren heeft het 
evenement zo’n omvang gekregen dat 
het mogelijk werd de financiële bijdrage 
vanuit Buma Cultuur aanzienlijk te 
verkleinen. Dit zal naar verwachting de 
komende jaren verder gebeuren. 

ADE Next
Het Amsterdam Dance Event brengt 
veel amateur- en semiprofessionele 
muzikanten op de been. Omdat ook bij 
deze specifieke groep vragen op zakelijk 
en technisch gebied een grote rol spelen 
is er een speciale dag georganiseerd die 

Amsterdam Dance Event 2010 
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jaar namen als Armin van Buuren, Paul 
van Dyk, Markus Schulz, Kelis, Afrojack, 
Sander Kleinenberg, Jeff Mills, Derick 
May en Ida Engberg. Nergens ter wereld 
vind je een dergelijk omvangrijk pro-
gramma verspreid over een stad in één 
weekend. Tegelijkertijd wil het Amster-
dam Dance Event een platform zijn voor 
de internationale muziekindustrie, met 
als doel het bevorderen van talentont-
wikkeling, kennisoverdracht en de 
verkoop van elektronische muziek. 
Tijdens de conferentie overdag in Felix 
Meritis en het Dylan Hotel waren er 
publieke interviews en paneldiscussies 
met onder meer Jason Alexander ( Hit 
The Ground Running), Brian Whitman 
( Echo Nest ), ( Richie Hawtin (Burn 
Studios), Miles Leonard ( Parlophone, 
management Kylie Minogue ), Todd 
Terry, Paul van Dyk en Roger Sanchez. 
Presentaties waren er van o.a. Beatport, 
22 Tracks en Dancetunes en focuspanels 
waren er over India, Brazilië en Turkije. 

Spraakmakend was de forumdiscussie 
tussen Armin van Buuren, Europarle-
mentariër Judith Sargentini ( Groen 
Links) en Buma / Stemra-directeur Hein 
van der Ree over auteursrechten online. 
In dit debat hamerde Sargentini op de 
noodzaak voor de muziekindustrie om 
alternatieve verdienmodellen te beden-
ken. Van Buuren gaf aan dat dit inmid-
dels een gepasseerd station is; intussen 
zijn er voldoende websites waar muziek 



Een jaar vol evenementen   43

vergelijkbaar is met de Muzikantendag: 
ADE Next. In één dag komen alle 
belangrijke facetten én knelpunten van 
muziek maken en een carrière in de 
muziek aan bod. Onderwerpen van de 
workshops waren onder meer muziek-
productie, mastering, platencontracten, 
muziekuitgavedeals en alternatieve 
exploitatievormen, zoals het gebruik van 
muziek in games en films. Daarnaast 
waren er productpresentaties, financiële 
en juridische adviezen. Ook konden 
muzikanten hun demo laten beoordelen 
in een één-op-één gesprek met een 
professional. Aan ADE Next 2010 op  
23 oktober werd meegewerkt door onder 
andere Paul van Dyk, Ray & Anita 
( 2 Unlimited ), Todd Terry, Jeff Mills en 
Dave Clarke. 

10–14 November 
November Music
November Music in ’s-Hertogenbosch is 
het belangrijkste internationale festival 
voor moderne gecomponeerde muziek in 
Nederland. Dit meerdaagse evenement 
ontwikkelt veel eigen producties, die 
dankzij nauwe banden met soortgelijke 
festivals in België, Duitsland, Engeland, 
Frankrijk en Italië ook internationaal 
gepresenteerd worden. Buma Cultuur 
ondersteunt dit festival met een finan-
ciële bijdrage. 

