
Buma Cultuur
Jaarverslag 2007



Buma Cultuur Jaarverslag 2007

Buma Cultuur  -  Buma Cultuur zet zich in 
voor de promotie en ondersteuning van 
Nederlandse muziek. Opgericht en on-
dersteund door de Nederlandse auteurs-
rechtenorganisatie Buma, draagt Buma 
Cultuur bij aan projecten in Nederland 
en daarbuiten. Buma Cultuur bestrijkt 
het hele spectrum aan genre’s van Ne-
derlandse muziek: van M.O.R. en pop tot 
dance, jazz, cabaret en contemporaine 
muziek. www.bumacultuur.nl
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Op het eerste gezicht lijkt het de 
afgelopen jaren moeilijk gesteld met  
de positie van componisten van oor-
spronkelijke muziek in Nederland. Of 
het nou over de popsector gaat, over 
jazz, hedendaagse muziek of over  
meer opdracht-gerelateerde muziek 
voor bijvoorbeeld reclames of films,  
het overheersende beeld is dat het 
componisten in Nederland zwaar  
valt het hoofd boven water te houden. 
Platenmaatschappijen schroeven de 
budgets voor beginnende artiesten 
terug en beknibbelen op marketing,  
de overheid trekt zich terug, poppodia 
en andere zalen kampen met te lage 
bezoekersaantallen en zo kunnen  
we nog wel even doorgaan.

Geen positief beeld, zeker niet als je 
beseft dat er ook door de Nederlandse  
en Europese overheden wordt gemorreld 
aan de positie van het auteursrecht in  
het algemeen en van de auteursrechten-
organisaties in het bijzonder. De Buma, 
vanouds de vertegenwoordiger van 
auteurs en muziekuitgevers in Nederland 
èn de voornaamste financier van de 
initiatieven van Buma Cultuur, is in 
Nederland bij uitstek de partij die zich 
opwerpt om politici, media en publiek  
te informeren over de betekenis van 
intellectueel eigendom voor de samen-
leving. Dat is van groot belang, want in  
de wereldeconomie is intellectueel 

eigendomsrecht het voornaamste groei-
product. Maar tevens een van de meest 
kwetsbare producten, want zeer gevoelig 
voor oneigenlijke openbaarmaking en 
onrechtmatige vermenigvuldiging - in feite 
ordinair jatten, dat mag duidelijk zijn.

Gelukkig zijn er ook positieve tekenen:  
zo is de belangstelling voor Nederlandse 
muziek op radio en televisie groeiende. 
Ook is de Nederlandse muziekexport  
in 2006 met zo’n 10% gestegen. Meer  
en meer Nederlandse bedrijven uit  
de muzieksector zijn internationaal  
actief. Een company als Armada Music  
van DJ Armin van Buuren is ‘best practice’ 
van een nieuwe vorm van zaken doen  
in de muzieksector, waarbij het uitgeven 
van muziekauteursrecht hand in hand  
gaat met de verkoop van geluidsdragers 
en het voeren van een actief artiesten-
management. In de hele sector worden  
de bakens verzet en, al zijn de nieuwe 
scheidslijnen nog niet 100% helder, 
duidelijk is dat in Nederland nog steeds 
carrières mogelijk zijn met het scheppen 
van nieuwe muziek.

Buma Cultuur heeft altijd voorop gestaan 
met het signaleren van ontwikkelingen in 
de markt. Niet dat wij de wijsheid in pacht 
hebben – zeker niet! – maar de openheid 
van Buma Cultuur naar de eigen achter-
ban draagt ertoe bij dat de initiatieven en 
evenementen vaak succesvol verlopen. 

Het tweede 
gezicht
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Buma Cultuur wil zinnige initiatieven 
ontplooien en houdt een kritische blik op 
het algemene belang van de acties. Geen 
support voor individuele componisten dus, 
maar krachtdadige en zakelijk opgezette 
collectieve acties met concrete doelstel-
lingen die ieder op z’n minst een flinke 
moot uit de muzieksector ten goede 
komen. En zeker ook een open oor naar 
de achterban: we zijn wel kritisch maar  
we horen graag van u, en u hoort ook 
zeker van ons terug. 

In 2007 betekende dat een groot aantal 
initiatieven voor de volle breedte van  
de Nederlandse muzieksector. Wie dit 
jaarverslag erop naslaat, zal zien dat  
Buma Cultuur behalve de rock- en pop-
sector ook bijvoorbeeld de Nederlandse 
kleinkunstwereld bedient met de Annie 
M.G. Schmidtprijs. Voor muzikanten  
aan het begin van hun carrière doen  
we Muzikantendag, voor bands  
en artiesten die willen exporteren  
musicXport.nl, voor gearriveerd talent  
de Buma Gouden Harpen, voor jonge 
honden de Buma Zilveren Harpen en  
nog veel en veel meer.

En dat takenpakket wordt alleen maar 
breder: met de naamsverandering  
van Conamus naar Buma Cultuur is  
ook de breedte van het werkveld aan-
zienlijk uitgebreid. Niet alleen is  
de sponsoring van een aantal evene-

menten – overgenomen van Buma,  
de levensader van Buma Cultuur – 
voortvarend ter hand genomen voort-
varend ter hand genomen, ook is actief 
gewerkt aan nieuwe projecten.  
De basisgedachte: met dezelfde intentie 
initiatieven ontplooien zoals Conamus  
dat voor de popsector deed, maar dan 
voor de hedendaagse Nederlandse 
muzieksector en voor de jazz. 

Voor de nieuwe genres hedendaagse 
muziek, jazz en kleinkunst is in 2007 een 
nieuwe projectmanager aangetrokken. 
Maar zelfs voordat deze aantrad, waren  
al initiatieven genomen. In 2007 vond 
bijvoorbeeld de eerste editie plaats van 
de Dag van de Nederlandse Jazz, een 
evenement voor een brede groep aan 
professionals in de Nederlandse jazz-
wereld. Met ruim 700 bezoekers was de 
opkomst boven alle verwachtingen, en de 
bezoekers werd een mooi plaatje voorge-
schoteld van panels, werkbijeenkomsten 
en showcases van een groot aantal 
talentvolle jazz-ensembles. Ook onder-
steunde Buma Cultuur in 2007 voor het 
eerst het Nieuwjaarsconcert van het 
Nederlands Blazers Ensemble, een mooi 
evenement voor Nederlandse hedendaag-
se muziek dat ook gelijk jonge componis-
ten een hart onder de riem steekt. 

We verwelkomen ook graag nieuwe 
partners om mee samen te werken. In 
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2007 droeg Buma Cultuur bijvoorbeeld 
voor het eerst bij aan initiatieven van de 
overheidsinstanties Gaudeamus en  
De Kamervraag, inmiddels beide onder-
deel van Muziek Centrum Nederland, en  
u gaat in een komend jaarverslag horen 
van veel meer moois in het verlengde 
daarvan. Want ook dat is des Buma 
Cultuurs: samenwerken met relevante 
partners. Omdat je met het samenbrengen 
van budgets en expertise meer bereikt 
dan op grond van de som der delen te 
verwachten valt.

Er is dus veel veranderd, maar Buma 
Cultuur opereert met gelijkblijvend elan. 
Het tweede, nieuwe gezicht van Buma 
Cultuur lijkt op het eerste, is nieuw en  
toch vertrouwd en daarin blijven we 
kritisch op onszelf.. 

U hoort nog van ons.

Hans Kosterman
voorzitter bestuur Buma Cultuur
april 2008

Buma Cultuur bevordert het gebruik 
van Nederlands muziekcopyright in 
binnen- en buitenland.

�   Inleiding



Op 1 maart 2006 kreeg stichting 
Conamus een nieuwe naam: Buma 
Cultuur. Dit om de band te benadrukken 
tussen de stichting en haar oprichter  
en belangrijkste financier, auteursrech-
tenorganisatie Buma. Ruim anderhalf 
jaar later kan worden vastgesteld dat 
de nieuwe naam inmiddels gemeen-
goed is geworden. 

De naamsverandering had alles te maken 
met de grote waardering die Conamus 
kreeg voor haar activiteiten. Als organi-
sator van evenementen als Noorderslag, 
EuroSonic, Muzikantendag, Amsterdam 
Dance Event en het Harpen Gala kwam  
zij veelvuldig positief in het nieuws. Dat 
achter de schermen auteursrechten-
organisatie Buma deze activiteiten 

grotendeels financierde, was nauwelijks 
bekend. In een tijd waarin het auteursrecht 
minder vanzelfsprekend is geworden en  
er op het vlak van de digitale rechten-
exploitatie concurrentie op komst is, is  
het belangrijk duidelijk te maken dat Buma 
beter laat zien wat ze naast het innen van 
auteursgelden allemaal doet. Bijvoorbeeld 
dat de culturele activiteiten van Conamus 
ook bij Buma horen. Daarnaast leefde ook 
de behoefte meer aandacht te besteden 
aan genres als kleinkunst, jazz en contem-
poraine muziek. Onder de noemer Buma 
Cultuur is het inderdaad gelukt het palet 
uit te breiden, onder meer met het 
succesvolle nieuwe initiatief de Dag  
van de Nederlandse Jazz..

