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Willem van Beusekom 1947 - 2006

Op 21 mei 2006 overleed Willem van Beusekom, van 1993 tot eind 2005 voorzitter 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, bestuurslid van Conamus en als voorzitter van de Gouden Harpen-jury. 
Wij zullen zijn humor, inspiratie en inzet node missen, en met ons vele anderen: we hebben een
vriend verloren.

Het bestuur en de medewerkers van Buma Cultuur
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VOORWOORD
Dit is het laatste jaarverslag van Conamus. Vanaf 1 maart 2006 gaat de stichting verder onder de
naam Buma Cultuur. 



Dit is het laatste jaarverslag van Conamus. Vanaf 1 maart 2006 gaat de
stichting verder onder de naam Buma Cultuur.

Dat is – uiteraard – niet zomaar gebeurd. Er is de afgelopen tien jaar veel
veranderd in de manier waarop muziekliefhebbers muziek beleven, en daar-
mee ook in de manier waarop het auteursrecht – tenslotte het materiële
hart van de muziek - wordt geëxploiteerd. Digitale distributie van muziek
wijst naar een toekomst waarin het muziekauteursrecht onder druk kan
komen te staan. Maar tegelijkertijd is digitale distributie een mogelijkheid
voor muziekauteurs om op andere wijze, en buiten de bekende kanalen
om, muziek onder de aandacht te brengen en te gelde te maken. De dyna-
miek van digitale muzikale distributie is adembenemend: een wereldhit
van morgen kan bij wijze van spreken vanochtend op de site van de trotse
schepper zijn geupload. 

De vereniging van muziekauteurs en muziekuitgevers Buma –sinds de
oprichting van Conamus de belangrijkste financier – trekt zich de nieuwe
ontwikkelingen aan. Sterker nog: Buma vindt het essentieel voor het voort-
bestaan van een gezonde muziekcultuur in Nederland om het voortouw te
nemen en een actieve rol te spelen. Conamus heeft de afgelopen jaren veel
bijzondere projecten (mede) tot stand gebracht: van de Gouden en Zilveren
Harpen tot Amsterdam Dance Event, musicXport, Muzikantendag of het
Noorderslag Weekend: allemaal praktische verworvenheden voor de
Nederlandse muziekscene, zaken waar Nederlandse muziekauteurs direct
of indirect voordeel van hebben.

Met de overgang van Conamus naar Buma Cultuur is voor de stichting en
voor Buma zelf een nieuwe fase aangebroken. De binding tussen moeder
en dochter is intenser, de bestuurlijke lijnen zijn korter, maar wat het
allerbelangrijkste is: in het licht van de recente politieke en economische
bedreigingen gaan beide organisaties gezamenlijk één cultureel beleid
ontwikkelen waarvan de uitstraling naar binnen én naar buiten aantoont
dat het auteursrecht een culturele verworvenheid is, en geen economisch
privilege. Ik hoop dat dit proces – onder het motto ‘Buma ís Cultuur!’ -
binnenkort indrukwekkende vruchten afwerpt, ter versterking van de
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muziekcultuur en ter verbetering van het culturele klimaat waarbinnen
Buma een belangrijke rol vervult.

Tenslotte wil het nieuwe bestuur van Buma Cultuur nadrukkelijk haar lof
uitspreken voor het oude bestuur en de medewerkers van Conamus. Ik
dank met name mijn voorganger Willem van Beusekom voor de enorme
inzet waarmee hij Conamus twaalf jaar lang heeft helpen grootmaken.
Willem overleed in mei 2006 maar zijn inzet, ideeën en initiatief blijven
bewaard in het nieuwe Buma Cultuur.

Dr. Konrad Boehmer
Voorzitter Buma Cultuur Ê
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Stichting Conamus is sinds 1962 actief in het bevorderen van het gebruik
van Nederlands muziekcopyright in binnen- en buitenland. Hoewel ruim
vier decennia in leeftijd is Conamus springlevend en volledig opererend in
het hier en nu van de muziekindustrie. 