“It’s really  
important to 
make a start. 
Before Buma 
Rotterdam 
Beats, it was  
one of those 
things which 
everybody asked 
‘why isn’t there 
someone doing 
it?’ And now  
there is ! I’m  
really pleased  
to see somebody  
taking that step.” 
Keith Harris 
( Manager Stevie Wonder, GB )

26–27 November 
Buma Rotterdam Beats
Zoals voor Nederlandstalige muziek 
Buma NL in het leven is geroepen, zo 
heeft ook de urban dit jaar een eigen 
evenement gekregen. Buma Rotterdam 
Beats moet de komende jaren gaan 
uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor 
alle sleutelspelers – nationaal én interna-
tionaal – in de hiphop, R&B, dubstep, 
soul en reggae. Het is een tweedaags 
evenement bestaande uit een conferen-
tie, een muziekfestival en een talenten-
programma. 
De eerste editie, op 26 en 27 november, 
had als keynote speaker Keith Harris, 
manager van Stevie Wonder en jarenlang 
werkzaam voor het legendarische 
Motown label. Andere bekende sprekers 
waren de Amerikaanse entertainmentad-
vocaat Hector Baldonado, de Engelse 
boeker ( Rolf Radny, Kingstone) en 
Matthew Haynes van Engelse vestiging 
van Geffen. Vanuit de Nederlandse 
muziekindustrie gaven onder meer Kees 
de Koning ( Top Notch, Universal ) en 
Jiggy Djé ( Noah’s Ark ) acte de presence. 
Het festival werd geopend door Typhoon 
& New Cool Collective. Optredens 
waren er verder van onder meer Zwart 
Licht, Postman, De Jeugd van Tegen-
woordig, Het evenement werd georgani-
seerd door Stichting Rotterdam Beats, 
een initiatief van Buma Cultuur en De 
Nieuwe Oogst.

Next Beats
Analoog aan ADE Next heeft ook Buma 
Rotterdam Beats een programma 
specifiek voor beginnende muzikanten. 
Op de eerste editie van Next Beats waren 
er masterclasses door onder andere 
Lange Frans, Perquisite, Peter Blom, 
Bart Suèr, Hef en CrowdedBEATS.  
Op het zakelijk vlak waren er workshops 
met prikkelende onderwerpen als  
‘16 miljoen artiesten … hoe zorg je ervoor 
dat je daartussen opvalt?’ En ‘Is er leven  
na The Box?’ Buma / Stemra presenteerde 
een workshop ‘Buma voor beginners’.  
De eerste Next Beats werd goed bezocht 
en leverde vele enthousiaste reacties  
op van zowel sprekers als muzikanten. 
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New Cool Collective  —  Buma Rotterdam Beats 2010 
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Een belangrijke doelstelling is het 
bevorderen van de export van Neder
lands muziekauteursrecht. In de 
ondersteuning hiervan speelt Buma 
Cultuur een grote rol met begeleidings
programma’s voor ondernemers en 
artiesten, en een eigen stand op de 
belangrijke muziekbeurzen. Ook is  
de stichting initiatiefnemer van enkele 
uitwisselingsprogramma’s en aan
spreekpunt voor de muziekwereld voor 
het Prepare2Startprogramma van  
het Ministerie van Economische Zaken. 

Tijdens de Eurosonic Noorderslag 
conferentie worden de exportcijfers van 
het voorgaande jaar bekend gemaakt.  
In 2009 is de export van Nederlandse 
populaire muziek met maar liefst  
29 procent gestegen naar een bedrag  
van 64,9 miljoen euro. Deze stijging 
vond plaats aan de kant van de optre-
dens, de inkomsten uit opgenomen 
muziek daalden juist. 
De stevige positie van de Nederlandse 
muziek op de internationale markt blijkt 
uit het feit dat dit het vijfde jaar op rij  
is waarin de exportomzet stijgt. Van de 
Nederlandse muziekexport is ruim  
63 procent afkomstig van de optredens 
van Nederlandse artiesten over de grens 
(41,2 miljoen euro), 22,5 procent komt 
uit auteursrechten en naburige rechten 
(14,6 miljoen euro) en 14 procent komt 
van de exploitatie van opnamen van 
Nederlandse artiesten in het buitenland 