Naam Buma Cultuur gevestigd   11
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Muzikantendag mei 2007
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Nieuwjaarsconcert Nederlands Blazers Ensemble januari 2008
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Festivals en beurzen spelen een grote 
rol in het onder de aandacht brengen 
van jong talent in binnen- en buiten-
land. Met Noorderslag, EuroSonic en 
het Amsterdam Dance Event (ADE) 
heeft Buma Cultuur een aantal sterke 
evenementen ontwikkeld die een 
sleutelrol spelen in de nationale en 
internationale muziekwereld. Dit jaar 
werd aan dit rijtje een nieuw evenement 
toegevoegd: de Dag van de Nederland-
se Jazz. Een initiatief dat de potentie 
heeft uit te groeien tot een belangwek-
kend evenement voor de Nederlandse 
jazzwereld. 

Noorderslag Weekend
Het Noorderslag Weekend, in 2007 
gehouden van 11 tot en met 13 januari in 
Groningen, is een grootschalig meerdaags 
evenement dat zowel in Nederland als 
daarbuiten op veel aandacht kan rekenen. 
Op de donderdag- en vrijdagavond is  
er EuroSonic als internationaal showcase-
festival op vele locaties in de stad. Op 
zaterdagavond wordt in De Oosterpoort 
het Noorderslag-festival gehouden, met 
optredens van louter Nederlandse bands. 
Overdag is er op deze locatie ook een 
seminar voor professionals in de muziek-
industrie. Buma Cultuur is met cultureel 
centrum De Oosterpoort partner in de 
organiserende stichting Noorderslag en 
organiseert in opdracht van stichting 
Noorderslag het Noorderslag Seminar. 

Tevens is Buma Cultuur sponsor van 
Noorderslag.

Sinds enkele jaren wordt tijdens Noor-
derslag Weekend de selectie gedaan voor 
het European Talent Exchange Program 
(ETEP) een pan-Europees ondersteunings-
programma voor nieuwe muziek, waarbij 
festivals uit heel Europa samenwerken 
met radiostations en andere mediapart-
ners. Deelnemende festivals zeggen toe 
tenminste één band uit een ander land te 
boeken en de betreffende radiostations 
ondersteunen dat optreden. Door ETEP 
krijgen bands ineens extra steun bij een 
optreden in het buitenland en dat was de 
afgelopen jaren met name van belang 
voor acts zoals Within Temptation, zZz  
en Kraak & Smaak. Meer over ETEP op 
pagina 26.

Noorderslag
Noorderslag biedt in acht uur een over-
zicht van de belangrijkste nieuwe ontwik-
kelingen in de Nederlandse popmuziek. 
Het festival, dat dit jaar zijn 21e editie 
beleefde, is enorm populair. De kaarten 
waren ruim voor de Kerst uitverkocht. 
Noorderslag is dé plek voor nieuwe namen 
om zich in de kijker te spelen bij zowel de 
media, het live-circuit als de platenindu-
strie. Het belang van het festival blijkt 
onder meer uit het feit dat het festival live 
wordt uitgezonden door Radio 3 FM en dat 
vrijwel alle grote landelijke dagbladen een 

Festivals en  
beurzen
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recensie plaatsen. In de praktijk betekent 
een succesvol optreden op Noorderslag 
vaak de opstap naar tournees in het 
clubcircuit en optredens op de grote 
zomerfestivals. Van de ruim vijftig acts  
die in 2007 aantraden maakten Marike 
Jager, Room Eleven, Lucky Fonz III,  
Delain, Do-The-Undo, Hospital Bombers, 
Dennis en C-Mon & Kypski de stap  
naar een groter publiek. Voor Ilse  
Delange, Johan en Kraak & Smaak 
betekende het optreden in de grote  
Buma Cultuur-zaal een bevestiging van  
de verworven status. 

EuroSonic
Op de donderdag- en vrijdagavond  
vóór Noorderslag vindt in de Groningse 
binnenstad op tal van locaties het  
EuroSonic festival plaats. Hier verzorgen 
groepen en artiesten uit heel Europa 
showcases, waarbij ze zich presenteren 
aan boekers, managers, programmeurs, 
platenmaatschappijen en – niet in de 
laatste plaats – het publiek. In 2007  
traden tijdens EuroSonic 190 acts op.  
Uit het buitenland waren dat onder  
meer Air Traffic, Peter Björn & John, 
Shitdisco, The Magic Numbers, Goose, 
Reverend and the Makers, Hot Club  
de Paris, Five O’ Clock Heroes, Gabriel 
Rios, Ozark Henry, Mau Mau en Digitalism. 
Nederlandse bands die zich presenteer-
den waren onder meer Kraak & Smaak, 
Lefties Soul Connection, Van Velzen,  

Taxi To The Ocean, Textures, zZz en  
The Party Squad. Het festival was  
op twintig Europese radiostations te 
horen, waaronder live bij Radio 3FM 
(Nederland), Studio Brussel (België),  
Eins Live (Duitsland) RTE 2fm (Ierland)  
en DR (Denemarken). Ook verzorgde het 
bekende Duitse televisieprogramma 
Rockpalast een speciale uitzending die 
geheel aan EuroSonic en Noorderslag  
was gewijd.

EuroSonic fungeert ook als showcase-
festival voor verschillende binnen- en 
buitenlandse partijen. Deze showcases  
op EuroSonic 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. Ook zijn 
van alle grote Europese zomerfestivals  
de programmeurs op EuroSonic aanwezig 
en de aanwezigheid van al die internatio-
nale muziekindustrie maakt het voor 
Nederlandse bands zeer interessant zich 
in de kijker te spelen. 

 “The EuroSonic festival is a great and 
unique event for up-and-coming acts. The 
festival offers the perfect opportunity to 
give audiences access to an incredible 
choice of music from all over Europe, and 
the EBU (European Broadcasting Union) is 
at the heart of it.” 
Laurent Marceau, EBU (Frankrijk)

 
“Every time we start to plan our EuroSonic 
film, we don’t know the names of the bands 
that play there, so its always about surpri-
sing moments. Once its done, we are very 
happy that we got all these fantastic 
European acts taped. [...] Why can´t this 
last forever?” 
Peter Sommer, Rockpalast (Duitsland)

“Three action-packed nights that showcase 
the best in new music from Europe.”
NME.com (Engeland) 
 
‘”One of Europe’s biggest and most 
interesting music and music business 
festivals.” 
Gaffa (Denemarken)
 
Noorderslag Seminar
Rondom Noorderslag en EuroSonic wordt 
Noorderslag Seminar georganiseerd. Deze 
driedaagse conferentie in De Oosterpoort 
in Groningen brengt professionals uit de 
Nederlandse en Europese muziekindustrie 
samen. Behalve als gelegenheid om 
uitgebreid te netwerken, fungeert het 
seminar als forum waar nieuwe ontwikke-
lingen worden besproken. Een uitgebreid 
programma aan panels, speeches, 
interviews en presentaties brengt alle 
belangrijke actuele zaken binnen de 
muziekwereld aan de orde. De laatste 
jaren is er ook een speciaal aanbod 
gegroeid voor de talrijke buitenlandse 

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 associ-
atie van Europese boekers en promotors) 
en Yourope (de vereniging van grote 
Europese popfestivals). 

Bij de editie 2007 tekende mediafuturist 
Gerd Leonhard voor een geestige en 
prikkelende keynote speech onder de titel 
The Future Of Music. Hierin voorspelt hij 
een grote toekomst voor mobiel en online 
muziekgebruik, verspreid via zoveel 
mogelijk interactieve uitwisselplatforms. 
Leonhard voorziet dat de industrie en de 
consument uiteindelijk uit zullen komen  
op een systeem waarbij de consument 
betaald voor bundels, zodat het gebruik 
van muziek niet gratis zal zijn maar wel 
gratis zal ‘voelen’. Onderzoeksbureau GfK 
Benelux Marketing Services presenteerde 
de jaarcijfers van de Nederlandse muziek-
verkoop. Belangrijke thema’s in de 
verschillende lezingen en forumdiscussies 
waren nieuwe businessmodellen voor de 
muziekindustrie, trends in digitale distribu-
tie van muziek, alternatieve kanalen om 
muziek te verkopen en met muziekcopy-
right geld te verdienen. Met 2.400 deelne-
mers was ook het Noorderslag Seminar dit 
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jaar uitverkocht. De groeiende internatio-
nale betekenis van zowel EuroSonic als 
het seminar blijkt uit de aanwezigheid dit 
jaar van 30 EBU Radiostations, 48 ETEP 
Festivals en 64 buitenlandse journalisten. 

