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VOORWOORD
In veel beschouwingen over het lichte muziekklimaat in ons land staan de negatieve cijfers en de
bedreigingen centraal. Dalend aandeel Nederlandse muziek op de radio, dalende omzetten, downloads zonder betaling en piraterij zijn inderdaad ernstige signalen, maar vormen niet de doodsteek
voor het Nederlands copyright. Juist in sombere tijden is het noodzakelijk nieuwe initiatieven te
ontwikkelen, onderlinge rivaliteit te slechten en creatieve impulsen de ruimte te geven in plaats
van onhoudbare verdedigingslinies op te werpen.
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Conamus kijkt vooral vooruit, wil nieuwe ontwikkelingen signaleren en de
samenwerking opzoeken. Van oudsher is de Buma onze natuurlijke partner
en ook dit jaar konden we op een ruime dotatie rekenen om de activiteiten
te organiseren en daarmee ook de naam van Buma meer te etaleren.
Daarnaast is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het betrekken van
de overheid bij de lichte muziek, pop en dance. Voor de overheid geldt de
lichte muziek in al haar facetten meer en meer als cultuurproduct, met
zowel culturele als economische impact. Samen met het Nationaal Pop
Instituut structureren en focussen we het buitenlandbeleid meer en meer,
waarbij Conamus vooral groeipotentieel ziet in een aantal Europese landen.
Europa komt in ons dagelijks leven steeds dichterbij op allerlei terreinen.
Ook cultureel gezien, waar door middel van ETEP een effectief uitwisselingsprogramma voor popgroepen is gerealiseerd. In dit jaarverslag wordt
uitgebreid ingegaan op de vele Europese contacten, die Conamus voor de
Nederlandse auteurs en uitvoerenden onderhoudt.
In eigen land organiseren we weer talrijke projecten of participeren erin.
Met een relatief kleine bezetting slaagt Conamus erin jaarlijks opeenvolgende manifestaties, zoals Noorderslag, Harpen Gala, Muzikantendag en
het Amsterdams Dance Event uit te voeren en daarnaast nog talrijke
andere activiteiten, zoals scholing en voorlichting. Het tekent de vitaliteit
van de Nederlandse muziek waarin steeds weer nieuwe talenten de kans
krijgen zich te ontplooien, zoals Ali B., Joris Voorn, Boris, Maud en The
Sheer aantonen. Jeugd en muziek blijven onverbrekelijk aan elkaar verbonden.
Door het zoeken van kansen is veel mogelijk, maar het is niet allemaal
hosanna. Veel kansen blijven ook liggen door een gebrek aan samenwerking
tussen de partijen in de lichte muzieksector. Iedereen gaat voor zichzelf,
wil z’n eigen territorium en imago veiligstellen en komt veel te weinig tot
gemeenschappelijke actie. In het buitenland, vooral in Frankrijk en in
Zweden, krijgen instellingen als Conamus veel meer de ruimte om zich
voor het gemeenschappelijke doel in te zetten.
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In 2004 heeft de Buma besloten haar culturele activiteiten meer aan de
naam van de organisatie te verbinden. Dat heeft ook gevolgen voor
Conamus, vandaar dat bestuur en directie zich inspannen om met de verantwoordelijken binnen Buma een nieuwe structuur te ontwikkelen. Het
uitgangspunt daarbij is dat het activiteitenpakket en de daarbij betrokken
medewerkers de basis vormen van het vernieuwde instituut. Het vinden van
meerwaarde en het verbreden van het werkterrein zijn daarbij essentiële
doelstellingen. Dat noemen ze in Oudhollands een uitdaging.
Willem van Beusekom,
April 2005. Ê
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Stichting Conamus is sinds 1962 actief in het bevorderen van het gebruik
van Nederlands muziekcopyright in binnen- en buitenland. Conamus wordt
financieel ondersteund door Buma, de vereniging van Nederlandse tekstdichters en componisten. Hoewel ruim vier decennia in leeftijd is Conamus
springlevend en volledig opererend in het hier en nu van de muziekindustrie. Ê
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EXPORTBELEID
Voor de Nederlandse muziekindustrie is export van evident belang. Conamus ondersteunt bedrijven die Nederlands muziekcopyright in het buitenland aan de man proberen te brengen. Dit
gebeurt door begeleidingsprogramma’s als musicXport.nl en het Programma Starters Buitenlandse
Markten (PSB). Ook vertegenwoordigt Conamus Nederland op een aantal grote muziekbeurzen
met een eigen stand. Met het Amsterdam Dance Event (ADE) heeft Conamus zelf een succesvolle
internationale beurs op het gebied van dance geïnitieerd.
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Voor een muziekindustrie met een kleine thuismarkt is het moeilijk voldoende financiële middelen

“Het is de eerste keer dat de Nederlandse ambassade zich te genereren om een succesvolle marketingcampagne in het buitenland op
actief inzet voor de Nederlandse muziek- en entertainte zetten: Nederlandse artiesten krijgen daardoor internationaal beduimentbranche. ‘Bij handelsbevorderende activiteiten gaat
de aandacht in de regel uit naar industriële sectoren’, dend minder kansen dan hun Amerikaanse of Britse tegenpolen. Daarom
erkent Rita de Ruiter, economische medewerkster op de zijn het Nationaal Pop Instituut (NPI) en Conamus met financiële onderNederlandse ambassade in Berlijn. ‘We proberen echter
om actiever de niches van het Nederlandse exportpakket steuning van de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
in Duitsland onder de aandacht te brengen.”
(OCW) en Economische Zaken (EZ) vier jaar geleden gestart met het
Buitenlandse markten

internationale marketingprogramma musicXport.nl. De focus is daarbij
in eerste instantie gericht op Duitsland. In samenwerking met de lokale
platenmaatschappij en andere relevante partijen in Nederland en
Duitsland wordt voor iedere betrokken artiest een marketingplan op maat
ontwikkeld en uitgevoerd. De bijdrage vanuit musicXport.nl bestaat vooral uit contact met agenten, promotors, festivals, promotiebureaus en media.
Doel van deze activiteiten is een extra impuls te geven aan de bestaande
initiatieven en zo de kans op commercieel succes te vergroten.
Sinds musicXport.nl actief is, is er een aantal opmerkelijke successen te
noteren geweest, waarvan de doorbraak van Within Temptation tot nu toe
het meest tot de verbeelding spreekt. De ervaring heeft geleerd dat de
grootste effectiviteit wordt bereikt door het accent te leggen op het ondersteunen van artiesten en bands die via het zalencircuit een naam proberen
op te bouwen. In 2004 konden De Heideroosjes, Nits, Zuco 103, Laidback
Luke, Peter Pan Speedrock, Ferry Corsten en Tiësto verder bouwen op
inspanningen en successen die al in eerdere jaren waren ingezet. Hetzelfde
geldt voor The Apers en End Of April, die in Nederland minder bekend zijn,
maar in Duitsland inmiddels over een solide basis beschikken van minimaal
dertig concerten per jaar. ‘Nieuw’ succes was in 2004 te noteren voor After
Forever, Face Tomorrow, The Gathering, Rotterdam Ska-Jazz Foundation
en Spanner, die allen uitgebreide tournees door Duitsland deden.
Bij musicXport.nl is duidelijk sprake van succes in de breedte. Eind 2004
maakten 21 bands en acts, allen met een eigen vertegenwoordiging in
Duitsland, deel uit van het programma. De plaats die de Nederlandse popmuziek op de Duitse muziekmarkt inneemt, werd onderstreept door het
feit dat tijdens EuroSonic en Noorderslag meer dan dertig vertegenwoordigers van Duitse festivals, boekingskantoren en media aanwezig waren
om Nederlandse acts aan het werk te zien.
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PROGRAMMA STARTERS BUITENLANDSE MARKTEN (PSB)
De subsidieregeling Programma Starters
Buitenlandse Markten van de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 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
ondersteuning bestaat uit advies en begeleiding bij het opstellen en uitvoeren
van een internationaliseringplan en een bijdrage van maximaal 11.500
euro in de kosten van een aantal van de geplande activiteiten. De EVD
voert de regeling uit en werkt daarbij samen met de Kamers van Koophandel en exportbevorderende brancheorganisaties. In 2004 is Conamus
bij de voorbereiding van de uitvoering van deze regeling betrokken voor
de muziekindustrie. De regeling zal in 2005 van start gaan.
VERTEGENWOORDIGING OP INTERNATIONALE MUZIEKBEURZEN Bedrijven die Nederlandse muziek
exporteren, zijn vaak niet groot genoeg om op de grote internationale
muziekbeurzen met een eigen stand vertegenwoordigd te zijn. Vandaar dat
Conamus op deze beurzen een gemeenschappelijke stand inricht. Met deze
stand als uitvalsbasis zijn veel Nederlandse bedrijven toch in staat op dergelijke evenementen succesvol te opereren. In het verslagjaar vertegenwoordigde Conamus de Nederlandse muziekindustrie op de Midem in
Cannes, Popkomm in Berlijn en de Winter Music Conference in Miami. Op
deze conventies werd de Nederlandse muziek onder de aandacht gebracht
met een, door het NPI, Conamus en Radio Nederland Wereldomroep (RNI),
gezamenlijk samengestelde serie verzamel-CD’s. Ook ondersteunt Conamus
de promotie van Nederlandse acts die tijdens de beurs optreden.
MIDEM

De Midem in de Zuidfranse stad Cannes is van oudsher de bekendste muziekbeurs ter wereld. Door de
teruggang in de omzet van de platenindustrie in de afgelopen jaren heeft
Midem aan gewicht verloren. Tegenwoordig is het vooral nog van belang
voor muziekuitgevers en voor platenlabels die handelen in dance-tracks,
die veelal bilateraal worden gelicenseerd, maar Midem bindt ook veel
aanbieders van online content aan zich en concentreert zich tevens meer
en meer op mobiel entertainment. Hoewel de internationale deelname dit
jaar een teruggang liet zien, waren de ruim 110 Nederlandse deelnemers
over het algemeen tevreden over hun bezoek aan de beurs en de service
van Conamus op de stand.