(9,2 miljoen euro). André Rieu, Armin 
van Buuren en Tiësto vormen de belang-
rijkste Nederlandse exportproducten. 
Met een jaaromzet van 95,8 miljoen  
euro orkestleider Rieu zelfs nummer zes 
op de Billboard lijst van bestverkopende 
live-acts ter wereld. 
Maar liefst 40 procent van de export-
waarde is toe te schrijven aan de dance. 
Naast Tiësto en Van Buuren zijn Ferry 
Corsten, Sander van Doorn en vele 
anderen internationaal succesvol. In de 
rocksector doen No Turning Back,  
zZz, Delain, Epica en Textures het inter  - 
national goed. De hardcoreband Born 
From Pain voert deze lijst aan met meer 
dan 50 buitenlandse optredens en staat 
daarmee als vierde op de lijst van meest 
optredende Nederlandse bands. In totaal 
zijn meer dan 360 Nederlandse acts in 
grote of redelijke mate actief geweest in 
het buitenland in 2009. 
Bij de auteursrechten is en blijft Duits-
land het belangrijkste exportland met 
18 procent van de inkomsten, gevolgd 
door België met 16 procent, vervolgens 
Groot-Brittannië en Frankrijk. Meest 
succesvolle compositie was dit jaar de 
popklassieker Venus van Shocking Blue 
(1970), met als auteur Robbie van 
Leeuwen en muziekuitgever Nanada 
Music/Intersong-Basart. Nog altijd een 
populair nummer in vele grote territoria 
(o.a. VS, Duitsland, Frankrijk, Japan en 
Canada) en in 2009 prominent gebruikt 
in een commercial door Gillette. 
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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 januari 2010 vertegenwoordigde 
Buma Cultuur de Nederlandse muziek-
industrie op Midem in Cannes, van 
oudsher de bekendste muziekbeurs ter 
wereld. Het evenement is tegenwoordig 
vooral van belang voor muziekuitgevers 
en voor platenlabels die handelen in 
dancetracks, die veelal bilateraal worden 
gelicenseerd. De veranderingen in de 
muziekwereld weerspiegelen zich in het 
aantal deelnemers aan het evenement. 
Haalde de teller halverwege het decen-
nium nog de tienduizend, in 2010 waren 
er 7.200 deelnemers. 
De meeste Nederlandse deelnemers 
gebruikten de door Buma Cultuur  
en Sena Performers ingerichte stand  
als uitvalsbasis en contactpunt. Hoewel 
het aantal deelnemers aanzienlijk is 
afgenomen, geven de Nederlandse 
bedrijven aan dat de Midem voor hen 
nog altijd een goede beurs is om zaken  
te doen, reden waarom Buma Cultuur 
haar aanwezigheid hier handhaaft. 
Na een jaar pauze werd in 2010 weer een 

Popkomm georganiseerd, dit keer als 
onderdeel van de Berlin Music Woche. 
Omdat een aantal Nederlandse bedrijven 
deelnam, was Buma Cultuur opnieuw 
met een stand aanwezig. Intussen zijn  
er echter evenementen in andere steden 
die eveneens interessante showcase 
mogelijkheden bieden. In de wetenschap 
dat Duitsland een van de belangrijkste 
afzetgebieden voor Nederlands copy-
right is, overweegt Buma Cultuur op 
meerdere evenementen kleinschaliger 
aanwezigheid voor de Nederlandse 
industrie te faciliteren. 

MusicXport.nl
De afgelopen jaren voerde Buma Cultuur 
samen met Muziek Centrum Nederland 
het internationale marketingprogramma 
MusicXport.nl, bedoeld om de positie 
van Nederlandse artiesten in het buiten-
land te verbeteren en de exportmogelijk-
heden te vergroten. De bijdrage vanuit 
musicXport.nl bestaat uit contacten met 
agenten, promotors, festivals, promotie-
bureaus en media. Daarnaast is een 
financiële ondersteuning ten behoeve 
van showcase optredens mogelijk. 
Ondersteuning door MusicXport.nl 
vindt plaats op basis van een door de 
artiest ingediend jaarplan. Met steun  
van MusicXport.nl verzorgden dit jaar 
diverse Nederlandse acts showcases  
op Juicy Beats (Duitsland), South By 
South West (VS), The Great Escape 
( Engeland ), Creamfields ( Engeland ), 

Cora Schmeiser, Christiaan Saris en Maria Pozdnyakova — Toonzetters 2010 
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CMJ (Verenigde Staten) en Satellite 31 
(Spanje). Deze optredens zijn van belang 
voor de internationale zichtbaarheid van 
de Nederlandse muziekwereld en bieden 
eerste aanknopingspunten voor labels, 
boekers en promotors. 
Met ingang van het nieuwe jaar is Buma 
Cultuur gestopt met MusicXport. Het 
programma zal met een beperkter 
budget worden voortgezet door Muziek 
Centrum Nederland. Buma Cultuur  
legt zich in het vervolg toe op de onder-
steuning van de promotie van artiesten 
die al succesvol zijn in Nederland en 
waar in het buitenland specifieke vraag 
naar is. 