Noorderslag Seminar wordt georganiseerd 
door Buma Cultuur, in opdracht van 
Stichting Noorderslag.

Dag van de Nederlandse Jazz
Een van de nieuwe taken van Buma 
Cultuur is het om ook initiatieven te 
ontplooien waar Nederlandse jazz-muziek 
van kan profiteren. De Dag van de Neder-
landse Jazz was daar in 2007 het eerste 
voorbeeld van. Binnen de jazzwereld is 
een groeiende behoefte aan uitwisseling 
van informatie en knowhow. Daarom nam 
Buma Cultuur in 2007 het initiatief voor de 
Dag van de Nederlandse Jazz, een treffen 
van jazzmusici, boekingskantoren, media, 
studio’s, opleidingen, platenmaatschap-
pijen, distributeurs, clubs en festivals op 
vrijdag 11 mei 2007. 

Net als op de Muzikantendag en D3 
konden musici hier terecht voor advies bij 
het maken van hun publiciteitsmateriaal 
en het regelen van hun rechten, maar de 
Dag van de Nederlandse Jazz was vooral 
ook bedoeld om partijen uit de vraag- en 
aanbodzijde van de jazz met elkaar te 
‘matchen’. De eerste editie werd georgani-
seerd door Stichting JazzNL en bleek in 

ieder geval in een behoefte te voorzien. 
Ruim 700 professionals uit alle hoeken van 
de Nederlandse jazzwereld kwamen naar 
conferentiecentrum De Observant in 
Amersfoort. Overdag werd gesproken over 
onderwerpen als het imago van jazzmu-
ziek in Nederland, de mogelijkheden voor 
het exporteren van Nederlandse jazz en 
het samenwerken van festivals bij het 
boeken van acts. Ook was een jazzmarkt 
ingericht om een indruk te geven van het 
jazztalent wat Nederland kent en vond 
afsluitend op de dag ook een trade dinner 
plaats. Voorman van het Jazz Impuls-
initiatief en fervent voorvechter van de 
Nederlandse jazz Bob Hagen ontving  
daar de industry achievement award, 
terwijl Buma Cultuur de Jazz Media Award 
uitreikte aan NRC-journaliste Amanda 
Kuyper. Na het seminar vonden in de 
avond 28 showcases plaats op verschil-
lende locaties in de binnenstad van 
Amersfoort, met onder andere optredens 
van Soo Cho en Frans von Chossy.
De reacties op de eerste Dag van de 
Nederlandse Jazz waren zonder uitzonde-
ring bijzonder lovend. Buma Cultuur geeft 
in 2008 een vervolg aan dit initiatief.

Amsterdam Dance Event
Naast rock en pop vormt dance een 
belangrijk marktsegment in de popmuziek, 
zeker binnen de Nederlandse muziekindu-
strie. Meer dan 36 procent van de Neder-
landse muziekexport bestaat uit dance.  

Dag van de Nederlandse Jazz mei 2007
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“Eindelijk een breed platform 
voor de Nederlandse jazz”
Koen Schouten in De Volkskrant , 14 mei 2007
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In volume is het een van de belangrijkste 
Nederlandse culturele exportproducten 
van dit moment.

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is  
een jaarlijks terugkerend driedaags 
evenement, bestaande uit een conferentie 
en een festival, specifiek gericht op de 
dance- en elektronische muziek. De 
conferentie en het festival gelden als dé 
ontmoetingsplek en hét platform voor de 
internationale muzieksector en spelen een 
belangrijke rol bij de exportbevordering 
van de Nederlandse muziek. Zo heeft het 
ADE de afgelopen jaren een sleutelrol 
gehad in de wereldwijde doorbraak van 
DJ’s als Tiësto, Armin van Buuren, Ferry 
Corsten, Sander Kleinenberg en Fedde  
le Grand.

Met meer dan 700 optredende acts in  
34 clubs en zalen, 1.800 deelnemende 
professionals en 72.000 festivalbezoekers 
was de twaalfde editie van het Amsterdam 
Dance Event (ADE) in 2007 de grootste en 
meest succesvolle tot nu toe. Het ADE 
heeft zich met het succes van de voor-
gaande jaren definitief op de internatio-
nale wereldkaart gezet als belangrijkste 
Europese conferentie gericht op elektroni-
sche muziek en mag met recht het 
grootste clubfestival van de wereld 
genoemd worden. Onder de optredende 
artiesten bevonden zich dit jaar internatio-
nale gerenommeerde namen als Arthur 

Baker, Dave Clarke, Erick E, Fedde le 
Grand, Groove Armada, Paul van Dyk, 
Kevin Saunderson, GusGus, Judge Jules, 
Roisin Murphy, Roog, Todd Terry, Sven 
Väth, Tiësto, Ferry Corsten en Armin van 
Buuren.

De 2007 editie trok meer dan 100 ver-
schillende media: radio, tv, kranten  
en tijdschriften, maar vooral ook ge-
specialiseerde websites die binnen  
de branche een belangrijke rol spelen. 
Tijdens het evenement waren enkele 
honderden professionals uit deze be-
roepsgroepen aanwezig. Reportages en 
live-registraties waren te horen op o.a. 
3FM, Radio 538, Fresh FM en SLAM en te 
zien op o.a. MTV en TMF. Het ADE-pro-
gramma werd door de NOS aangeboden 
aan de bij de EBU (European Broadcast 
Union) aangesloten publieke radiostations. 
De Engelse zender MTV Dance maakte 
een reportage van drie kwartier. 

Tijdens de conferentie in Felix Meritis  
trad Steve Schnur, directeur van Electronic 
Art Games, op als keynote speaker. Dit 
Amerikaanse bedrijf is marktleider in de 
ontwikkeling van games. Schnur ging 
uitgebreid in op de rol die (dance)muziek 
in games en de daarachter liggende 
exploitatiemodellen. Andere onderwerpen 
in de lezingen en paneldiscussies waren 
onder meer de juridische verantwoordelijk 
voor gehoorschade opgelopen in clubs  

Festivals en beurzen   21Isis Amsterdam Dance Event 2007
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en op festivals, de opkomst van muziek  
op de mobiele telefoon en de rol van 
dance in het ondersteunen van goede 
doelen (georganiseerd met Dance4Life).
Het Amsterdam Dance Event wordt 
georganiseerd door Buma Cultuur, in 
samenwerking met Apple, AIM, Amsterdam 
Partners, BGin, BVD, Gemeente Amster-
dam, Dance4Life, Dance-Tunes, EuroSonic/
Noorderslag, IAmsterdam, IMMF, Interface, 
GRAP, Heineken, musicXport.nl, Ministerie 
van OCW, NPI, VNPF, SENA..
‘Miami is huge too of course, but if you ask 
me, Amsterdam is already just as big in 
terms of deals and business.’ 
Junkie XL

“ADE is without doubt the single most 
important fixture on the annual dance 
music calendar.” 
Justin Pearse 
 (DJDownload.com - Engeland)

“The level of attendance, calibre of artists 
and the buzz and atmosphere around the 
conference building is something unrivalled 
by any other dance music event. Roll on 
2008!” 
Neema Babul (MTV Dance - Engeland)

“This year’s ADE was great as always - 
interesting meetings, fantastic parties  
and certainly good music.” 
Paul van Dyk (Duitsland)

“ADE has 
quickly become 
a significant 
international 
conference, and 
I absolutely look 
forward to next 
year’s event.”  
Steve Schnur (EA Games) (VS)
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De muziekindustrie is enorm in bewe-
ging. De omzet in geluidsdragers is  
de laatste jaren gestaag gekrompen, 
maar de opbrengsten aan de kant  
van de auteursrechten en de verkoop 
van concertkaartjes zijn flink gegroeid. 
Deze verschuivende markt biedt 
kansen voor de Nederlandse muziek-
industrie. Buma Cultuur ondersteunt 
bedrijven die Nederlands muziekcopy-
right in het buitenland aan de man 
proberen te brengen. Dit gebeurt met 
begeleidingsprogramma’s voor arties-
ten en ondernemers en een faciliteren-
de stand op twee grote internationale 
muziekbeurzen. 

De export van Nederlandse muziek loopt 
al een aantal jaren uitstekend. Volgens 
een onderzoek dat in opdracht van Buma 
Cultuur werd verricht bedroeg de op-
brengst van de Nederlandse muziekexport 
in 2006 35,9 miljoen euro, een stijging van 
10 procent ten opzichte van 2005. Op het 
gebied van dance behoort ons land zelfs 
tot de absolute top met artiesten als 
Tiësto, Ferry Corsten en Armin van Buuren. 
Het aandeel in de omzet van dance 
bedroeg 36,8 procent. Van de Nederland-
se muziekexport is 31 procent afkomstig 
uit auteursrecht en naburige rechten,  
30 procent komt van de exploitatie van 
opnames van Nederlandse artiesten in het 
buitenland en 39 procent van optredens 
van Nederlandse artiesten over de grens. 