C

14

E XPORT BEL EID

C

POPKOMM

15

EXPO RTBELE ID

Bij PopKomm ligt het accent meer op de live-muziekindustrie. Na een aantal jaren waarin ook dit

“Deze PopKomm maakte pijnlijk duidelijk dat inkomsten evenement aan belang inboette, lijkt met de verhuizing van Keulen naar
uit betaalde downloads voor de platenindustrie vooralsBerlijn een kentering ingezet. Conamus speelde hierop in door onder de
nog slechts wensdromen zijn. Tevergeefs zochten we een
stand van Apple, dat met zijn i-Tunes Music Store een noemer Neue Holländische Welle een grote showcase te organiseren voor
belangrijke eerste stap in die richting zette. Ook T- zes acts uit het musicXport.nl programma. Op 30 september traden in de
Online, dat in Duitsland marktleider zegt te zijn op het
gebied van muziekdownloads, was nergens te bekennen. Berlijnse club SO36 de acts Gem, Face Tomorrow, After Forever, League
Logisch, want tegenover een wereldwijde omzet in Of XO Gentlemen, The Gathering en Laidback Luke op. Op andere momengeluidsdragers van 32 miljard dollar bedraagt de omzet
in downloads tot nu toe slechts 250 miljoen. Voorlopig ten tijdens de conferentie traden de Rotterdam Ska-Jazz Foundation,
is de realiteit dat alleen al via Kazaa per maand 2,6 mil- Peter Pan Speedrock, Feverdream, Beans en Mist op. Deze showcases
jard muziekstukken verspreid worden en dat de platenvormden een belangrijk en succesvol onderdeel van de campagne die rond
industrie daar niets voor terugziet. Dat de consument
het geen probleem vindt om 1,49 euro te betalen voor deze groepen is opgezet. De campagne Neue Holländische Welle werd
een ringtone en dat de handel daarin al bijna 3 miljard
ondersteund met een promotie-CD, die in een oplage van 26.000 exemdollar bedraagt, is daarbij een schrale troost.”
Frankfurter Algemeine

WINTER MUSIC CONFERENCE

plaren gratis werd verspreid via de Duitse muziekbladen Musik Express
en Visions.
De Winter Music Conference (WMC) in de Amerikaanse stad Miami is met

“In een kleine week vertonen tientallen festivalorgani- ruim zevenduizend congresgangers ’s werelds grootste beurs op het gebied
satoren en honderden DJ’s op talloze feesten hun kunstvan dance-muziek. Het evenement geldt als één van de belangrijkste
je. Er waren zelfs enkele – slecht bezochte – workshops
wegen
om de Amerikaanse markt te bereiken. Dance is het afgelopen
over de wankele toekomst van de muziekindustrie. Voor
Nederland was er een bemoedigend woord. Want al decennium uitgegroeid tot een belangrijk exportproduct voor de
geeft Warner Music hier zijn hele vaderlandse stal op,
de NederlandseDJ’s en dancemakers blijken nog immer Nederlandse muziekindustrie, met wereldwijde faam voor Tiësto, Ferry
toonaangevend.”
Corsten, Armin van Buuren en Junkie XL. Ook op de WMC 2004, van 5
Quote

tot en met 10 maart, was Nederland ruim vertegenwoordigd. Naast ‘de
grote vier’ traden onder meer Sander Kleinenberg, Johan Gielen, Lemon 8
en 100% Isis op tijdens het grote Ultra Music openingsfestival en stonden
vele Nederlandse acts op de kleinere podia. Conamus organiseerde samen
met de EVD drie dagen lang een Holland Lounge in het National Hotel,
waar Nederlandse deelnemers hun zakelijke contacten konden ontmoeten
en muziek onder de aandacht konden brengen. Meer algemeen werd in de
stad promotie bedreven onder de noemer ‘Say Cheese’. Binnen de grote
Nederlandse delegatie - na de Verenigde Staten en Engeland was ons land
het best vertegenwoordigd op deze conventie - was er veel reden tot
tevredenheid.

C
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Conamus organiseert sinds 1996 samen met Buma een grote internationale
muziekbeurs, het Amsterdam Dance Event (ADE). Doel is met het evenement Nederlandse dance-muziek internationaal meer onder de aandacht
te brengen. Inmiddels is de muziekconferentie, in het Amsterdamse congrescentrum Felix Meritis met het bijbehorende avondprogramma in de
clubs in de stad, uitgegroeid tot het belangrijkste netwerkevenement voor
de Europese dance-scene. Met nieuwe artistieke en zakelijke ontwikkelingen als sleutelbegrippen is het evenement een etalage voor de belangrijkste ‘cultural industry’ van Nederland en zet het de stad Amsterdam
als centrum van de dance-cultuur op de kaart. Het ADE wordt door de
Nederlandse dance-branche gebruikt als visitekaartje voor haar internationale relaties.
De negende editie, gehouden op 21 tot en met 23 oktober 2004, telde 1.300
professionele deelnemers. Tijdens het avondprogramma traden meer dan
300 artiesten en DJ’s op in 30 zalen en clubs, voor meer dan 32.000
bezoekers. Dit betekende een aanzienlijke groei ten opzichte van de voorgaande jaren. Onder de optredende artiesten bevonden zich namen als
Whitey (uk), Black Strobe (f), Ricardo Villalobos (cl), King Britt (us),
Ellen Allien (d), Todd Terry (us), Joey Beltram (us), Deep Dish featuring
Sharam (us), Johan Gielen (nl), Juan Atkins (us) en Armin van Buuren
(nl). Een groot aantal toonaangevende internationale labels en bedrijven
liet haar artiesten en DJ’s optreden tijdens een eigen showcase: al met al
was van de optredende artiesten ruim de helft uit Nederland afkomstig.
Keynote speaker was dit jaar Karl Bartos, tussen 1975 en 1981 lid van
de Duitse synthesizergroep Kraftwerk en tegenwoordig professor aan de
Berlin University Of The Arts.

‘The ADE continues to grow by leaps and bounds, turning
the heads of industry professionals and punter alike’
XLR8R, us

Een indicatie van het belang van het Amsterdam Dance Event wordt
zeker ook gegeven door het feit dat min of meer los van de eigenlijke conferentie steeds meer andere zaken plaatsvinden. Een specifiek onderdeel
van de conferentie is de Live Dance Music Conference, bedoeld voor mensen
die betrokken zijn bij het live op het podium brengen van dance-muziek,
zoals managers en club promotors. Dit onderdeel - gerealiseerd met een
bijdrage van de HGIS-regeling - beleefde dit jaar haar derde editie.
Tijdens het ADE presenteerde het NPI een zogenaamde Unsigned CD met
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nieuwe, nog niet door een platenlabel gecontracteerde Nederlandse danceacts. Speciale presentatieavonden waren er ook van Vlaamse, Italiaanse,
Berlijnse en Deense dance-acts. Tijdens het ADE reikte ID&T de Dutch
Dance Award uit, een publieksprijs voor de meest aansprekende prestatie
binnen de Nederlandse dance-muziek. De onderscheiding ging dit jaar
voor de tweede keer naar Tiësto. Tot het grootste nieuwe talent van het
jaar werd Joris Voorn uitgeroepen. Winnaar van de internationale vakjuryprijs was de Chileen Ricardo Villalobos.
De Nachtwacht, een collectief dat tot doel heeft de cultuur in de hoofdstedelijke nacht te stimuleren, reikte aan de vooravond van de conferentie
haar NachtCultuurPrijs uit aan het gratis underground tijdschrift LFTFLD.
Vanwege haar belangrijke positie op het gebied van cultuur en economie
vroeg het ADE in 2004 een structurele subsidie aan het in kader van het
Kunstenplan. Ondanks een positief advies van de Raad voor Cultuur wees
de staatssecretaris van Cultuur deze aanvraag in eerste instantie af. Na
een amendement vanuit de Tweede Kamer werd in december van 2004
alsnog een subsidiebijdrage toegezegd van 100.000 euro, voorlopig voor
de duur van één jaar, bedoeld als inhoudelijke toevoeging voor de editie
van 2005.