European Talent Exchange  
Program ( ETEP )
Het European Talent Exchange Program 
(ETEP) is een door Buma Cultuur 
geïnitieerd uitwisselingsprogramma, 
waarin een groot aantal Europese 
popfestivals en radiostations samen-
werkt. 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. 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 internationale doorbraak van  
Franz Ferdinand ( Schotland ), Kaizers  
Orchestra ( Noorwegen ), The Ting Tings 
( Engeland ), Gabriel Rios ( België ),  
The Editors ( Engeland ), Admiral 
Freebee (België) en Within Temptation 
(Nederland). In 2010 speelden in het 
kader van ETEP 72 Europese artiesten 
op 61 verschillende festivals. In totaal 
ging het om 186 optredens. Nederlandse 
bands die binnen dit kader optraden 
waren De Staat, C-Mon & Kypski, Moss, 
The Black Atlantic. Awkward I, Bettie 
Serveert, Hamel, Laura Jansen, Moke en 
The Mad Trist. 

Prepare2start
De subsidieregeling Prepare2start 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 betreden van een 
nieuwe buitenlandse markt. De onder-
steuning bestaat uit advies en begelei-
ding bij het opstellen en uitvoeren  
van een plan om de internationale markt 
te verkennen. Subsidiabel zijn onder 
meer het laten opstellen van een markt-
verkenning, het deelnemen aan relevante 
beurzen en symposia, het laten vervaar-
digen van promomateriaal, het inwinnen 

van handel gerelateerd juridisch advies 
en het uitvoeren van een partnerpro-
gramma. 
De subsidie bedraagt 50 procent van  
de gemaakte kosten tot een maximum 
van 11.500 euro per aanvraag. EZ werkt 
bij de uitvoering van de regeling samen 
met de Kamers van Koophandel en 
exportbevorderende brancheorganisa-
ties. Buma Cultuur voert de regeling uit 
voor de muzieksector. 

“De Buma  
Toonzetters 
Prijs is een  
signaal van  
en naar de  
samenleving: 
dat kunst het 
zout in de  
pap is.” 
Richard Rijnvos 
(componist )



Financieel  
verslag 2010

2010 2010 2009
Jaarrekening Begroting Jaarrekening

Baten

Dotatie Buma 3.400.025 4.148.675 3.010.000

Dotatie SENA 235.000 315.000 143.750

Resultaat verkoop activa 584.653  – –

Interest 377 - 7.750 - 3.820

Diverse baten en lasten – – - 10.000

Project-inkomsten 1.163.111 1.078.400 729.741

Totaal Baten 5.383.166 5.534.325 3.869.671

Lasten

Personele kosten 505.380 497.950 554.484

Algemene kosten 137.993 108.675 153.404

Doorbelasting kosten door Buma 110.000 110.000 110.000

Projecten

 Informatie en voorlichting 173.582         233.800 156.329

 Talentontwikkeling 661.037 659.000 95.026

 Radio en Televisie 285.648 300.000 130.157

 Prijzen & onderscheidingen 467.897 522.300 468.556

 Beurzen & Festivals Nationaal 1.352.457 1.220.851 1.282.087

 OLON CD en OLON Online 62.715 51.725 50.450

 Exportbeleid 559.079 783.725 470.937

 Jazz & hedend. gecomponeerd muziek 245.574 631.300 274.495

 Frictiebudget 2.151 100.000 62.800

 SENA projecten 235.000 315.000 173.825

 Totaal Projecten 4.045.140 4.817.700 3.982.550

Totaal lasten 4.798.513 5.534.325 3.982.550  

Resultaat 584.653 0  112.879

Bestemming resultaat

Onttrekking algemene reserve 584.653 0 - 112.8779

Onttrekking bestemmingsreserve 0 0 0

584.653 0  112.879

Geconsolideerde Staat van baten en lasten
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31 december 2010 31 december 2009