MusicXport.nl
MusicXport.nl is de naam waaronder Buma 
Cultuur in samenwerking met het Natio-
naal Pop Instituut een internationaal 
marketingprogramma ontwikkelt dat 
bedoeld is om relevante Nederlandse 
artiesten te ondersteunen bij hun pogin-
gen buiten Nederland een carrière op  
te bouwen. In samenwerking met lokale 
partijen wordt voor iedere betrokken 
artiest een marketingplan op maat 
ontwikkeld en uitgevoerd. De bijdrage  
vanuit MusicXport.nl bestaat uit contacten 
met agenten, promotors, festivals, 
promotiebureaus en media. Het marke-
tingprogramma kan zonodig worden 
ondersteund met een subsidiebedrag  
uit de regeling Tour Support of een 
Internationale Festival Subsidie. 
Inmiddels is MusicXport actief in de 
meeste Europese 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, zZz en The Gathering. 

In 2007 werd onder de noemer Focus  
On France een aantal promotieacties 
opgezet voor Nederlandse muziek in 
Frankrijk. Bij het toonaangevende muziek-
tijdschrift Rock & Folk werd een CD 
gevoegd met nummers van onder andere 

Export-
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evenementen succesvol te opereren. In 
het verslagjaar vertegenwoordigde Buma 
Cultuur de Nederlandse muziekindustrie 
op de Midem in Cannes en de Popkomm 
in Berlijn. De Nederlandse muziek werd er 
onder de aandacht gebracht met onder 
meer een door Buma Cultuur samenge-
stelde serie van vier verzamel-CD’s (pop, 
rock, dance en jazz). 

Midem
De Midem, die eind januari in de Franse 
kustplaats Cannes wordt gehouden, is 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 turbulente tijden die de 
muziekindustrie meemaakt weerspiegelen 
zich in het aantal deelnemers aan het 
evenement. Haalde de teller in 2006 nog 
bijna de tienduizend, dit jaar bezochten 
9.481 deelnemers de beurs. Nederland 
was vertegenwoordigd met 190 professio-
nals van 106 bedrijven, een aanzienlijk 
hoger aantal dan het voorafgaande jaar. 
Op de door Buma Cultuur ingerichte 
Dutchsound-stand was een drukte van 
belang. Zowel Midem-veteranen als Black 
Hole Records, Challenge Records en 
Mascot-Provogue als relatieve nieuw-
komers als Edvice en Estation maakten 
veelvuldig gebruik van de stand. 
In de paneldiscussies waren de belang-

rijke thema’s de toekomst van de distri-
butie van muziek, digitale marketing en  
de bescherming tegen illegale download-
platforms. In het oog springend was de 
presentatie van Merlin, een auteursrech-
tenorganisatie die zich specifiek richt  
op onafhankelijke platenlabels. Tijdens  
de conferentie werd Claude Nobbs, 
oprichter van het prestigieuze Montreux 
Jazz Festival, uitgeroepen tot man van  
het jaar. Keynote speeches waren er  
van funkster George Clinton en disco-
legende Nile Rodgers. Diverse Nederland-
se acts presenteerden zich tijdens de 
Midem. Opmerkelijk was het verhaal  
van de Nederlandse reggaeton-act  
Ghetto Flow. Deze groep stuurde een 
mailtje naar de organisatie met een 
verwijzing naar de eigen website.  
Binnen de kortste keren kreeg het  
kwartet een uitnodiging van de organi-
satie om een showcase te komen doen. 
Die verliep bijzonder succesvol. 

PopKomm
Met 15.000 professionele bezoekers is 
PopKomm in Berlijn de grootste muziek-
beurs in Europa. Het bijbehorende festival 
dat zich ’s avonds in de stad afspeelt, 
heeft met 450 optredende bands uit 35 
landen en 82.000 bezoekers eveneens 
een enorme omvang. Anders dan bij de 
Midem ligt bij deze beurs de focus meer 
op de live-industrie. Nederland was dit jaar 
vertegenwoordigd met 140 professionals 
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Alamo Race Track, Gem, Racoon en Johan. 
Daarnaast werd een speciale MySpace-
pagina gebouwd en waren dezelfde tracks 
te downloaden op het Franse download-
platform Les Independents. De groepen 
Within Temptation, Alamo Race Track, Pete 
Philly & Perquisite, zZz en Zuco 103 deden 
optredens op een aantal grote Franse 
festivals zoals Europavox, Hellfest en 
festival Musique Latine. In aansluiting 
hierop organiseerde MusicXport een 
handelsmissie voor relevante Nederlandse 
ondernemers in Parijs.

Inhakend op het internationale succes van 
diverse Nederlandse dj’s organiseerde 
MusicXport onder de noemer Satellite 31 
(de internationale landcode van Neder-
land) een Europese tournee met opko-
mende Nederlandse dj’s. In Londen en 
tijdens PopKomm (Berlijn) en Sonar 
(Barcelona) vonden in dit verband op-
tredens plaats van onder meer Mason, 
Nuno dos Santos, Terry Toner, Polder Live, 
Steve Rachmad en Rednose Distrikt. 

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, 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 
Stichting Noorderslag en wordt onder-
steund door het European Music Office 
(EMO) en Sena Performers. De afgelopen 
jaren speelde ETEP een belangrijke rol in 
de doorbraak van The Kooks (Engeland), 
Franz Ferdinand (Schotland), Wir Sind 
Helden (Duitsland), Kaizers Orchestra 
(Noorwegen), Gabriel Rios (België), The 
Editors (Engeland), Air Traffic (Engeland), 
zZz (Nederland), Peter Björn & John 
(Zweden) en Within Temptation (Neder-
land). In 2007 speelden in het kader van 
ETEP meer dan 50 Europese artiesten  
op 50 verschillende festivals. In totaal  
ging het om meer dan 150 optredens. 

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 twee belangrijke beurzen een 
gemeenschappelijke stand inricht. Met 
deze stand als uitvalsbasis zijn veel 
bedrijven toch in staat op dergelijke 



Boven: Midem januari 2007  Onder: Popkomm 2007 zZz (links), Alamo Race Track (rechts) 

van 60 bedrijven. Met maar liefst 23 acts 
op de podia was Nederland beter verte-
genwoordigd dan ooit. Bijzonder was de 
showcase op 19 september in Club Zapata 
onder naam Subbacultcha! The new sound 
of the Dutch underground, met optredens 
van Adept, Aux Raus, The Suicidal Birds, 
About, The Moi Non Plus, Check 1-2 en ET 
Explore Me. Het Excelsior label presen-
teerde op 21 september in Club 23-
Kulturbraurei de bands Hospital Bombers, 
zZz, GEM en Alamo Race Track. Andere 
Nederlandse acts die dit jaar op Pop-
Komm optraden, waren onder meer 
Postman, C-Mon & Kypski, Room Eleven, 
Peter Pan Speedrock en De Heideroosjes. 

Sonar
Het Sonar festival in Barcelona is voor de 
elektronische dansmuziek één van de 
belangrijkste platforms om artiesten 
onder de aandacht te brengen van de 
industrie. Voor veel grote namen was het 
ooit de springplank naar een groter 
publiek. Ieder jaar presenteert Sonar 120 
nieuwe acts uit de hele wereld. Dit jaar 
was er op initiatief van MusicXport en het 
Amsterdam Dance Event een Nederlandse 
showcase onder de noemer Satellite 31, 
met optredens van een aantal Nederland-
se elektronische acts . 

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 kleinbe-
drijf, die over geen of weinig exporterva-
ring beschikken, te ondersteunen 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 internatio-
nale 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 handel gerelateerd juridisch 
advies en het uitvoeren van een partner-
programma. De subsidie bedraagt 50% 
van de gemaakte kosten tot maximaal 
11.500 euro per aanvraag. EZ werkt bij de 
uitvoering van de regeling samen met de 
Kamers van Koophandel en exportbevor-
derende brancheorganisaties. Buma 
Cultuur voert de regeling uit voor de 
muzieksector..
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Radio, televisie en andere media in  
Nederland beperken zich qua muziek-
keuze tot de hitparade. Daardoor  
wordt het steeds moeilijker om het  
publiek kennis te laten maken met 
Nederlandse muziek, zeker waar  
het gaat om minder voor de hand 
liggende genres. Daarom ondersteunt 
Buma Cultuur enkele mediaprojecten 
die dit wel doen. 

Nieuwjaarsconcert Nederlands  
Blazers Ensemble
Buma Cultuur ondersteunt het jaarlijkse 
Nieuwjaarsconcert van het Nederlands 
Blazers Ensemble, dat door de VARA op 
televisie wordt gebracht. Bovendien is 
Buma Cultuur sponsor van de reeks 
Familieconcerten die daaraan voorafgaan 
en de compositiewedstrijd voor kinderen 
en jongeren, Op weg naar Het Nieuwjaars-
concert. Hiermee kan het Blazers Ensem-
ble nieuw talent verder helpen en wordt 
Nederlandse muziek die anders zelden  
of nooit te horen is, op een bijzondere 
manier voor het voetlicht gebracht. Alle 
deelnemende jonge componisten kregen 
in 2007 bovendien een aantal staaltjes 
bijgebracht over het componeren van 
muziek en over muziekauteursrecht.
Nacht was dit jaar het thema van het 
nieuwjaarsconcert en dat leverde een 
bijzonder levendige spektakelshow op in 
het Concertgebouw in Amsterdam, zowel 
tijdens de voorpremière op 31 december 

als op het werkelijke Nieuwjaarsconcert 
de dag erna.