Al sinds de oprichting bestaat er een nauwe band tussen Conamus en haar
oprichter en belangrijkste financier, auteursrechtenorganisatie Buma.
Vanaf 1 maart 2006 wordt deze band nauwer aangehaald. Alle activiteiten
van Conamus zullen voortaan plaatsvinden onder de naam Buma Cultuur. 

Buma Cultuur blijft gewoon in Hilversum alle projecten uitvoeren die
Conamus deed. Wel treedt er een nieuw bestuur aan. Ook zal het
palet aan activiteiten verder worden uitgebreid met meerdere nieuwe
initiatieven, die de Nederlandse muziekcultuur en de exploitatie van
Nederlands copyright verder zullen bevorderen.  Ê
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De export van Nederlandse populaire muziek levert jaarlijks ruim 31,5 miljoen euro op. Ongeveer
de helft daarvan komt op het conto van dancemuziek, een genre waarin Nederland een van de
belangrijkste landen is. De inkomsten uit muziekexport zijn ongeveer gelijk verdeeld over auteurs-
rechten en naburige rechten, de exploitatie van geluidsopnamen en optredens. Kijkend naar de
opbrengsten uit auteursrechten zijn Duitsland (25%), België (17%) en Groot-Brittannië (12%) de
belangrijkste markten voor Nederlandse muziek. 

EXPORTBELEID
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WITHIN TEMPTATION-ZANGERES SHARON DEN ADEL MET DE PLATINA PLAAT VOOR DE VERKOOP VAN DE CD MOTHER EARTH IN DUITSLAND



De afgelopen jaren hebben een flinke teruggang in de audiomarkt te zien
gegeven. Hoewel in 2005 de omzetten in geluidsdragers verder terugliepen,
zijn ook de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Zo verdrievoudigde de
legale downloadmarkt en steeg de omzet in auteursrechten. Een verschui-
vende en op sommige punten ook al weer aantrekkende markt biedt kansen
voor de Nederlandse muziekindustrie. Een reden om extra in te zetten op
de bevordering van de export van Nederlands muziekcopyright. Conamus
doet dit met de ondersteunende programma’s musicXport.nl en het
Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB). Ook vertegenwoordigt
Conamus Nederland op diverse grote internationale muziekbeurzen. Het
door Conamus zelf geïnitieerde Amsterdam Dance Event (ADE) en
Noorderslag/EuroSonic, dat steeds meer een internationale allure krijgt,
spelen hierin ook een belangrijke rol. 

MUSICXPORT.NL        musicXport.nl is de vlag waaronder Conamus samen met het Nationaal Pop Instituut (NPI)
een internationaal programma voor (marketing)ondersteuning en -support
voert. In samenwerking met lokale partijen wordt voor iedere betrokken
artiest op maat een marketingplan ontwikkeld en uitgevoerd. De afge-
lopen vier jaar is de focus steeds gericht geweest op Duitsland. Dit heeft
een aantal opmerkelijke successen opgeleverd, waarvan de doorbraak van
Within Temptation het meest tot de verbeelding sprak. Feit is ook dat tussen
2001 en 2003 het aantal optredens van Nederlandse bands bij onze
oosterburen met 30 procent is toegenomen. 