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa en software

 Rekening courant Buma 224.305 350.350

Financiële vaste activa

 Rekening courant Buma 253.882 253.882

Vlottende activa

Vorderingen 775.029 499.924

Liquide middelen 406.838 341.368

1.660.054 1.445.524

Passiva

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 566.140 - 18.513

Vastgelegd vermogen 226.890 226.890

793.030 208.377

Kortlopende schulden 867.024 1.237.147

1.660.054 1.445.524

Geconsolideerde Balans per 31 december 2010 na bestemming resultaat

Zie voor de uitgebreide (Geconsolideerde) Jaarekening www.bumacultuur.nl

Korte toelichting Geconsolideerde  
Balans en Staat van baten en lasten
Doelstelling
Doelstelling van Stichting Buma Cultuur 
(‘De Stichting’) en de rechtspersonen 
waarop de stichting een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen (tezamen 
‘de groep’), gevestigd in Hilversum,  
is promotie van de Nederlandse lichte 
muziek in binnen- en buitenland, te  
bereiken door ondermeer activiteiten  
gericht op talentontwikkeling, het 
uitreiken van onderscheidingen en het 
participeren in radio- en televisieproduc-
ties. Daarnaast worden nationale- en 
internationale muziekbeurzen en festivals 
bezocht alsmede zelf georganiseerd.

Jaarrekening en toegepaste  
standaarden
Deze samengevatte jaarrekening, be- 
staande uit de geconsolideerde balans 
per 31 december 2010, de geconsoli-
deerde winst en verliesrekening en  
de geconsolideerde balans met bijbe-
horende toelichtingen, is ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening 2010  
van stichting Buma Cultuur. KPMG 
Accountants heeft een goedkeurend 
oordeel verstrekt bij die jaarrekening in 
de controleverklaring van 6 mei 2011. 
Desbetreffende jaarrekening en deze 
samenvatting daarvan, bevatten geen 
weergave van gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden sinds de datum van  
onze controleverklaring van 6 mei 2011.

De samengevatte jaarrekening bevat  
niet alle toelichtingen die zijn vereist op 
basis van RJ 640. Het kennisnemen  
van de samengevatte jaarrekening kan 
derhalve niet in de plaats treden van het 
kennis-nemen van de gecontroleerde  
jaarrekening van stichting Buma Cultuur. 
De jaarrekening is opgesteld volgens  
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
richtlijn 640 “Organisaties-zonder-
winststreven”.

Grondslagen voor de waardering  
van activa en passiva en de resultaat
bepaling
Algemeen
Voor zover in de jaarrekening niet anders 
is vermeld, worden activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden in de staat van 
baten en lasten opgenomen wanneer  
de Omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop  
zij betrekking hebben. De jaarrekening 
wordt gepresenteerd in euro’s, de 
functionele valuta van de stichting. 

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat 
de financiële gegevens van de stichting 
en haar groepsmaatschappijen waarop 
een beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn 
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de onderlinge schulden, vorderingen  
en transacties geëlimineerd, evenals de 
binnen de Groep gemaakte winsten.  
De groepsmaatschappijen zijn integraal 
geconsolideerd. 

De Stichting staat aan het hoofd van  
de Groep en bestaat uit de volgende 
rechtspersonen waar zij overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen;

Naam  Stichting Amsterdam  
  Dance Event
Vestigingsplaats Hilversum
Opgericht  10 januari 2008

Naam  Stichting Buma  
  Rotterdam Beats
Vestigingsplaats  Hilversum 
Opgericht 21 mei 2010

Materiële vaste activa en software
De waardering van de materiële vaste 
activa geschiedt op basis van verkrijging-
prijs verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen. 

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op  
de nominale waarde indien noodzakelijk 
onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid.

Eigen Vermogen
Het eigen vermogen van de stichting kan 
slechts worden aangewend in overeen-

stemming met de doelstellingen van de 
stichting. Ingevolge artikel 2:285 lid 
2  BW geldt dat het niet is toegestaan 
uitkeringen te doen aan oprichters van 
de stichting of hen die deel uitmaken  
van de orgaan. 

Vastgelegd Vermogen
Dit betreft het deel dat door Vereniging 
Buma is gestort in geval zich calamitei-
ten voordoen. 