Weekeinde van het Nederlandse Lied 
(Radio 2)
In de programmering van Radio 2 speelt 
het Nederlandstalige luisterlied een grote 
rol. Dit kwam onder meer tot uiting in het 
Weekeinde van het Nederlandse Lied, dat 
de zender dit jaar voor de tiende keer 
samen met Buma Cultuur organiseerde. 
Belangrijke ingrediënten waren de 
uitreiking van de Radio 2 Zendtijd Prijs  
(dit jaar gewonnen door Peter Koelewijn) 
en een door luisteraars samengestelde 
Top 100 van het Nederlandse lied. De 
editie 2007 werd gehouden van 16 tot  
18 maart.
Toch is na tien jaar de formule van het 
Weekeinde wat sleets geworden. Reden 
voor Radio 2 om te besluiten het week-
einde na deze editie niet verder voort  
te zetten.

Weekend van de Nederlandse  
Popmuziek (3FM)
Ieder jaar organiseert 3FM samen  
met Buma Cultuur het Weekend van de 
Nederlandse popmuziek, in 2007 op 13,  
14 en 15 april. Tijdens de live uitgezonden 
uitreiking van de 3FM Awards in het 
Amsterdamse Paradiso werd opgetreden 
door Ilse DeLange, Within Temptation, 
Krezip, VanVelzen en Di-rect. Grote 
winnaar bij de 3FM Awards, met onder-

Media
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•  www.dutchsound.nl 
Om professionals in de internationale 
muziekwereld op een adequate manier  
te voorzien van accurate informatie over 
Nederlandse muziek en de Nederlandse 
muziekindustrie publiceert Buma Cultuur 
in samenwerking met Sena Performers 
de Engelstalige website Dutchsound.nl. 
Van de bestverkopende Nederlandse 
acts zijn geluidsfragmenten van dertig 
seconden te horen en wordt aanvullende 
informatie gegeven, zodat geïnteresseer-
den contact kunnen leggen met de 
mastereigenaar.

•  Factfile  
Met de Nederlandstalige nieuwsbrief 
Factfile houdt Buma Cultuur circa 1.400 
professionals in de Nederlandse muziek-
industrie op de hoogte van haar eigen 
activiteiten.

•  Websites 
Om praktische redenen hebben Dutch-
sound, MusicXport, de Dag van de Neder-
landse Jazz, Noorderslag, EuroSonic en 
het ADE een eigen website. Op de eigen 
website informeert Buma Cultuur over de 
organisatie en de belangrijkste nieuwtjes 
rond de verschillende projecten..
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scheidingen voor beste zanger, beste 
band en beste album was Bløf. Andere 
winnaars waren Ilse DeLange (zangeres), 
Within Temptation (rock), Tiësto (dance), 
Ali B (hiphop), Marco Borsato (single, live 
act), Van Velzen (nieuwkomer) en Good 
Things End (Serious Talent Award). De 
Schaal van Rigter voor de meest gedraai-
de Nederlandse plaat van het afgelopen 
jaar ging naar Baby Get Higher, de debuut-
single van VanVelzen. Tijdens het Weekend 
van de Nederlandse popmuziek zond 3FM 
’s avonds concerten uit van diverse 
Nederlandse bands. Het evenement werd 
ondersteund met een reclamecampagne 
op televisie. 

TMF Kweekvijver
Kweekvijver is een initiatief van MTV/TMF, 
Buma Cultuur, BV Pop/FNV KIEM en 
stichting Norma. Het komt voort uit de 
behoefte van veelbelovende Nederlandse 
artiesten aan kwalitatief hoogstaande 
videoclips. Kweekvijver helpt nieuwe 
artiesten, gekoppeld aan aanstormend 
regietalent, een videoclip te maken waar 
normaal geen budget voor is. Deze clip 
krijgt een week lang veel ‘airplay’ op TMF. 
Of het een hit wordt of een blijver bepalen 
de kijkers vervolgens via sms. Kweekvijver 
heeft een frequentie van één clip per twee 
maanden. De winnares van 2006, Dennis, 
zag in 2007 haar tweede single Today een 
grote hit worden. In 2007 speelden onder 
meer La Melodia, Maj Farah, Jeremy’s en 

winnaar The Girls (hit: Best Shot) zich in de 
kijker. 

Olon CD-service
Bij het bekend maken van Nederlandse 
muziek spelen de ruim 300 lokale en 
regionale zenders een belangrijke rol. De 
meeste van deze zenders hebben echter 
slechts een beperkt budget. Voor de 
platenmaatschappijen, zeker voor de 
kleinere labels, is het ondoenlijk al deze 
zenders te voorzien van promotie-CD’s. 
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 Nederlandse 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 platenmaatschappijen 
kunnen worden opgevuld. De Olon-CD, die 
in een oplage van 400 exemplaren wordt 
verspreid, blijkt in een grote behoefte te 
voorzien. 

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



The Girls winnaar Kweekvijver 2007
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Talent moet zich kunnen ontwikkelen, 
zowel op het podium als achter de 
schermen. Buma Cultuur ondersteunt 
daarom verschillende initiatieven die 
muzikanten helpen podiumervaring op 
te doen en zich verder te ontwikkelen. 

Muzikantendag
De Muzikantendag is een evenement voor 
amateur- en semi-professionele muzikan-
ten met als doel hen beter bekend te 
maken met de organisatorische aspecten 
van muziek maken, hen in contact te 
brengen met professionals uit het vak  
om zo deuren te openen en vooral om 
nieuwe ideeën op te doen. Het program-
ma bestaat uit een groot aantal work-
shops, clinics, panels en talkshows.
De editie 2007 werd gehouden op 
zaterdag 12 mei in de Melkweg en  
de naburige centra Sugar Factory en 
Cinecenter. Clinics en workshops waren  
er van onder andere Marike Jager, André 
Manuel, Blaxtar, Jelle Paulusma, Kirsten, 
Eboman, Reyn Ouwehand, Ivo Maissan 
(Relax), Denvis, Ellen ten Damme, Auke 
Riemersma (MassiveMusic), Ed Warby 
(Gorefest), Ro Krom (Kraak & Smaak), 
Jeroen Kleijn (Spinvis, Johan), Luie  
Hond en Jan Smeets (Pinkpop). 
Onder de noemer The Case werden  
dit jaar de band Deluxe en zangeres  
Chris Sweet onder de loep genomen. 
Onder leiding van ervaren muzikanten  
en managers kregen ze workshops 

tekstschrijven, zang, management en PR. 
Ook werd één nummer uit hun repertoire 
door een producer flink onder handen 
genomen, opnieuw opgenomen en direct 
op CD gezet. De beide acts konden de 
verworven kennis meteen in de praktijk 
brengen want diverse media volgden  
hun ontwikkeling op de voet en vroegen 
naderhand naar hun ervaringen.
Bovendien konden bezoekers in ‘The 
Engine Room’ over de schouders mee-
kijken met o.a. The Apers, Roosbeef en 
Lucky Fonz III. Ook kregen geïnteresseer-
den gratis juridisch en financieel advies 
door Buma, De Goede Raad en BV Pop.  
De populairste onderdelen van de dag 
waren de spreekuren waarbij A&R-
managers, boekers, programmeurs en 
muziekuitgevers in één-op-één gesprek-
ken direct commentaar leverden op 
meegebrachte demo’s. 

De Muzikantendag wordt georganiseerd 
door Buma Cultuur in samenwerking met 
Sena Performers, met medewerking van 
3FM, BGin, Bringiton!, BV Pop/FNV KIEM, 
Gitarist, IMMF, Interface, Keyboard Plus, 
Ongekend Talent, PopNL, Productiehuis 
Oost-Nederland en de Slagwerkkrant. 

D3: DJ And Producer Seminar
Het ADE brengt eveneens veel amateur- 
en semi-professionele muzikanten op de 
been. Omdat ook bij deze specifieke 
groep vragen op zakelijk en technisch 

Talent-
ontwikkeling
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ook al de eerste namen voor 2008 bekend 
gemaakt: Aux Raus, David Gilmour Girls, 
Lucky Fonz III, Typhoon en Wouter Hamel. 
Helaas maakte sponsor Essent eveneens 
bekend te stoppen met de sponsoring  
van de Awards. Energiebedrijven worden 
de komende jaren gesplitst in een 
netwerkbedrijf en een handelsfirma.  
De hiermee gepaarde kostenreductie 
betekent dat ook in het sponsorbudget 
wordt gesneden. Hiermee komt het 
voortbestaan van een alom gewaardeerde 
vorm van ondersteuning voor jong talent 
op de tocht te staan. 