De afgelopen jaren hebben bewezen dat de opzet van musicXport.nl kans-
rijk is. Daarom hebben NPI en Conamus besloten hun buitenlandbeleid voor
de komende jaren samen te formuleren en daarbij flink in te zetten op
musicXport.nl. Zo wordt het programma niet meer beperkt tot Duitsland,
maar in principe ook ingezet voor andere markten. Ervaringsgegevens
hebben geresulteerd in een aantal criteria waaraan bands en artiesten die
een beroep doen op de regeling moeten voldoen. Zo moet er sprake zijn van
succes op de eigen markt, moet er volledige support zijn van zowel de
Nederlandse als de buitenlandse partners en moet de betreffende artiest in
de projectperiode volledig beschikbaar zijn voor promotie. 
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Door bezuinigingen op de rijksbijdragen aan het NPI kon het programma
musicXport.nl in 2005 slechts in beperkte vorm worden voortgezet. De ver-
dere voortzetting van het programma kwam in het geding toen in het najaar
staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur weigerde een positief
advies van de Raad voor Cultuur over te nemen en aankondigde de subsidie
voor musicXport.nl stop te zetten. Dit zou betekenen dat jaarlijks 227.000
euro aan exportsteun voor de Nederlandse popmuziek zou verdwijnen. Het
voornemen van de staatssecretaris leidde tot een breed gedragen protest
vanuit de popsector. Op 22 november overhandigden Sharon den Adel
(Within Temptation), Eric Corton en DJ 100% Isis een manifest aan de
vaste Kamercommissie voor Cultuur. Na afloop had de band Within
Temptation nog een verrassing in petto. Als dank voor de ondersteuning van
musicXport.nl voor de band Within Temptation, overhandigde zij een platina
plaat voor 200.000 verkochte exemplaren in Duitsland van het laatste
album The Silent Force aan het musicXport-team.

In februari 2006 werd uiteindelijk bekend dat de overheid via het Ministerie
van Economische Zaken het musicXport-project alsnog zal ondersteunen.

PROGRAMMA STARTERS BUITENLANDSE MARKTEN (PSB)      Conamus voert sinds eind 2004 voor de
muzieksector de subsidieregeling Programma Starters Buitenlandse Markten
van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) uit. Deze regeling heeft
tot doel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, die over geen of weinig
exportervaring beschikken, te ondersteunen bij het betreden van een nieu-
we buitenlandse markt. De ondersteuning bestaat uit advies en begelei-
ding bij het opstellen en uitvoeren van een internationaliseringsplan.
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 partnerprogramma. 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 exportbevorderende brancheorganisaties zoals Conamus.
In het verslagjaar deden twaalf ondernemingen uit de muzieksector een
PSB-aanvraag. Daarmee werden onder andere campagnes opgezet voor
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Endewerf Management, Black Path Productions, V2 Records, Stichting
Chuck, Psychonaut Records, Prevue Productions, Treetop Services, en voor
de bands Redivider, Voicst, Krezip, Crucial en Peter Pan Speedrock.

VERTEGENWOORDIGING OP INTERNATIONALE MUZIEKBEURZEN       Bedrijven die Nederlandse
muziek exporteren, zijn vaak niet groot genoeg om op de grote interna-
tionale muziekbeurzen zelf met een eigen stand vertegenwoordigd te zijn.
Vandaar dat Conamus op deze beurzen een gemeenschappelijke stand
inricht. Met deze stand als uitvalsbasis zijn veel bedrijven toch in staat
op dergelijke evenementen succesvol te opereren. In het verslagjaar ver-
tegenwoordigde Conamus de Nederlandse muziekindustrie op de Midem
in Cannes en Popkomm in Berlijn. De Nederlandse muziek werd onder de
aandacht gebracht met een door het Conamus en Radio Nederland
Wereldomroep (RNI) gezamenlijk samengestelde serie verzamel-CD’s. 

14 EXPORTBELEID
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MIDEM       De Midem in de Franse kustplaats Cannes is van oudsher de bekendste muziekbeurs ter wereld. Het
evenement is tegenwoordig vooral van belang voor muziekuitgevers en
voor platenlabels die handelen in dance-tracks, die veelal bilateraal worden
gelicenseerd. De afgelopen jaren was het bezoek aan de Midem nogal
teruggelopen, maar 2005 liet een duidelijke kentering zien. Nederland
was dit jaar vertegenwoordigd met 136 professionals van 83 bedrijven.
De inschrijvingen voor de editie in januari 2006 laten opnieuw een stijging
zien, waarmee de Nederlandse deelname weer terug is op het niveau van
het begin van dit decennium. 