EXPORTHANDBOEKEN

Voor het succesvol kunnen exporteren is een goed overzicht van de beoogde markt van
evident belang. Het European Music Office (EMO), waarin ook Conamus
participeert, heeft in 2004 een reeks handboeken geproduceerd over de
muziekmarkt in Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten,
Japan en Brazilië. Deze uitgebreide gidsen bieden een nuttige handleiding
voor het benaderen van de markt en handige adressenlijsten. De boeken
zijn gratis te downloaden vanaf de website van Conamus. Ê
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FESTIVALS
Conamus ondersteunt diverse evenementen die tot doel hebben jong talent in de schijnwerpers te
plaatsen. Zo kan er een sterke bijdrage worden geleverd aan de infrastructuur van de Nederlandse
popmuziekindustrie. Noorderslag en Lowlands bieden opkomende artiesten en bands de mogelijkheid zich in de kijker te spelen en ervaring op te doen. EuroSonic en het Eurovisie Songfestival
bieden op internationaal niveau de gelegenheid om Nederlandse acts en Nederlands copyright in de
schijnwerpers te plaatsen.
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Het Noorderslag Weekend in Groningen, dit verslagjaar gehouden van 8
tot 10 januari, is in de afgelopen zeventien edities uitgegroeid van een
eendaags festival voor Nederlandse alternatieve rock tot een grootschalig
meerdaags evenement met meerdere vertakkingen. Conamus was in 2004
samen met het cultureel centrum De Oosterpoort partner in de organiserende stichting. Noorderslag omvat een indoor festival in De Oosterpoort
met Nederlandse bands, een seminar voor professionals in de muziekindustrie en EuroSonic, een reeks showcases van Nederlandse en buitenlandse bands. Door het toenemende belang van dit laatste onderdeel
komen er ieder jaar weer meer buitenlandse deelnemers naar Groningen.
Dit jaar maakte het Duitse televisieprogramma Rockpalast bijvoorbeeld
een documentaire over het Noorderslag Weekend – voor het eerst in twintig
jaar dat het programma een feature maakte over een evenement buiten
de Duitse landsgrenzen.
NOORDERSLAG

Noorderslag is een acht uur durend indoor-festival in de Oosterpoort dat een staalkaart biedt

“Een verrassing was de explosieve set van tienerrock- van de actuele Nederlandse popmuziek. Daarbij komen zoveel mogelijk
groep en hitparadefenomeen Di-rect, die steeds meer op
verschillende stijlen aan bod. Een optreden tijdens dit drukbezochte festival
The Who gaan lijken in de manier waarop ze hun sterke,
melodieuze songs met veel jeugdige energie de zaal in is dé plek voor nieuwe namen om zich in de kijker te spelen, zowel voor
pompen. In deze alternatievere context dan ze door- de media, het live-circuit als voor de platenindustrie. Het belang van
gaans tussen hun eigen gillende meisjes gewend zijn,
Noorderslag blijkt onder meer uit het feit dat het festival live wordt uitsloeg Di-rect bepaald geen modderfiguur.”

gezonden door Radio 3FM. Met de grote mediabelangstelling – zo publiceren bijna alle landelijke dagbladen een recensie van het festival – betekent
een succesvol optreden op Noorderslag vaak in de praktijk de opstap naar
“En natuurlijk was er een urban-zaal. […] Vooral daar
t
was Noorderslag exotisch en veelkleurig, maar op een ournees in het clubcircuit en optredens op de grote zomerfestivals. Van
vreemde manier toch ook Hollands. En ja, daar mogen de vijftig acts die aantraden tijdens de editie 2004 maakten This
we trots op zijn.”
Beautiful Mess, Epica, Tasha’s World, Opgezwolle, Ali B., Intwine, Woost,
De Volkskrant
Treble, K-Liber, Benny Sings, Gem en Voicst de stap naar een groter
publiek. Voor Di-rect, Within Temptation en Peter Pan Speedrock betekende het optreden in de grote Buma/Stemra-zaal een bevestiging van
v e rw o rven status.

NRC
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Op de donderdag- en vrijdagavond vóór Noorderslag vindt in de Groningse binnenstad op tal van
locaties het EuroSonic festival plaats. Hier verzorgen ruim 110 groepen
en artiesten uit binnen- en buitenland showcases, waarbij ze zich presenteren aan boekers, managers, programmeurs, platenmaatschappijen en –
niet in de laatste plaats – het publiek. Onder de buitenlandse acts die in
2004 optraden, waren Franz Ferdinand (uk), British Sea Power (uk),
The Frames (irl), Seeed (d), Under Byen (dk), Admiral Freebee (b),
T. Raumschmiere (d), Oi Va Voi (uk), The Soundtrack Of Our Lives (s),
Ian Siegal (Irl), Tim Christensen (dk) en Sioen (b). Nederlandse bands
die zich presenteerden waren onder meer The Gathering, The Ex, Nits,
Autumn, Wealthy Beggar, Soulvation, The Apers en Green Lizard. Het
festival was op vijftien Europese radiostatons te horen, waaronder live bij
Radio 3FM, Studio Brussel en het Deense P3. EuroSonic fungeerde ook
als showcasefestival voor verschillende binnen- en buitenlandse partijen:
zo was er een Noorse avond in USVA, presenteerde de Nederlandse agency
Tornado Concerts haar acts in het Nieuwscafé en annexeerde platenmaatschappij PIAS een avond lang Huize Maas. Deze en andere showcases
op EuroSonic illustreren het belang van het festival, dat intussen een vast
punt in de agenda is van veel belangrijke ‘talent scouts’ en talentbemiddelaars uit de Europese live-muziekindustrie.

EUROPEAN TALENT EXCHANGE PROGRAM (ETEP) Sinds 2003 is het European Talent Exchange Program
(ETEP) actief. Hierin werkt een groot aantal Europese popfestivals (verenigd in Yourope) en radiostations, verenigd in de European Broadcasting
Union (EBU), samen. Doel van dit uitwisselingsprogramma is talentvolle
nieuwe bands te laten optreden op festivals verspreid over Europa, ondersteund door een professionele mediacampagne, en zo de betrokken
artiesten een echte kans op een Europese carrière te bieden. ETEP is een
initiatief van Stichting Noorderslag en wordt ondersteund door de
European Union Education And Culture Department, SENA Performers
en Conamus. In 2004 speelden via dit programma 35 Europese artiesten
uit 13 landen op 34 verschillende festivals met een totale score van 84
optredens. Onder de deelnemende festivals bevinden zich klinkende
namen als Rock Am Ring, Rock Werchter, Roskilde, Pinkpop en
Glastonbury. Vanuit Nederland speelden Epica, Green Lizard, League Of
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XO Gentlemen, Stuurbaard Bakkebaard, Peter Pan Speedrock, The
Gathering, This Beautiful Mess en Within Temptation op diverse internationale festivals. In totaal ging het hier om 15 optredens in vier verschillende landen.
NOORDERSLAG SEMINAR

Rond Noorderslag en EuroSonic wordt het Noorderslag Seminar georganiseerd.
Deze driedaagse conferentie brengt professionals uit de muziekindustrie
samen. Behalve als gelegenheid om uitgebreid te netwerken, fungeert het
seminar als forum waar nieuwe ontwikkelingen 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 (Europese radio),
de International Music Managers Federation (brancheorganisatie voor
managers in de popmuziek), The Network (een verband van onafhankelijke Europese boekers en promotors) en Yourope (de vereniging van
grote Europese popfestivals).
Voor de keynote speeches van deze editie tekenden Medy van der Laan,
staatssecretaris voor Cultuur, en Cees Vervoord, directievoorzitter van
Buma/Stemra. Bij de staatssecretaris stond de constatering centraal dat
de Nederlandse popsector tot nu toe onvoldoende is ingesprongen op de
ontwikkeling rond cultuureducatie in het onderwijs, een thema dat de
komende jaren bij de rijksoverheid prioriteit geniet. Ze presenteerde twee
nieuwe projecten op dit gebied: TheMusicZone en Let’s Work 2Gether.
Cees Vervoord ging in op de positie van het muziekauteursrecht, die
onder druk staat. Niet alleen is de platenverkoop sterk gedaald, ook de
vanzelfsprekendheid waarmee rechthebbenden op steun van de landelijke
en Europese overheid konden rekenen is verleden tijd. Auteursrechtenorganisaties als Buma/Stemra spelen hierop in door beter dan ooit
gestroomlijnd en inzichtelijk te opereren, waarbij het uitgangspunt is niet
het beperken maar het zo gemakkelijk mogelijk maken van muziekgebruik.
De computertechnologie biedt daarin oplossingen die tot voor kort
ondenkbaar waren.
Belangrijke thema’s in de verschillende lezingen en forumdiscussies
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waren nieuwe businessmodellen voor de muziekindustrie, trends in digitale distributie van muziek, alternatieve kanalen om muziek te verkopen
en alternatieve manieren om met muziekcopyright geld te verdienen.
Voor het eerst had ook muziekeducatie een belangrijke plaats in het programma. Met 1.500 deelnemers was Noorderslag Seminar ook dit jaar
weer uitverkocht. Deze editie werd georganiseerd in samenwerking met
De Oosterpoort, Nationaal Pop Instituut, European Broadcasting Union,
Network Europe, Yourope, IMMF. Voor de financiële ondersteuning
tekenden Essent en Buma/Stemra. Sponsoren waren Essent Awards,
Coca Cola, Red Bull, Samsonic en Grolsch. Verdere ondersteuning was er
van de Gemeente Groningen, Provincie Groningen, 3voor12, Amsterdam
Dance Event, Buro Gogo, de EVD, Fonds voor de Amateur- en Podiumkunst,
Ministerie van OCW, Mojo Concerts/Clear Channel Entertainment, Radio
3FM, Sena, NVPI, STAP, Thuiskopiefonds, VNP, Signo & S, Ernst &
Young, Ampco Pro Rent, Plato, Ampco Pro Rent, Ernst & Young en MTV.