Belastingen  
De Groep is gezien de aard en omvang 
van de activiteiten belastingplichtig voor 
de omzetbelasting. Voor de vennoot-
schapsbelasting is de Groep echter, met 
uitzondering van Stichting Buma 
Rotterdam Beats, niet belastingplichtig.   
 
Gebruik schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist 
dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt 
die van invloed zijn op de toepassing  
van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en 
van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderlig-
gende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen  
in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Bas Wiegers & Rombout Ernest  —  Toonzetters 2010 
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Organisatie Bestuur Buma Cultuur 

John Brands voorzitter 
Cees Vervoord secretaris / penningmeester ( tot juni 2010 )
Hein van der Ree secretaris / penningmeester (vanaf juni 2010 )
Lars Boom 
Ruud Kooijman ( tot september 2010 )
André de Raaff ( tot april 2010 )
Piet Souer 
Eric van Tijn
Raymond van Vliet (vanaf april 2010 )
Coen ter Wolbeek (vanaf september 2010 )

Jury Gouden Harpen

Frits Spits ( Radio 2 ), voorzitter
Lisa Boray (zangeres) 
Daniël Dekker ( TROS )
John Ewbank tekstschrijver / componist 
Koen Poolman ( OOR )
Hijlco Span ( NCRV )
Piet Souer componist / arrangeur / producer



Organisatie   6160   Organisatie

Jury Zilveren Harpen

Sieb Kroeske ( Mega Media), voorzitter
Giel Beelen ( 3FM )
Emile Hartkamp (componist / tekstschrijver / producer)
Tjeerd Oosterhuis (componist / producer)
Saul van Stapele (Nieuwe Revu)
Nathalie van Veenendaal ( Stroom)
Simone de Waard (Amsterdams Kleinkunst Festival )
Ruud de Wild ( Radio 538 )

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

Jury Annie M.G. Schmidtprijs 
 
Jacques Klöters voorzitter
Cor Bakker pianist, componist en orkestleider
Lars Boom scenarioschrijver / auteur
Paul van Vliet cabaretier
Rinske Wels (VARA )

Organisatie Buma Cultuur  
 
Frank Helmink directeur 
Ruud Berends projectmanager MusicXport.nl / ETEP
Brigitte Boekel-Plagge productmanager
Ikaros van Duppen genremanager hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst 
Remko Gorter senior marketing communicatie 
Boudewijn Hagemans senior marketing communicatie 
Patrick Heeregrave ICT manager
Saskia Hoekstra office manager
Karsten ter Hoeven producent
Marjon de Mooij uitvoerend producent 
Hanneke Perier facilitair medewerker
Lisette Ruijtenberg marketing communicatie manager (vanaf 28 juni)
Nikki Schuurs medewerker customer relations (vanaf 1 april )
Peter Smidt genremanager pop / rock
Simone Tettero uitvoerend producent 
Jan Willem van de Ven hospitality (vanaf 1 april )
Gijs Verburg sponsor & fund medewerker 
Richard Zijlma genremanager dance



Buma Cultuur
Postbus 929
1200 AX Hilversum
Nederland

Telefoon +31 (0)35 672 74 00
Fax +31 (0)35 621 27 50
Email info@bumacultuur.nl

Bezoekadres
Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum

Websites
www.bumacultuur.nl
www.bumastemra.nl
www.amsterdam-dance-event.nl
www.buma.nl
www.bumaharpengala.nl
www.buma-music-in-motion.nl
www.buma-rotterdam-beats.nl
www.eurosonic-noorderslag.nl
www.jazzdag.nl
www.muzikantendag.nl
www.toonzetters.nl

Voor veel partners en geïnteresseerden 
in binnen- en buitenland is Buma 
Cultuur de vraagbaak voor de Neder-
landse muziek en muziekindustrie.  
Om praktische redenen hebben de ver- 
schillende evenementen ieder een  
eigen website. Op de corporate website 
informeert Buma Cultuur over de  
eigen organisatie en de belangrijkste 
nieuwtjes rond de verschillende  
projecten.

Colofon

Uitgave Buma Cultuur
Tekst Jan van der Plas
Eindredactie Boudewijn Hagemans

Ontwerp Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam (D. Hornstra, M. Meyer)
Druk Spinhex Industrie