POPKOMM      Met 10.000 professionele bezoekers is PopKomm in Berlijn voor de Duitse muziekindustrie het
belangrijkste netwerkevenement. Sinds de verhuizing van de beurs van
Keulen naar Berlijn in 2004 zit Popkomm weer in de lift. Waren het voor-
heen de major-platenmaatschappijen die op Popkomm de boventoon voerden,
nu wordt de toon gezet door de nationale exportbureaus die op Popkomm
hun artiesten presenteren. Conamus was daarop geen uitzondering. Mede
op initiatief van Conamus was Nederland ook dit jaar weer ruim ver-
tegenwoordigd. Op de beurs was een Dutchsound-stand ingericht die door
Nederlandse professionals werd gebruikt om zaken te doen en afspraken
te houden. De stand werd gebruikt door zo’n 50 Nederlandse bedrijven,
met in totaal 105 personen.

‘Zo’, zegt Timo van Veen, een glas champagne in de
hand. ‘En nu maar rijk worden.’ De zanger/gitarist van
Stuurbaard Bakkebaard heeft, met zijn bandmaten Marc
Koppen (drums) en Onno Kortland (bas), een contract
ondertekend bij het Duitse platenlabel Hazelwood
Records. De krabbels werden gezet op Popkomm, de
Duitse conventie voor de popindustrie in de Berliner
Messe, plaats van handeling: de in knaloranje uitgevoer-
de Dutchsound- stand van Conamus.’

Volkskrant 17-09-2005, Menno Pot, Berlijn
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Tijdens het avondprogramma van Popkomm traden maar liefst 23
Nederlandse bands en artiesten op, gedeeltelijk als onderdeel van
‘Nederlandse’ showcases, en deels als onderdeel van andere avonden. Op
14 september werd een showcase georganiseerd in de Mudd Club met de
groepen Green Lizard, Alamo Race Track, The Apers en Face Tomorrow.
De 15e traden Blues Brother Castro, The Sheer, Voicst, Gem en Krezip
op in Kalkscheune: deze show trok meer dan 300 bezoekers en werd voor-
afgegaan door een ontvangst die in samenwerking met de Nederlandse
ambassade in Berlijn was georganiseerd. Vrijdag 16 september stond de
Kato-club in het teken van de gothic rock met concerten van Asrai,
Autumn, Epica en After Forever. Op andere momenten tijdens de beurs
traden Mist, Solo, Lawn, JudasVille, Stuurbaard Bakkebaard, Benny
Sings, T99 en nog een aantal Nederlandse artiesten op. Alle showcases
werden ondersteund met een promotiecampagne onder de noemer Neue
Holländische Welle. Deze bestond uit een website en uit een promotie-CD,
die in een oplage van 15.000 exemplaren gratis werd verspreid via het
Duitse muziekblad Visions.

AMSTERDAM DANCE EVENT         In 2005 vierden Buma en Conamus het tienjarig bestaan van het Amsterdam
Dance Event (ADE). Deze tiende editie, gehouden van 27 tot en met 29
oktober, telde 1.450 professionele deelnemers. Tijdens het avondprogramma
traden bijna 400 artiesten en DJ’s op in 30 zalen en clubs, voor meer dan
45.000 bezoekers. Deze cijfers betekenen een haast explosieve groei ten
opzichte van voorgaande jaren. Ze illustreren bovendien dat de muziek-
conferentie in het Amsterdamse congrescentrum Felix Meritis met het
bijbehorende avondprogramma in de clubs in de stad is uitgegroeid tot
het belangrijkste netwerkevenement voor de nog altijd springlevende
Europese dance-scene. Onder de optredende artiesten bevonden zich
namen als Dave Clarke (uk), Joris Voorn (nl), Joost van Bellen (nl), Kevin
Saunderson (us), Roisin Murphy (uk), Ferry Corsten (nl), Legowelt (nl),
Dynarec (f), Quazar (nl) en Armin van Buuren (nl). De keynote speeches
waren dit jaar van ID&T-directeur Duncan Stutterheim en de Duitse ster-DJ
Paul van Dyk. Stutterheim blikte terug op de opgang die ID&T maakte,
maar benadrukte ook dat in het huidige tijdgewricht risico’s op zowel
zakelijk als artistiek vlak nodig zijn om succes te behalen. Van Dyk bena-