NEDERLAND IN PANAMA

Conamus ondersteunt de programmareeks Nederland in Panama in de gelijknamige
Amsterdamse nachtclub. Onder deze noemer treden Nederlandse singer/
songwriters op, die actief zijn in het overgangsgebied tussen cabaret en
popmuziek. Per avond beklimmen drie verschillende zangers of zangeressen
het podium. Ze spelen behalve eigen werk ook songs van elkaar. In 2004
traden in dit kader op Kasper van Kooten, Gerard van Maasakkers,
Zijlstra, Raymond van 't Groenewoud, Bertus Borgers, Acda en De Munnik,
Maarten van Roozendaal, Jim de Groot, NUHR, Arthur Umbgrove, Diederik
van Vleuten, Kiki Heessels, Mathilde Santing, Stoom, Karin Bloemen en
Bob Fosko. Ê
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ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN
Conamus onderscheidt ieder jaar een aantal auteurs en uitvoerenden vanwege hun bijzondere carrière
of bijdrage aan het gebruik van Nederlands muziekcopyright. De Gouden Harp is een oeuvreprijs,
de Zilveren Harp een aanmoedigingsprijs voor jong talent. De Exportprijs is een onderscheiding
voor de internationaal meest succesvolle Nederlandse artiest, terwijl de Popprijs een specifieke
genreprijs is. Voor al deze onderscheidingen geldt dat ze, mede door de grote aandacht die ze genereren in de media, een belangrijke stimulerende werking hebben.
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De Gouden en Zilveren Harpen en de Exportprijs 2003 werden op dinsdag 10 februari 2004
uitgereikt tijdens het Harpen Gala in Theater ’t Spant in Bussum. De
kleinschaliger opzet die sinds enkele jaren wordt gehanteerd, doen het
evenement en het auteurschap beter tot hun recht komen. Dit bleek ook
uit de uitgebreide redactionele aandacht die eraan werd besteed door het
NOS Journaal, RTL Boulevard en MTV. Een integrale registratie van het
Gala, waarbij alle prijswinnaars werden begeleid door het Metropole
Orkest onder leiding van Dick Bakker, werd uitgezonden door Radio 2
(Gouden Harpen) en 3FM (Zilveren Harpen).
Opmerkelijk was het gezamenlijke appèl dat de winnaars van de Harpen
en de Exportprijs dit jaar deden op de Tweede Kamer, die op dat moment
vergaderde over de nieuwe auteurswet. De artiesten stelden dat veel consumenten, wereldwijd, via de computer muziek uitwisselen met andere mensen
maar ook kopieën maken voor familie, vrienden en collega’s. Dit zorgt
ervoor dat wereldwijd veel banen verloren gaan in de muziekindustrie.
Dat leidt er toe dat steeds minder artiesten een kans krijgen om muziek,
geschreven door henzelf of door andere componisten en tekstdichters, op
te nemen en bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. De prijswinnaars pleitten voor een wet die legale diensten voor digitale distributie
een kans van slagen geeft in een omgeving waar op dit moment het illegale
aanbod hoogtij viert.
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De Gouden Harp is de hoogste onderscheiding die Conamus kent. Deze oeuvreprijs is 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 2003
werden uitgeroepen de levensliedzanger Frans Bauer, liedschrijver en
cabaretier Hans Dorrestijn en pop- en jazz-zangeres Trijntje Oosterhuis.
UIT DE JURYRAPPORTEN:
Frans Bauer
“Ondertussen manifesteert Bauer zich als liveperformer op niet misse wijze: inmiddels verkopen
zijn Ahoy-concerten steevast uit. Kosten noch
moeite worden gespaard om daar een bijzonder
evenement neer te zetten. Frans bespeelt het
publiek als een vakman: het wordt drie uur vermaakt en dat mag als compliment voor zijn
artistieke kwaliteiten gelden. De jury concludeert dat Frans Bauer in korte tijd veel heeft
bereikt en heeft grote bewondering voor zijn
vakmanschap en zijn overtuigende wijze om het
publiek in te pakken. Artiesten als Frans mogen
niet verloren gaan.”

Hans Dorrestijn
“Cynisme viert wellicht hoogtij, maar achter
deze bijkans ondoordringbare muur van vilein
chagrin schuilt een kwetsbaar personage dat
vasthoudt aan idealen en zoekt naar het mooie in
de wereld, al kan dat pas worden bereikt nadat
korte metten is gemaakt met de overdaad aan
platvloersheid, kinnesinne en middelmatigheid
waaruit het leven nu eenmaal bestaat. Hans
Dorrestijn is voor het cabaret wat Gerard Reve is
voor de literatur: grote trooster. Ik heb het
zwaar, maar het kan altijd nog erger…”
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Trijntje Oosterhuis
“De jury heeft grote bewondering voor Trijntje
Oosterhuis. Voornamelijk omdat ze veel van haar
repertoire zelf schrijft en tegenwoordig ook produceert. Ze is zeer vooruitstrevend en één van de
meest prominente zangeressen van Nederland.
Ze neemt zowel als scheppend als uitvoerend
artiest een belangrijke positie in de Nederlandse
popcultuur in en haar producties en optredens
zijn steevast van hoge kwaliteit. De afgelopen
theater- en clubtournee liet diepe indruk achter:
hier stond een volwassen talent op de planken
een kwaliteitsshow te geven van internationale
proporties. Trijntje toont zich een veelzijdige
performer. Een podiumdier dat schijnbaar net zo
gemakkelijk in de Arena staat als in een club met
Michiel Borstlap of op een klassiek muziekpodium.
De afgelopen vijftien jaar heeft deze veelzijdige
zangeres iets speciaals opgebouwd.”

Z I LVEREN 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 2003 gingen naar het powerrocktrio Peter Pan Speedrock, multiinstrumentalist Spinvis en de ‘nu soul’formatie Tasha’s World.

UIT DE JURYRAPPORTEN:
Peter Pan Speedrock
“Hard, harder, hardst. Of: snel, sneller, snelst;
de superlatieven van beiden zijn van toepassing
op het Eindhovense Peter Pan Speedrock. Al sinds
1996 beukt dit trio er met ongeëvenaarde energie op los. Het oeuvre van de band is inmiddels
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indrukwekkend te noemen: door de jaren heen
verschenen CD’s met tot de verbeelding sprekende
titels (en meestal de prachtigste zelfontworpen
hoezen!) als Rocketfuel, Killermachine, Premium
Quality Serve Loud, Speedrock Chartbusters
Vol. 1 en recent nog het vooralsnog beste album
Lucky Bastards.”

Spinvis
“Een opmerkelijke naam voor een opmerkelijk
talent. Toen in 2002 het titelloze album van deze
muzikale duizendpoot op de markt kwam, was
het een verademing iets te horen dat nergens
bekend voorkwam. Het lijkt op niets zou je bijna
willen zeggen, maar daar doen we de schepper
toch echt te kort mee. De dertien ‘songs” zijn op
zichzelf staande juweeltjes in een homogeen
geheel. Spinvis is een enorme aanwinst voor de
nederpop, het luisterlied of hoe je deze muziek
ook wilt noemen. Wat de jury betreft, is hier een
nieuwe, frisse, maar ook weemoedige muzieksoort geboren. Muziek van de soort dat zowel de
14-jarige hiphopper als de 60-jarige aardrijkskundeleraar aanspreekt.”