Cursussen 
Nederland kent een grote behoefte  
aan opleidingen op het gebied van 
artiestenmanagement. Buma Cultuur 
organiseert daarom voor muzikanten, 
producers, managers en andere self- 
made professionals een cursus Muzikaal 
Ondernemerschap. Deze duurt acht 
zaterdagen en wordt gehouden in de 
Fontys Rockacademie in Tilburg. Naast 
docenten van die opleiding passeren  
ook diverse gastdocenten de revue.  
In 2007 werden twee lessenreeksen 
georganiseerd. Daarnaast organiseert 
Buma Cultuur samen met stichting  
Norma een internationale variant onder  
de noemer European Artist Manager.  
Ook hiervoor blijkt veel belangstelling  
te bestaan..
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gebied een grote rol spelen wordt als  
vast onderdeel een speciale dag geor-
ganiseerd die vergelijkbaar is met de 
Muzikantendag: D3, Dutch DJ Day. In  
één dag komen alle belangrijke facetten 
én knelpunten van muziek maken en een 
carrière in de muziek aan bod. 

Onderwerpen van de workshops waren 
onder meer muziekproductie, het clearen 
van samples, sounddesign voor games  
en het op de markt brengen van dance-
producties. Daarnaast waren er product-
presentaties, financiële en juridische 
adviezen. Ook konden muzikanten hun 
demo laten beoordelen in een één-op-één 
gesprek met een professional. De keynote 
speech van D3 2007 was van hiphop-
legende Chuck D van Public Enemy. 
Andere bekende namen onder de  
sprekers waren onder meer Kevin  
Saunderson, Dylan Hermelijn, Noisia, 
Junkie XL, Don Diablo, Edwin Diergaarde, 
Jesse Voorn, de Acid Junkies, Laidback 
Luke en Dave Clarke. 

Dutch Chamber Music Meeting
De Dutch Chamber Music Meeting is  
een nieuw initiatief van stichting De 
Kamervraag, het overheidsinstituut dat 
Nederlandse kamermuziek ondersteunt. 
Doel is door middel van een groot aantal 
korte presentaties het Nederlandse 
kamermuziekaanbod in de internationale 
schijnwerpers te plaatsen: daartoe worden 

onder andere een aantal buitenlandse 
professionals uitgenodigd. Met ingang  
van 2007 is Buma Cultuur ondersteunende 
partij van dit evenement. De editie van  
dit jaar werd gehouden op 6 oktober in 
het Bimhuis, op 8 oktober in het Muziek-
gebouw aan ’t IJ en tussendoor op 
verschillende ongewone en verrassende 
locaties in de stad. 

Essent Awards
Het stimuleren en ondersteunen van jong 
talent staat ook centraal bij de Essent 
Awards, een initiatief van energiebedrijf 
Essent, Double 2 Productions, Agents 
After All, Nationaal Pop Instituut en Buma 
Cultuur. De Essent Award is een aanmoe-
digingsprijs, die tweemaal per jaar wordt 
uitgereikt aan vijf nieuwe, veelbelovende 
groepen of artiesten. Elke winnaar krijgt 
een promotiebudget van 5000 euro, 
waarmee de band bijvoorbeeld een 
studio-opname kan maken of promotio-
nele activiteiten kan ontwikkelen. Daar-
naast wordt de winnaars de mogelijkheid 
gegeven op te treden op Noorderslag of 
Lowlands. Ook worden vanuit de deelne-
mende organisaties de nodige promotio-
nele activiteiten ondernomen. 

De winnaars van een Essent Award in 2007 
waren Delain, Dennis, Room Eleven, El 
Pino & The Volunteers, DiceCream, Moke, 
Malkovich, Marike Jager, MeloManics en 
Blaxtar. Op de valreep van 2007 werden 
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‘It’s really good for young artists, DJ’s  
and producers because they get to  
meet new people and learn a bit  
which I think is really important.’ 
Arthur Baker /USA over D3
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Een aantal evenementen in het  
Nederlandse culturele veld is van 
speciaal belang voor het Nederlandse 
muziekauteursrecht. Buma Cultuur 
ondersteunt het Nederlandse muziek-
aanbod tijdens deze patronagepro-
jecten, waarbij de steun van Buma 
Cultuur wordt ingezet als vorm van 
sponsoring. Centraal staat dat de 
bijdrage iets moet toevoegen aan  
de hoeveelheid Nederlandse muziek 
die tijdens het evenement weerklinkt. 

Bij deze patronage- of sponsoring-
projecten beperkt de rol van Buma  
Cultuur zich voornamelijk tot het geven 
van financiële ondersteuning voor een 
bepaalde activiteit.

Pinkpop
Pinkpop geldt als oudste festival in Europa 
en heeft een zeer significante positie in 
Nederland. Buma Cultuur steunde het 
aanbod van Nederlandse bands tijdens 
het driedaagse festival, dat plaatsvond 
tijdens Pinksteren in Landgraaf.

Holland Festival 
Het Holland Festival is het meest gere-
nommeerde internationale culturele 

festival in Nederland. Buma Cultuur 
ondersteunde het Nederlandse program-
ma, dat dit jaar onder andere 6 x 10 
omvatte, een programma van zes uit-
voeringen van werk van drie generaties 
Nederlandse componisten.

North Sea Jazz Festival
North Sea Jazz Festival is het belangrijk-
ste Europese festival voor jazz en jazz-
gerelateerde muziek in Europa. 
Nederlandse acts hebben altijd al een 
prominente plek op de poster van North 
Sea en dat is reden voor Buma Cultuur  
om dit programma te ondersteunen. In 
2007 stonden onder andere Candy Dulfer, 
Eric Vaarzon Morel, Amsterdam Klezmer 
Band en Hein van de Geyn op North  
Sea Jazz.

Uitmarkt 
De Uitmarkt in Amsterdam is het begin  
van het culturele seizoen: tientallen 
bedrijven presenteren hun aanbod van 
artiesten en programma’s, en een groot 
aantal artiesten treedt op. Buma Cultuur 
ondersteunde een programma van bands 
en artiesten zoals Van Katoen, 16 Down, 
Bob Fosko en De Kift..

Sponsoring
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Buma Cultuur onderscheidt ieder  
jaar enkele auteurs en uitvoerenden 
vanwege hun bijzondere carrière  
of bijdrage aan het gebruik van  
Nederlands muziekcopyright. De  
Buma Gouden Harp is een oeuvre- 
prijs, de Buma Zilveren Harp een 
aanmoedigingsprijs voor jong talent.  
De Buma Exportprijs is een onder-
scheiding voor de internationaal  
meest succesvolle Nederlandse  
artiest. De Popprijs is een specifieke 
genreprijs, net zoals de Annie M.G. 
Schmidtprijs. 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 2006 werden  
op 5 februari 2007 uitgereikt tijdens het 
Buma Harpen Gala in Theater ’t Spant  
in Bussum. Een integrale registratie van 
het evenement, waarbij de prijswinnaars 
werden begeleid door het Metropole 
Orkest onder leiding van Maurice Luttik-
huis, werd uitgezonden door Radio 2 
(Gouden Harpen, Exportprijs) en 3FM 
(Zilveren Harpen). Ook vele andere  
media besteedden uitgebreid aan- 
dacht aan het Harpen Gala. 

Buma Gouden Harpen
De Gouden Harp is de hoogste onder-

scheiding die door Buma Cultuur wordt 
uitgereikt. Het is een oeuvreprijs bestemd 
voor muziekauteurs en artiesten die zich 
in hun carrière op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Nederlandse lichte muziek. De prijs wordt 
sinds 1962 jaarlijks uitgereikt. Tot winnaars 
van 2007 werden uitgeroepen cabaretier 
Herman Finkers, pianist Louis van Dijk en 
blueszanger Harry Muskee. Een bijzondere 
Gouden Harp was er postuum ook voor 
Willem van Beusekom, de in 2006 overle-
den voorzitter van Conamus. 

Uit de juryrapporten:
Herman Finkers
‘Uniek aan Herman Finkers is zijn vermogen 
om de toehoorder telkens op het verkeerde 
been te zetten. Zijn eerste elpee, uit 1981, 
heet Vinger In De Bibs en geeft meteen aan 
hoe Finkers zijn cabaretcarrière begon: als 
een absolute meester van de meligheid. 
Maar tegelijkertijd waren zijn grappen toen 
al zeer intelligent. En dat zouden ze altijd 
blijven. Met zijn quasi-zonnige, naïeve en 
milde ondertoon weet Finkers zowel de 
schoonheid als de absurditeit van het  
leven haarscherp te ontleden. Dat geldt 
voor zijn conferences, maar zeker ook  
voor zijn liedjes.’ 