Tasha’s World
“Nederlandse erkenning voor het talent en doorzettingsvermogen van de Rotterdamse zangeres
Natascha Slagtand kon niet uitblijven. Met haar
project Tasha’s World heeft zij het buitenland
immers al op de knieën. Echoes Magazine noemde
het begin 2003 een van de 25 beste albums van
het jaar en het nummer Stalker een van de tien
beste tracks. Volgens Blues & Soul kan het
album zich meten met de debuutplaten van onder
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meer Maxwell, D’Angelo, Jill Scott, Erykah
Badu, Angie Stone en India Arie. Wij zijn ervan
overtuigd dat Natascha Slagtand na het succes in
Japan, Engeland en uiteindelijk ook Nederland,
klaar is voor de wereld… en de wereld klaar is
voor Tasha’s World.”

EXPORTPRIJS

De Exportprijs van Conamus wordt jaarlijks toegekend aan de artiest die het meest succesvol is
met Nederlands muziekcopyright in het buitenland, en wordt samengesteld
aan de hand van verkoopgegevens in het buitenland. De Exportprijs over
2003 werd toegekend aan de gothic rockband Within Temptation, overigens
in 2002 nog winnaar van een Zilveren Harp. Nadat de groep in 2001 in
Nederland doorbrak met Ice Queen van het album Mother Earth slaagde
men er optimaal in dit succes internationaal te vertalen. In Duitsland
resulteerde dit in een gouden plaat voor het album. Daarmee is Within
Temptation bij onze oosterburen de grootste Nederlandse rockband sinds
de Golden Earring in de jaren zeventig.

Een overzicht van alle winnaars kunt u vinden op de website www.conamus.nl
Zowel voor de Harpen als voor de Exportprijs geldt dat ze worden uitgereikt over het voorafgaande
jaar. De Gouden Harpen 2004 werden begin 2005 uitgereikt aan Friso Wiegersma, Lenette van
Dongen en Jan Akkerman. De Zilveren Harpen gingen naar Alain Clark, Ali B., Kasper van Kooten
en The Sheer. De Exportprijs werd opnieuw toegekend aan Within Temptation. Meer informatie
over deze prijzen in het Jaarverslag 2005.
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De Radio 2 Zendtijd Prijs is een initiatief van Radio 2 en Conamus. Sinds 2000
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 Nederlandse 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
van de hond Decibello, de mascotte van Radio 2, en een eerbetoon uitgevoerd door collega-artiesten. Winnaar van de Zendtijd Prijs 2003 was
Frank Boeijen. Hij kreeg de prijs op 14 maart 2004 uitgereikt tijdens het
Radio 2 Gala van het Nederlandse Lied in het Nieuwe Luxor theater in
Rotterdam. Hierbij gaven artiesten als Trijntje Oosterhuis, Mathilde
Santing, Stef Bos en Liesbeth List, begeleid door het Metropole Orkest
o.l.v. Dick Bakker eigen interpretaties van het werk van de Nijmeegse
zanger/componist.

UIT HET JURYRAPPORT:
“Frank Boeijen is geliefd vanwege zijn sterke
melodieën, zijn haast impressionistische teksten,
en de onnavolgbare warmte van zijn stem.”

W I N N AARS RADIO 2 ZENDTIJD PRIJS
1999
2000
2001
2002
2003

Boudewijn de Groot
Rob de Nijs
Herman van Veen
Ramses Shaffy
Frank Boeijen
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SPINVIS
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De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het Noorderslag Festival aan de groep of artiest die in

“Bløf is mateloos populair, bracht in 2003 een prachtig het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederalbum (Omarm) uit en is, zo bleek in De Oosterpoort
landse popmuziek. Daarbij spelen zaken als commercieel succes een rol,
maar weer eens, uitgegroeid tot een voortreffelijke,
opvallend krachtige live-band. Bovendien krijgt de groep maar ook een goede live-reputatie, vernieuwingsdrang en/of integriteit.
steeds beter in de gaten dat kleine liedjes en bescheiden, De afweging van deze argumenten is telkens doorslaggevend. De prijs
gewone woorden vaak meer ontroeren dan dramatische
lyriek. Het zegt veel dat Bløf het na de uitreiking hield bestaat uit een beeld van Theo Mackaay en een cheque ter waarde van
bij een kort ‘bedankt’ en ervoor koos met muziek de man 10.000 euro. De Popprijs is een initiatief van de BV Pop (de bijzondere
te herdenken die het niet mee mocht maken: drummer
vakgroep popmuziek van de vakbond FNV KIEM), maar wordt al jarenChris Götte. Hij verongelukte in 2001.”
De Volkskrant

lang uitgereikt door Conamus, Buma en Sena Pe rf o rmers. De Popprijs
over 2003 werd toegekend aan de Nederlandstalige rockgroep Bløf.

UIT HET JURYRAPPORT:
“Bløf is een eigenzinnige band die al ruim 10 jaar
actief is, ooit op eigen kracht omhoog kwam en
sindsdien een rots in de branding is in ons roerige
popklimaat. Keer op keer laten de componisten
zien dat de eigen taal een bron van nieuwsgierigheid kan zijn. En dat je zaken als boosheid, verdriet, verlangen, heimwee, onbegrip, geluk en
doorzettingsvermogen een klank in een lied kunt
geven door er de juiste woorden voor te kiezen.
De winnaar van de Popprijs 2003 beheerst als
geen ander de techniek van het inkleuren van de
lading door een geraffineerd, fijnzinnig en soms
vernieuwend taalgebruik.”
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W I N N AARS POPPRIJS
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Mathilde Santing
Herman Brood
Claw Boys Claw
Nits
Urban Dance Squad
The Ex
The Scene
Bettie Serveert
2 Unlimited
Osdorp Posse
Eboman
Marco Borsato
Junkie XL
Postmen
Arling & Cameron
Anouk
DJ Tiësto
Bløf

Ook voor de Popprijs geldt dat deze wordt uitgereikt over het voorafgaande jaar. De Popprijs 2004 werd begin 2005 uitgereikt aan Ali B.
Meer hierover in het jaarverslag 2005.
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In samenwerking met het vakblad Muziek en Beeld reikt Conamus tijdens het Noorderslag Seminar
een onderscheiding uit aan een persoon die zich in de Nederlandse
muziek-industrie heeft onderscheiden door visie en/of succes. De Veer
over het jaar 2003 werd uitgereikt door staatssecretaris Medy van der
Laan van cultuur aan Willem Venema, boeker bij Mojo Concerts en programmeur van o.a. Pinkpop en Lowlands.
UIT HET JURYRAPPORT:
“Alhoewel Willem Venema niet actief deelneemt
aan het maken van geluidsdragers, heeft hij als
boeker, organisator, manager, adviseur (en nog
veel meer) een belangrijke rol gespeeld in de
carrière van menig Nederlandse artiest. Ook als
m u z i e k v e rz a m e l a a r, met een collectie van
inmiddels ruim 30.000 lp’s en CD’s, leverde hij
een forse bijdrage aan de vette jaren van de
entertainmentbranche. Dat Venema voor deze
bedrijfstak voorbestemd was, blijkt wel uit
diverse nevenactiviteiten tijdens zijn schooltijd:
hij volgde een jaar pianoles, de cursus Abstract
Schilderen en dansles. Bijbaantjes als uitsmijter
en het vrij doctoraal criminologie maakten zijn
voorbereiding op de muziekindustrie compleet.”

W I N N AARS DE VEER

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Tony Berk (Dino Music)
Saskia Slegers (Djax Records)
Daan van Rijsbergen (Sony Music)
Riny Schreijenberg (Sony Music)
Roy Teysse (Universal Music)
Ferry Roseboom (Excelsior Recordings)
Willem Venema (Mojo Concerts)

Ook voor De Veer geldt dat deze wordt uitgereikt over het voorafgaande
jaar. De Veer 2004 werd begin 2005 uitgereikt aan Marcel Albers (Idol
Media). Meer hierover in het jaarverslag 2005. Ê
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INFORMATIE EN VOORLICHTING
Conamus fungeert voor veel partners en geïnteresseerden in binnen- en buitenland als vraagbaak
voor de Nederlandse muziek en muziekindustrie. Daarvoor produceert Conamus diverse gidsen,
nieuwsbrieven en promotie-CD’s. Veel van die informatie is ook online via het internet beschikbaar.
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De internationale muziekwereld is een zeer uitgebreid netwerk van platenmaatschappijen,
muziekuitgevers, productiemaatschappijen en media. Eerste contacten
vinden vaak plaats op de grote muziekbeurzen. Voor Nederlandse bedrijven
is het vrijwel ondoenlijk om alle potentiële internationale partners samplers
te sturen van nieuw materiaal. Daarom produceert Conamus jaarlijks in
samenwerking met het NPI en Radio Nederland Wereldomroep een aantal
promotie-CD’s met nieuwe Nederlandse muziek. De drie partners zijn ieder
verantwoordelijk voor materiaalkeuze van één of meer CD’s en verzorgen
gezamenlijk de productie en verspreiding. Daarbij legt Conamus de nadruk
op Midem, Popkomm, Amsterdam Dance Event en de Winter Music
Conference. Het NPI doet hetzelfde op SXSW en CMJ. De Wereldomroep
verspreidt de promotie-CD’s onder een groot aantal collega radiostations.
In 2004 werden drie genreoverzichten samengesteld op het gebied van
pop/rock, dance, jazz/wereldmuziek. Deze CD’s vonden bij de muziekbeurzen en de vele relaties gretig aftrek.
Om professionals in de internationale muziekwereld op een adequate manier te voorzien
van accurate informatie over Nederlandse muziek en de Nederlandse
muziekindustrie publiceert Conamus in samenwerking met Buma en Sena
de Engelstalige website Dutchsound.nl. Centraal hierop staat een overzicht van de bestverkopende Nederlandse acts van dat moment (de
Dutchsound Top 30) en een overzicht van de acts van eigen bodem in de
3FM Mega Top 50, de Album Top 100, De Scherpe Rand van Platenland
en de Mega Dance Top 30. Van de Nederlandse acts in die lijsten zijn
audiofragmenten van dertig seconden te horen en wordt aanvullende
informatie gegeven, zodat geïnteresseerden contact kunnen leggen met de
mastereigenaar. Op dezelfde manier zijn bovengenoemde promotie-CD’s
te beluisteren. In het magazine wordt extra aandacht besteed aan acts die
op dat moment internationaal actueel zijn, bijvoorbeeld door hun aanwezigheid op een grote muziekbeurs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
links naar het archief van live-opnamen op de website 3VOOR12 van de
VPRO.
In 2004 kreeg de website van Dutchsound.nl een nieuwe, helderder navigatiestructuur, werd de nieuwsrubriek uitgebreid en werd een database
met gegevens over de Nederlandse muziekindustrie toegevoegd.
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Belangrijke evenementen zoals het Amsterdam Dance Event, Noorderslag,
PopKomm en Midem hebben hun eigen pagina, die op dat moment extra
naar voren wordt gehaald. Van de website verschijnt vier keer per kaar
een papieren versie onder de naam Dutchsound.news. Deze wordt rond
een grote muziekbeurs (Noorderslag, Winter Music Conference, Popkomm,
Amsterdam Dance Event) verspreid.
CONAMUS FACTFILE EN WEBSITE

Met de Nederlandstalige nieuwsbrief Factfile houdt Conamus circa
1.400 professionals in de Nederlandse muziekindustrie op de hoogte van
haar activiteiten. Daarnaast is er een website met algemene informatie
over de eigen organisatie en de verschillende projecten. Om praktische
redenen hebben Dutchsound, musicXport.nl, Noorderslag en Amsterdam
Dance Event een eigen website. Uiteraard bevat de site ook links naar die
projecten en naar de sites van partners als Buma, Sena en de Economische
Voorlichtingsdienst (EVD). Ook werden de exporthandboeken van het
European Music Office (EMO) gratis downloadbaar gemaakt. Ê
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RADIO EN TELEVISIE
De meeste radio- en televisiestations beperken zich qua muziekkeuze 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. Conamus ondersteunt een aantal mediaprojecten die dit wel doen.
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WEEKEND VAN DE NEDERLANDSE POPMUZIEK (3FM)
In het laatste weekeinde van maart organiseert
3FM samen met Conamus en het NPI het Weekend van de Nederlandse
popmuziek. In samenwerking met het muziektijdschrift OOR organiseerde
3FM de traditionele verkiezing van de beste Nederlandse popsong. De Top
100, met als nummer één wederom Stil In Mij van Van Dik Hout, werd
in zijn geheel uitgezonden.
In de avonduren zendt de publieke popzender live-concerten uit van
Nederlandse bands. In 2004 was er een registratie te horen van het
Concert Des Levens vanuit de Heineken Music Hall waar o.a. Harry
Slinger, Jacques Herb, Beef, Vader Abraham, Koos Alberts en Jovink &
De Voederbietels optraden. De nachtelijke uren stonden in het teken van
de NL Dance Night, waarin bekende DJ’s als Ferry Corsten en Lady Aïda
een set van een uur verzorgden. Op zondag traden diverse bekende
artiesten, zoals Trijntje Oosterhuis, Hind en Dinand Woesthof, op als
gastpresentator. Het weekend sloot af met een reeks concertregistraties
van Di-rect, Raymzter, Krezip en Anouk. Het Weekend van de Nederlandse
Popmuziek werd ondersteund met een reclamecampagne op radio en televisie.
WEEKEINDE VAN HET NEDERLANDSE LIED (RADIO 2)
Door zich te profileren met onder meer het
Nederlandse luisterlied heeft Radio 2 de afgelopen jaren een aanzienlijk
groter aandeel in de luistercijfers weten te verwerven. Eén van de succesvolle evenementen op Radio 2 is het Weekeinde van het Nederlandse Lied,
waarin Conamus participeert. Belangrijke onderdelen in dit weekeinde
zijn een door luisteraars samengestelde Top 50 en het Gala van het
Nederlandse Lied, waarin de Radio 2 Zendtijd Prijs wordt uitgereikt.
UITGELICHT

Het VARA-programma Uitgelicht op Radio 2 besteedt iedere week op zondagavond van 20.00 tot
22.00 uur uitgebreid aandacht aan het cabaret, de musicals, de cdproducties met het Nederlandse lied en de actuele ontwikkelingen in de
theater- en amusementswereld. De programmamakers worden hierin
ondersteund door Conamus.
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Conamus ondersteunde in 2004 het maandelijkse televisieprogramma Club MTV op de gelijknamige
clipzender en het bijbehorende Club XTRA op TMF. In Club MTV deden
nationale en internationale artiesten akoestische optredens. Direct aansluitend was in Club XTRA te volgen wat er achter de schermen gebeurt
en zijn er aanvullende interviews. Wegens het terugtrekken van de commerciële sponsor van het programma kwam aan Club MTV/XTRA een
einde. Later in het jaar produceerde MTV in samenwerking met Conamus
een aantal speciale programma’s waarin Nederlandse muziek centraal
stond. Deze programma’s waren opgehangen aan de Sena Performers
Muzikantennacht en Amsterdam Dance Event.

O LON CD-SERVICE

Bij het bekend maken van Nederlandse muziek spelen de 300 lokale en regionale zenders
een belangrijke rol. Deze regiogebonden zenders bereiken meer verschillende doelgroepen dan de landelijke zenders en hebben tezamen een aanzienlijk aandeel in de luistercijfers. De meeste van deze zenders hebben
slechts een beperkt budget. Voor platenmaatschappijen, zeker voor de
kleinere labels, is het haast ondoenlijk om al deze zenders te voorzien van
promotie-CD’s. Vandaar dat Conamus 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 Single Top 100. Lokale zenders
kunnen tegen een kleine vergoeding een abonnement nemen op deze
service, terwijl de overgebleven plaatsen op de CD tegen betaling door de
platenmaatschappijen kunnen worden opgevuld. De OLON-CD, die in een
oplage van 300 exemplaren wordt verspreid, blijkt telkens weer in een
behoefte te voorzien. In november 2004 werd de 300ste editie rondgestuurd.

MUZIEK PLATFORM NEDERLAND

Een door Conamus en de Nederlandse Vereniging voor Producenten en
Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI) ingesteld onderzoek
naar de hoeveelheid Nederlands product die door de landelijke radiozenders wordt uitgezonden, leerde dat het aandeel nationaal product met
18,2 % beduidend lager lag dan het marktaandeel in de CD-verkoop dat
de laatste jaren rond de 25 procent bedroeg. Dit cijfermateriaal vormde
in 2003 de aanleiding tot de oprichting van het Muziek Platform
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Nederland, een breed samenwerkingsverband van betrokkenen bij de
Nederlandse muziek met als doel een lobby te voeren richting politiek en
beleidsmakers voor meer mogelijkheden voor Nederlandse artiesten en
Nederlands repertoire. Ook in 2004 bleef Conamus samen met de
Vereniging Nederlandse Poppodia, NVPI, Nationaal Pop Instituut, Music
Managers Forum, Buma/Stemra, NVGD en SENA bij het initiatief
betrokken. Ê
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TALENTONTWIKKELING
Voor de Nederlandse muziekwereld is een constante aanvoer van nieuw talent van essentieel
belang. Conamus ondersteunt daarom verschillende initiatieven die muzikanten helpen podiumervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen.
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De Muzikantendag is een evenement voor amateur- en semi-professionele muzikanten met