Louis van Dijk
‘Weinig pianisten zijn zo veelzijdig als Louis 
van Dijk. Hij is een van de weinige Neder-
landse pianisten die zowel in de jazz als  

 

Onder-
scheidingen
en prijzen
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in de klassieke muziek tot grote hoogte 
gestegen. De lijst van artiesten met wie  
hij gewerkt heeft is imponerend. Duizeling-
wekkend haast. Wie kan zeggen dat hij 
zowel met Daniel Wayenberg, Jaap van 
Zweden, Rogier van Otterloo, Ann Burton, 
Dizzy Gillespie, “Toots” Thielemans, Thijs 
van Leer en Michel Legrand heeft samen-
gewerkt? […] Vanuit dat improvisatietalent 
heeft hij een geheel eigen herkenbare  
en door het publiek zeer geliefde stijl 
gecreëerd.’

Harry Muskee
‘We kunnen hem met recht The Godfather 
van de Nederblues noemen. Talloos zijn  
de culturele verdiensten van Harry en zijn 
groep Cuby + Blizzards. […] Harry Muskee 
verdient deze Gouden Harp op grond van 
zijn baanbrekende werk voor de vaderland-
se popmuziek in het algemeen en voor de 
blues in Nederland in het bijzonder. 
Vanwege zijn doorzettingsvermogen, durf, 
creativiteit, weerbarstige eigenzinnigheid 
en zijn authentieke, doorleefde interpretatie 
van ... the blues, waaraan niemand in 
Nederland kan tippen, al meer dan  
veertig jaar lang.’

Willem van Beusekom
‘Op 21 mei 2006 overleed Willem van 
Beusekom, van 1993 tot eind 2005 voor-
-zitter van Conamus. Willem was bij  
het grote publiek het meest bekend 
vanwege zijn subtiele, relativerende  

en soms venijnige commentaar op het 
Songfestival, maar zette zich jarenlang  
in voor Nederlandse muziek, zowel als 
radiomaker, directeur NPS, bestuurslid  
van Conamus en als voorzitter van de 
Gouden Harpen-jury.’ 

Buma Zilveren Harpen
De Zilveren Harp is bedoeld om jonge 
scheppende of uitvoerende artiesten  
te bekronen die al een belangrijke 
bijdrage aan de Nederlandse lichte  
muziek hebben geleverd, maar waarvan 
de jury verwacht dat zij nog een grote 
toekomst voor zich hebben. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt sinds 1969 en  
was in veel gevallen een opmaat tot een 
Gouden Harp. De Zilveren Harpen over 
2007 gingen naar het zangduo Nick & 
Simon, de hiphopcrew Opgezwolle en  
de rockgroep a balladeer. 

Uit de juryrapporten: 
Nick & Simon
‘De jury erkent dat Nick & Simon al vroeg  
in hun carrière een Zilveren Harp krijgen 
toegekend. Maar het talent van de heren  
en de bijzondere combinatie als duo is 
dermate opvallend dat ze deze prijs zeker 
verdienen. Van Nick & Simon gaat een 
gouden gevoel uit. Nick & Simon weten  
als componist/tekstschrijvers en vooral  
ook als uitvoerenden van uiterst aange-
naam in het gehoor liggende muziek een 
heel groot publiek aan te spreken.’
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Opgezwolle
‘Tien jaar waarin ze bijna onopgemerkt door 
de gevestigde orde uitgroeiden tot de 
Neerlands populairste hiphopcrew buiten 
de wereld van de Top 40 en de clipkanalen. 
Tien jaar waarin ze het zwaartepunt van  
de nederhop van de Randstad naar de 
provincie verlegden. Waarin ze uitgroeiden 
tot festivalact van formaat. Tien jaar, 
kortom, waarin ze een volstrekt eigen 
wereld creëerden – een wereld die ze met 
zoveel mogelijk mensen willen delen..’

a balladeer
‘Serieuze muziek. Een wat beladen term,  
al was het maar omdat dat zou impliceren 
dat er ook ‘niet-serieuze’ muziek wordt 
gemaakt. Maar deze Zilveren Harp 2006-
winnaars zeggen het over zichzelf, dus de 
jury onderschrijft het maar: a balladeer – 
inderdaad bewust geen kapitalen in de 
naam van deze band – maakt bloedseri-
euze muziek, die gelukkig ook bloedstollend 
mooi is. De jury is ervan overtuigd, dat een 
band die zó geduldig is, zo vastberaden, zo 
zelfbewust en zo vol doorzettingsvermogen, 
de toekomst vooral zélf in de hand heeft.’

Buma Exportprijs
De Exportprijs van Buma Cultuur wordt 
jaarlijks toegekend aan de artiest die  
het meest succesvol is met Nederlands 
muziekcopyright in het buitenland. De 
Exportprijs over 2007 werd voor het  
vierde jaar op rij toegekend aan de  

gothic rockband Within Temptation:  
een record, want niet eerder kreeg een 
artiest de prijs zo vaak uitgereikt. 

Radio 2 Zendtijd Prijs
De Radio 2 Zendtijd Prijs is een initiatief 
van Radio 2 en Buma Cultuur. Sinds 1999 
bekronen ze hiermee de artiest die over 
een langere periode het meest op Radio 2 
te horen is geweest en daarmee een grote 
en blijvende betekenis heeft gehad voor 
het Nederlands lied. De prijs wordt 
uitgereikt als onderdeel van het Gala van 
het Nederlandse Lied. De onderscheiding 
bestaat uit een bronzen beeld gemaakt 
door kunstenaar Evert den Hartog en een 
eerbetoon door collega-artiesten. Winnaar 
van de Zendtijd Prijs 2007 was Peter 
Koelewijn. Tijdens het Gala van het 
Nederlandse lied brachten diverse 
collega’s, waaronder Boudewijn de Groot, 
George Kooymans, Bennie Jolink, Anita 
Meyer en Van Dik Hout een hommage aan 
de 66-jarige zanger/componist door zijn 
repertoire te vertolken, daarbij begeleid 
door het Metropole Orkest. Omdat het 
gala in 2008 niet meer terugkomt, zal er 
tevens voortaan geen sprake meer zijn 
van de Radio 2 Zendtijd Prijs.

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

Zowel voor de Buma Harpen als voor de 
Buma Exportprijs geldt dat ze worden 
uitgereikt over het voorafgaande jaar. De 
Gouden Harpen 2007 werden in maart 2008 
uitgereikt aan Candy Dulfer, Ilse DeLange 
en Tiësto. De Zilveren Harpen gingen naar 
Wouter Hamel, The Opposites en de 3j’s. 
De Exportprijs werd toegekend aan Tiësto. 
Meer informatie over deze prijzen in het 
jaarverslag 2008. 

Boven: Harpengala februari 2007, Onder: Uitreiking Popprijs Noorderslag januari 2007
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serie pakkende beelden, waardoor je een 
haarscherp beeld krijgt van de locatie, de 
protagonisten en de vlam van de liefde  
die ineens oplaait, die voortwoekert en  
ook weer uitdooft, zodat er alleen maar  
een zoete herinnering overblijft. Waarvan  
je dan als toehoorder zegt: ‘Ja, zoiets heb  
ik zelf ook wel meegemaakt.’ Dat is het 
knappe van zo’n lied, dat je je ermee  
kunt vereenzelvigen ook al zijn alle om-
standigheden en alle beschrijvingen  
anders dan je eigen ervaringen.’ 

De Veer
In samenwerking met het vakblad  
Muziek En Beeld reikt Buma Cultuur 
tijdens Noorderslag Seminar een onder-
scheiding uit aan een persoon die zich  
in de Nederlandse muziekindustrie heeft 
onderscheiden door visie en/of succes.  
De Veer over het jaar 2006 werd uitgereikt 
aan Paul Brinks, directeur van The  
Entertainment Group. 

Uit het juryrapport:
Paul Brinks
‘Paul’s grootste verdienste is dat hij de 
voorwaarden en de ruimte weet te creëren 
waarin anderen kunnen excelleren. Dat 
geldt zowel voor zijn personeel als zijn 
artiesten. Zoals die ene artiest, die ooit 
begon in de Playbackshow en nu behoort 
tot de grootste Nederlandse acts ooit: 
Marco Borsato. Aan dat succes ligt een 
aantal uitgangspunten ten grondslag, dat 

kenmerkend is voor de winnaar van de prijs: 
het geloof in eigen kunnen om met een 
Nederlandse artiest bijna onwezenlijke 
doelstellingen te realiseren, een gezond 
gevoel voor dosering en écht onconventio-
neel denken zonder het contact met het 
krachtenveld in deze sector te verliezen.’