“Twee jongens genieten voor De Melkweg van de zon. Ze als doel hen beter bekend te maken met de organisatorische aspecten en
praten over die lul van de platenmaatschappij die hun
hen in contact te brengen met professionals uit het vak om zo deuren te
demo niks vond. Geen probleem, ze verkopen hun
muziek gewoon via internet. Dat raadde die zanger van openen en nieuwe ideeën op te doen. Het programma bestaat uit een groot
Van Katoen vandaag ook aan.”
aantal workshops, clinics, panels en talkshows. De editie 2004, gehouden

op zaterdag 15 mei in De Melkweg en het naburige Amuse en Cinecenter,
was met 1.100 bezoekers volledig uitverkocht en daarmee één van de
“Manager Edwin Jansen legt een moeder uit waarom ze meest succesvolle publiekgerichte activiteiten van Conamus. Het keynote
haar dochter niet moet managen. ‘Moeders vinden altijd interview was dit jaar met Edwin Jansen van managementkantoor AT
alles maar geweldig. Samen een biertje drinken kán,
Productions, verantwoordelijk voor de successen van onder meer Anouk,
maar closer moet een werkrelatie niet worden’.”
Kane en Di-rect. Clinics en workshops waren er van Jan Akkerman
Trouw
(gitaar), Marcel Schimscheimer (bas), Cesar Zuiderwijk (drums), Hans
Eijkenaar (drums), Jeroen de Rijk (percussie), Pieter Both (Beef, over
songschrijven), Thé Lau (tekstschrijven), Fréderique Spigt (songschrijven),
Lange Frans & Baas B (rap), Lisa Boray (zang), The Music House (DJ),
de blazers van de New Cool Collective en de bandleden van Anouk (uitwerken van arrangement). Onderwerpen van de talkshows waren onder
meer optreden in Vlaanderen, de verdiensten vanuit digitale downloads,
het maken van een videoclip, synthologie en de valkuilen bij het opnameproces. De makers van het 3FM radioprogramma BuZz interviewden
Di-rect, The Sheer en The Gathering over de totstandkoming van hun succes.
Geïnteresseerden kregen 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 gesprekken direct commentaar leverden op meegebrachte demo’s. Een aantal daarvan werd aan het eind van de dag nog
eens publiekelijk onder de loep genomen tijdens het traditionele demo- en
videopanel onder leiding van Giel Beelen, wat zowel verhelderende als
vermakelijke taferelen opleverde. De Muzikantendag werd afgesloten met
de Sena Pe rf o rmers Muzikantennacht met optredens van Hind, Rose,
Tasha’s World, Beef, DAC, Gem, Smogus en Face Tomorrow.
De Muzikantendag wordt georganiseerd door Conamus in samenwerking
met Buma en Sena Performers, met medewerking van NPI, BV Pop, BuZz,
Fret, Slagwerkkrant, Gitarist, Interface, Music Maker en POPnl.
Parool
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MUZ IKA N TE NDAG IN D E MEL KW E G
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Het Amsterdam Dance Event brengt ook vele amateur- en semi-professionele muzikanten

“Lang niet alle geheimen van de dancewereld zullen op de been, meestal in de vorm van DJ’s en producers. Omdat bij deze speafgelopen zaterdag zijn ontsluierd tijdens de Dutch DJ
cifieke groep vragen op zakelijk en technisch gebied een grote rol spelen
Day. Het in levende lijve ontmoeten van hun helden zal
op de deelnemers meer indruk hebben gemaakt dan de is het programma in 2004 uitgebreid met D3: Dutch DJ Day, een speciale
antwoorden op hun vragen. Maar op zo’n 230 zolderka- Nederlandse DJ- en producersdag vergelijkbaar met de Muzikantendag.
mers zal de komende weken harder dan ooit worden
In één dag komen alle belangrijke facetten én knelpunten van muziek
geoefend.”
De Volkskrant

GROTE PRIJS VAN NEDERLAND

maken en een carrière in de muziek aan bod. Onderwerpen van de workshops waren onder meer ‘Hoe breng ik een plaat uit?’, ‘Hoe kom ik aan
optredens?’ en ‘Hoe maak ik een track af?’. Daarnaast waren er productpresentaties, financiële en juridische adviezen en een afsluitend demopanel.
De keynote speech van de eerste D3: Dutch DJ Day werd gedaan door
Karl Bartos van Kraftwerk. Andere opvallende namen op het programma
waren Juan Atkins, Funk D’Void en StoneBridge. De eerste D3: Dutch DJ
Day kon ruim 230 bezoekers te verwelkomen – daarmee verkocht het
evenement uit.
De Grote Prijs van Nederland is het bekendste popconcours van ons land.
In het verleden leverde dit evenement winnaars op als Junkie XL, Green
Lizard, Brainpower en Raymzter. De winnaars in de verschillende categorieën mogen rekenen op een geldprijs van 5.000 euro. Daarnaast kunnen
ze twee dagen lang gratis opnemen in de Wisseloord Studio, krijgen ze
500 gratis CD’s geperst en een jaar lang begeleiding bij het verder vormgeven van hun carrière. In de maanden na het winnen van de Grote Prijs doen
de winnaars bovendien een clubtour en kunnen ze optreden op Lowlands,
Dance Valley, Metropolis, Crossing Border, Noorderslag, Extrema, Creme
de la Creme of Parkpop. De winnaars van de Grote Prijs 2004 waren:
Bands: Lemonseven
Singer/songwriters: Charlie Dee
Dance: Drillem
R&B/hiphop: Typhoon
2004 was het laatste jaar dat Conamus de Grote Prijs financieel ondersteunde. Het evenement zal in de komende jaren in een gewijzigde opzet
met andere bronnen van financiering worden voortgezet.
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Het stimuleren en ondersteunen van jong talent staat ook centraal bij de Essent Awards,
een initiatief van energiebedrijf Essent, Double 2 Productions, Mojo
Concerts, NPI en Conamus. De Essent Award is een aanmoedigingsprijs,
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 demo kan maken of promotionele
activiteiten kan ontwikkelen. Daarnaast weten de winnaars zich verzekerd
van een optreden op Noorderslag of Lowlands. Ook worden vanuit de deelnemende organisaties de nodige promotionele activiteiten ondernomen.
De winnaars van de Essent Awards 2004 waren Benny Sings, Epica,
Wyatt, Opgezwolle, League Of XO Gentlemen, Electric Côco, Gem, Oil,
Textures en Ali B. Op de valreep van 2004 werden ook al de eerste namen
voor 2005 bekend gemaakt. Dat zijn Solo, Intersection, Asrai, Blues
Brother Castro en Lange Frans & Baas B.

SP!TS BREAKTHROUGH AWARD

De Sp!ts Breakthrough Award is een nieuwe talentenjacht georganiseerd
door het dagblad Sp!ts in samenwerking met ID&T, Yorin FM, The Box
en Conamus. De opzet van dit concours is een mengeling van een talentenjacht en een populariteitspoll. Uit de ingezonden demo’s selecteert een
jury een voorselectie van minimaal twintig bands. Deze worden in Sp!ts
met foto en biografie besproken, waarna de lezers op hun favoriete band
kunnen stemmen. De bands met de meeste stemmen mogen zich presenteren tijdens het NJOY-festival, waar jury èn publiek de winnaar bepalen.
Deze krijgt een uitgekiende promotiecampagne, waarvan uitgebreide
aandacht op Yorin FM en The Box deel uitmaken. Winnaar van de eerste
editie 2005 werd de Tilburgse gitaarpopband One In A Million. De vakjury prees de groep als een ‘superenergiek stelletje jonge honden’.

OPLEIDING MUZIKAAL ONDERNEMERSCHAP
Conamus ziet in Nederland een sterke behoefte aan opleidingen op het gebied van artiestmanagement. Hiermee kunnen opgedane
kennis en ervaring worden overgedragen aan de jonge garde. Speciaal
voor muzikanten, producers, managers en andere selfmade professionals in
de muziekindustrie startte Conamus eind februari 2004 een korte cursus
Muzikaal Ondernemerschap. Deze duurde acht zaterdagen en werd
gehouden in de Fontys Rockacademie in Tilburg. Naast docenten van die
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opleiding passeerden ook diverse gastdocenten de revue. Deze cursus
bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en zal in 2005 opnieuw worden
gehouden. Daarbij zal vooral ook aandacht worden besteed aan de singer/
songwriter.
THE MUSIC ZONE

In het middelbaar onderwijs heeft popmuziek een steeds belangrijker rol. Vandaar dat
Conamus zich heeft verbonden aan TheMusicZone, een reeks popconcerten
voor jongeren op het HAVO en VWO die voor het vak Cultureel Kunstzinnige
Vorming (CKV) waardebonnen krijgen om culturele activiteiten te bezoeken.
Binnen het onderwijs heeft het vak ook een theoretische component. Er
zijn lespakketten in vijf genres: hiphop, heavy metal/hardrock, dance/DJ,
world music/urban en singer/songwriter, waarbij scholieren lesuren in de
klas volgen over de muziek en wordt afgesloten met een live-optreden. In
de praktijk is TheMusicZone een selectie van bands of artiesten die een
seizoen lang langs de deelnemende podia reist. De podia, die kunnen kiezen
tussen een maximale of minimale deelname aan het project, betalen een
vaste en lage uitkoopsom voor de concerten. Een projectbureau verzorgt
de inbedding in het onderwijs en de bijbehorende marketing en publiciteit.
TheMusicZone is op 14 oktober 2004 officieel van start gegaan met een
concert van Alain Clark & Band in Atlantis in Alkmaar. Aan het project
doen intussen meer dan tachtig middelbare scholen, dertig popzalen en
diverse Nederlandse bands en artiesten mee. Acts die dit jaar in dit verband
optraden waren onder meer Ali B., Marike Jager, The Last Crewsaders,
Intwine, Relax, DJ Rockid, Uncut Trilogy en Beef. Ê
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EEN WOORD VAN DANK
In de afgelopen veertig jaar heeft Conamus altijd een koers gevaren die door een onafhankelijk
bestuur werd bepaald. Toch is de organisatie voor veel projecten afhankelijk van een brede selectie
partners die zowel expertise op een bepaald genre of terrein aandragen, alsook vaak een financiële
bijdrage leveren. Bij de meeste projecten van Conamus passeerden deze partners in de voorgaande
pagina’s al de revue. Hun kennis, inzet, inspiratie en energie is telkens weer essentieel voor het
welslagen van de initiatieven.
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De grootste financiële bijdrage aan het werk van Conamus wordt echter
geleverd door Buma, de vereniging van muziekuitgevers en muziekauteurs
in Nederland. Zonder deze zou het overgrote deel van de activiteiten van
Conamus niet uitgevoerd kunnen worden, om nog maar te zwijgen over de
overhead van de organisatie.
Ook Sena, de instantie die in Nederland de naburige rechten inzamelt en
verdeelt, draagt sinds enige tijd via Conamus financieel bij aan de promotie en ondersteuning van Nederlandse muziek. Vooral de Muzikantendag en
Muzikantennacht en de door Conamus gerealiseerde vertegenwoordiging op
internationale beurzen heeft speciale aandacht van Sena.
Steeds vaker worden verzoeken voor samenwerking en financiering van
Conamus-activiteiten ook gehonoreerd door de overheid. Zo draagt de EVD
(de Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst van het Ministerie van
Economische Zaken) bij aan een aantal projecten die de export van
Nederlandse muziek bevorderen evenals het HGIS Cultuurfonds (Homogene Groep voor Internationale Samenwerking) waarin het Ministerie van
Buitenlandse Zaken optrekt met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
Met het door de overheid gefinancierde Nationaal Pop Instituut bestaat
een vruchtbare samenwerking bij veel nationale en internationale projecten
die zowel Nederlandse muzikanten als muziekauteurs ten goede komen.
Conamus is partner in Stichting Noorderslag, die een bijzondere rol vervult
bij het ondersteunen van Nederlands talent, en onderhoudt goede contacten
met de NVPI, de branchevereniging van de Nederlandse entertainmentindustrie.
Ook is dank verschuldigd aan de Stichting Het Thuiskopie Fonds voor hun
bijdrage aan het Amsterdam Dance Event. Voor de vele radio- en televisiemakers die initiatieven ontplooiden om Nederlandse muziek onder de
aandacht te brengen, spreekt Conamus waardering uit.
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Conamus is sterk dankzij al deze partners en relaties, maar ook door de
inzet van een kleine, hechte staf, die vanuit Hilversum de activiteiten
organiseert en coördineert en opereert vanuit een grote betrokkenheid bij
de Nederlandse muziek.
Tenslotte is dank verschuldigd aan stagiairs en tijdelijke krachten die in
het kader van hun studie of na afloop van hun studie in 2004 bij Conamus
werkzaam waren, haast per definitie buiten gebruikelijke kantoortijden.
Namens Conamus,
Willem van Beusekom, voorzitter

Ê
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BESTUUR CONAMUS

Willem van Beusekom, voorzitter
Frank Bruens, penningmeester
Raymond van Vliet
Peter Koelewijn
Bas Kunnen
Ruud Kooijman
Eric van Tijn
George Knops, gedelegeerde vanuit de Vereniging Buma

J U RY GOUDEN HARPEN

Willem van Beusekom, voorzitter
Cor Bakker
Ruth Jacott
Han Kooreneef
Ron Stoeltie
Gert van Veen
Kick van der Veer

J U RY ZILVEREN HARPEN

Sieb Kroeske, voorzitter
Arjen Davidse
Jeroen Junte
Manuela Kemp
Corné Klijn
Werner Schlosser
Henkjan Smits
Jack Spijkerman

J U RY POPPRIJS

Hans Kosterman, voorzitter
Gert Gering
Albert Hartwig
Ben Houdijk
Jan Douwe Kroeske
Peter Sikkema
Gert van Veen

ORGAN ISAT I E
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Jerney Kaagman, directeur
Pieter van Adrichem, public relations
Ruud Berends, projectmanager musicXport.nl/ETEP
Brigitte Boekel-Plagge, productmanager
Dennis Dercksen, projectassistent
Lex Gielen, financieel manager
Albert Hartwig, manager nieuwe media
Saskia Hoekstra, management assistente
Daniëlle Mulder, projectassistente
Hanneke Perrier, huishoudelijke dienst
Peter Smidt, projectmanager
Richard Zijlma, projectmanager
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BALANS EN STAAT VAN BATEN EN
LASTEN
Balans per 31 december na bestemming resultaat boekjaar (in euro's)
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BALANS
2004

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouw

87.983

93.918

Kantoorinventaris

18.073

22.938

Auto's

16.039

Financiële vaste activa Rekening courant Buma

Vlottende activa

Vorderingen

2003

Interest

25.239
122.095

142.095

253.882

253.882

6.402

6.207

Vooruitbetaald

64.897

24.295

Debiteuren

63.491

31.619

Overige vorderingen

178.219

69.610
313.009

Liquide middelen

Bankrekeningen
Kas

PA S S I V A

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

247.269

131.731

376.218

2.329

3.290
249.598

379.508

938.584

907.216

359.550

359.550

73.500

0
433.050

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen
Crediteuren

359.550

79.669

99.497

125.914

54.898

Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden

39.047

39.903

260.904

353.368
505.534

547.666

938.584

907.216
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN IN EURO'S
2004

B AT E N

2004

Gerealiseerd

Dotatie Buma
Dotatie Sena
Interest

2003

Begroting

Gerealiseerd

1.127.010

1.130.000

1.118.568

238.819

227.000

138.356

15.072

12.000

17.100

Projectinkomsten:
Sales

230.903

233.500

283.347

Bijdragen/Subsidies

537.137

131.000

187.087

Sponsorbijdragen

21.350

TOTAAL BATEN (A)

9.000

4.500

789.390

373.500

474.934

2.170.291

1.742.500

1.748.958

LASTEN
Personele kosten
Doorbelast aan Projecten

568.244

545.180

-354.292

561.223

-343.300
213.952

-403.235
201.880

157.988

Algemene kosten
Huisvesting

37.946

32.565

35.529

Afschrijvingen

30.125

25.177

27.265

Overige kosten

100.608

98.578

107.930

Doorbelast aan Projecten

-111.658

-93.500
57.021

Projecten
Ten laste van SENA dotatie 2002

-114.960
62.820

1.825.818

1.488.612

0

0

55.764
1.567.656
-42.878

1.825.818

1.488.612

1.524.778

TOTAAL LASTEN (B)

2.096.791

1.753.312

1.738.530

R E S U LTAAT (A-/-B)

73.500

-10.812

10.428
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Wij hebben de in dit rapport opgenomen balans per 31 december 2004
en staat van baten en lasten over het boekjaar eindigende 31 december
2004 van de Stichting Conamus te Hilversum gecontroleerd. Deze balans
per 31 december 2004 en staat van baten en lasten over het boekjaar eindigende 31 december 2004 zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde
jaarrekening 2004 van de Stichting Conamus. Bij die jaarrekening hebben
wij op 21 april 2005 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
Deze balans per 31 december 2004 en staat van baten en lasten over het
boekjaar eindigend 31 december 2004 zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie en het bestuur van de Stichting Conamus. Het is
onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de balans per
31 december 2004 en staat van baten en lasten over het boekjaar eindigende 31 december 2004 te verstrekken.
Wij zijn van oordeel dat deze balans per 31 december 2004 en staat van
baten en lasten over het boekjaar eindigende 31 december 2004 op alle
van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend.
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting Conamus
en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle dienen
de balans per 31 december 2004 en staat van baten en lasten over het
boekjaar eindigende 31 december 2004 te worden gelezen in samenhang
met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn ontleend, alsmede met
de daarbij door ons verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
Amsterdam, 21april 2005
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Ê

C

64

COLOFON
Uitgave: Conamus
Tekst: Jan van der Plas
Redactie: Pieter van Adrichem
Financiële verslaggeving: Lex Gielen
Met dank aan: Willem van Beusekom
Ontwerp: Maslow, Amsterdam
Druk: Muller’s BV
Conamus
Postbus 929
1200 AX HILVERSUM
Nederland
telefoon: 035-621 87 48
fax: 035-621 27 50
e-mail:info@conamus.nl
websites:
www.conamus.nl
www.amsterdam-dance-event.nl
www.dutchsound.nl
www.etep.nl
www.musicxport.nl
www.muzikantendag.nl
www.noorderslag.nl

COLO F O N