Buma Journalisten Stipendium
Samen met het Nationaal Pop Instituut 
reikt Buma Cultuur jaarlijks tijdens  
het Noorderslag Seminar het Buma 
Journalisten Stipendium uit aan de 
winnaar van de Pop Pers Prijs. Dit jaar  
was de winnaar John Schoorl, muziek-
journalist bij De Volkskrant, Heaven en 
Wah Wah. In 2006 publiceerde hij zijn 
verhalenbundel Een Soulman In De 
Achterhoek. Naast een geldprijs van  
2.500 euro stelt Buma een werkbeurs  
van 5.000 euro ter beschikking aan  
de uitverkoren popjournalist. Hiermee 
wordt de winnaar in staat gesteld een 
bijzondere prestatie op het gebied van  
de popjournalistiek te leveren. Zo kon  
de winnaar van vorig jaar, journalist Leon 
Verdonschot, een bundel samenstellen 
met de beste in Nederland verschenen 
artikelen over popmuziek. Deze bundel 
verschijnt in 2008..
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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 wordt uitgereikt door Sena 
Performers en Buma Cultuur, en kan 
telkens rekenen op grote belangstelling 
van de media. De Popprijs over 2006  
werd toegekend aan Spinvis. 

Uit het juryrapport:
Spinvis
‘Volstrekt eigenzinnig en origineel, als een 
muzikant die zich niet laat leiden door 
hitparadesucces. Hij legt alleen verant-
woording af aan zichzelf en heeft tekstdich-
ten in de Nederlandse taal naar een nieuw 
plan getrokken. De samplekunst en de 
Nederlandstalige dichtkunst heeft hij naar 
een hoger plan gebracht. In Nederland gaat 
geen muzikant origineler te werk, en dat 
allemaal op eigen houtje De toekenning van 
de Popprijs 2006 aan Spinvis is daarmee 
ook een stimulans voor bands en artiesten 
alles zoveel mogelijk in eigen hand te 
houden. Doe wat je creativiteit je ingeeft, 
neem er de tijd voor, desnoods op een 
zolderkamer en leg alleen verantwoording 
af aan jezelf. Zo toch succesvol worden kan, 
dat bewees Spinvis in 2006 als geen ander’ 

Ook voor de Popprijs geldt dat deze wordt 
uitgereikt over het voorafgaande jaar. De 
Popprijs 2007 werd begin 2008 uitgereikt 
aan Armin van Buuren. Meer hierover in 
het jaarverslag 2008.

Annie M.G. Schmidtprijs
De Annie M.G. Schmidtprijs is de bekro-
ning voor het beste (Nederlandstalige) 
theaterlied van het afgelopen jaar. De prijs 
is een initiatief van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en Buma Cultuur. Sinds 
1991 bekroont een jury jaarlijks een lied 
waarin de diepgang, humor of de poëti-
sche en literaire vorm en inhoud van de 
tekst belangrijker worden geacht dan het 
karakter van de instrumentale uitvoering. 
De prijs omvat een geldbedrag van 3.500 
euro en een bronzen borstbeeld van de 
naamgeefster. Omdat het een prijs betreft 
voor een lied wordt zij altijd uitgereikt aan 
de tekstschrijver, de componist èn de 
uitvoerende artiest. In het verleden was dit 
overigens vaak één en dezelfde persoon. 
Dat gold ook voor de winnaar van 2006: 
Daniël Lohues met het lied Annelie. 

Uit het juryrapport:
Daniël Lohues - Annelie
‘Het winnende lied vertoont in zijn schijn-
bare eenvoud van tekst en melodie een 
grote poëtische kracht. Dan is het ook nog 
eens een keer geschreven in een streektaal. 
[…] Je wordt meegenomen in een jeugd-
herinnering, die wordt beschreven via een 
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Met een aantal nieuwe initiatieven en 
uitverkochte evenementen was 2007 
een succesvol jaar voor Buma Cultuur, 
en dat lag niet in de laatste plaats aan 
de betrokkenheid van alle partijen die 
ons steunen in de vertegenwoordiging 
en promotie van het Nederlandse 
muziekauteursrecht. 

Amsterdam Dance Event, ’s werelds 
grootste clubfestival en Europa’s belang-
rijkste elektronische dance- en muziek-
conferentie, was voor de eerste maal 
uitverkocht en ook het Noorderslag 
Weekend en De Dag van de Nederlandse 
Jazz beleefden uitverkochte edities. En  
er zijn nog meer voorbeelden te noemen 
van succesvolle activiteiten, zoals u 
uitgebreid heeft kunnen lezen in dit 
jaarverslag. Het succes sterkt ons en  
geeft aan dat we onze inspanningen  
niet voor niets uitvoeren ter ondersteuning 
van het Nederlandse muziekauteursrecht.
 
Bij het muziekauteursrecht zou ik graag 
iets langer stil willen staan. Niet iedereen 
realiseert zich dat, maar het auteursrecht 
is in alle geledingen van de samenleving 
aanwezig. Het leven van een muzikant,  
of van kunstenaars in andere disciplines,  
is niet altijd een zeker bestaan. Van  
passie alleen kun je de huur niet betalen 
en een reële vergoeding van het auteurs-
recht is dan letterlijk broodnodig. Wie iets 
van intellectueel eigendom schept, mag 

als enige beslissen over de exploitatie 
daarvan en daarmee zorgt het auteurs-
recht er mede voor dat mensen creatief 
kunnen blijven.

Als de vereniging van muziekuitgevers  
en muziekauteurs in Nederland is de  
Buma de enige die van rechtswege 
muziekauteursrechten mag inzamelen  
en verdelen. Dat Buma essentieel werk 
verricht behoeft dus geen betoog.  
Maar Buma doet meer: zij ondersteunt  
ook de activiteiten van Buma Cultuur en 
zonder haar steun zou waarschijnlijk  
geen van de in dit verslag beschreven 
initiatieven mogelijk zijn. Ook de Sena,  
de instantie die in Nederland naburige 
rechten inzamelt en verdeelt, is een 
onmisbare partner voor Buma Cultuur.
Uiteraard mogen we de hulp van andere 
partners en betrokken organisaties niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Zonder 
hun expertise en/of financiële bijdragen 
zouden onze activiteiten nooit zo succes-
vol kunnen zijn. Wij noemen onder andere 
Stichting Noorderslag, het Nationaal Pop 
Instituut, inmiddels verder onder de naam 
Muziek Centrum Nederland, de Ministeries 
van Economische Zaken en Cultuur, 
Stichting de Thuiskopie en Stichting 
JazzNL. Ook zijn we dank verschuldigd  
aan programmamakers en samenstellers 
van radio- en televisieprogramma’s die 
Nederlandse muziek een warm hart 
toedragen.

Een woord 
van dank



En tenslotte een dankwoord aan de  
velen die in het kader van hun studie of 
opleiding als stagiair vele late uren 
doorbrachten bij Buma Cultuur - alles  
voor het grotere goed om Nederlandse 
componisten te ondersteunen in dat- 
gene waar ze het best in zijn: het  
scheppen van muziek.. 

Namens Buma Cultuur
Jerney Kaagman

Harpengala februari 2007
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Bestuur Buma Cultuur

Hans Kosterman  voorzitter
Cees Vervoord  secretaris/penningmeester
Tony Berk
Konrad Boehmer
Pieter van Empelen
André de Raaff
Eric van Tijn

Jury 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 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
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Ilse van der Poel  projectassistent (tot 1 mei)
Peter Smidt  senior beleidsmanager
Simone Tettero  projectmedewerker (vanaf 1 juni)
Gijs Verburg  projectmedewerker (vanaf 1 september)
Richard Zijlma  manager events

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)
Peter Smidt (Buma Cultuur)
Gert van Veen (Release Magazine)

Jury Annie M.G. Schmidtprijs

Nico Knapper  voorzitter
Martine Bijl (zangeres, actrice, schrijfster, cabaretière)
Kick van der Veer (AVRO)
Rinske Wels (VARA)
Robert Jan Stips (tekstschrijver, componist, muzikant)

Organisatie Buma Cultuur

Jerney Kaagman  directeur
Pieter van Adrichem  manager communicatie 
Ruud Berends  projectmanager MusicXport.nl/ETEP
Brigitte Boekel-Plagge  productmanager
Ikaros van Duppen  manager hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst (vanaf 1 augustus)
Lex Gielen  financieel manager (tot 1 juli)
Remko Gorter  medewerker communicatie events (vanaf 1 september)
Inge Groen  promotie projecten (tot 1 september)
Boudewijn Hagemans  medewerker communicatie en pr (vanaf 1 mei)
Albert Hartwig  manager nieuwe media (tot 1 maart)
Saskia Hoekstra  directie assistente
Karsten ter Hoeven  project- en programmamedewerker 
Hanneke Perier  facilitair medewerker
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Colofon

Uitgave Buma Cultuur
Tekst Jan van der Plas
Redactie Boudewijn Hagemans 

Ontwerp Lava Grafisch Ontwerpers, Amsterdam
Vormgeving Def., Amsterdam
Druk Drukkerij de Toekomst, Hilversum

Buma Cultuur
Postbus 929
1200 AX  HILVERSUM
Nederland

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

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