‘Van house naar rock naar acid naar electroclash. Het
wemelde crossovers op het Amsterdam Dance Event.
Maar misschien ging de grootste vernieuwing schuil in
een houten kastje. Op het podium staan een drumstel, een
computer, een drumcomputer, een gitaar met bijbehoren-
de versterker, een microfoon, een Roland ‘acidbakkie’
TB303 […] Het is een curieus instrumentarium, maar de
intensiteit van de muziek die de vier muzikanten van
Soulwax er mee maken is ongekend.’

Volkskrant 31-1-2005
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FELIX MERITIS,  CONFERENTIECENTRUM ADE

fo
to

:
A

lb
er

t
H

ar
tw

ig

fo
to

:
P

ar
ty

vi
be

s
fo

to
:

A
lb

er
t

H
ar

tw
ig

fo
to

:
A

lb
er

t
H

ar
tw

ig

NETWORKING LOUNGE Q&A PAUL VAN DYK

DANSENDE MENSEN IN HOTEL ARENA



C

drukte het belang van inspiratie, relevantie en vooruitgang in muziek. Op
de beurs was veel aandacht voor nieuwe exploitatievormen zoals downloads
en ringtones. Buma/Stemra presenteerde haar digitale fingerprinting
systeem waarmee het mogelijk is geworden een goede programmaopgave
en daardoor juiste repartitie te doen van grote dance-evenementen. Deze
systematiek is intussen overgenomen door de Belangenvereniging Dance
(BVD), waarin alle grote dance-organisatoren zijn vertegenwoordigd.

Het ADE is de afgelopen jaren mede mogelijk gemaakt door subsidiebij-
dragen van het rijk. Deze ondersteuning had telkens een incidenteel
karakter. Vanwege haar belangrijke positie op het gebied van cultuur en
economie heeft het ADE voor de komende jaren een structurele bijdrage
aangevraagd in het kader van het Kunstenplan. Ondanks een positief
advies van de Raad voor Cultuur was deze bijdrage lang onzeker: zij werd
pas begin 2006 definitief toegekend.

In de loop der jaren is het ADE uitgegroeid tot een ware etalage van de
Nederlandse dance-scene. Nederlandse bedrijven als Armada, Extrema
en Kindred Spirits gebruiken het ADE doelbewust om hun artiesten inter-
nationaal te presenteren en daarmee is de conferentie een belangrijk
moment voor de Nederlandse muziekindustrie om buitenlandse zaken-
partners gemotiveeerd te krijgen voor Nederlands muziekcopyright.
Ook voor de stad Amsterdam is het belang van het Amsterdam Dance
Event inmiddels groot: de editie van 2005 werd door de stad actief onder-
steund en daarmee kon onder andere een uitgebreide promotiecampagne
in Duitsland en Engeland worden opgezet. Als gevolg daarvan nam de
hoeveelheid publiek uit die landen aanmerkelijk toe, zo bleek uit een
onafhankelijk onderzoek van de stad Amsterdam.

18 EXPORTBELEID
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Voor een florerende muziekindustrie is het in de schijnwerpers plaatsen van jong talent van groot
belang. Conamus ondersteunt enkele evenementen die wat dat betreft de infrastructuur vormen
van de Nederlandse popwereld. Noorderslag biedt 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 copyright in de schijnwerpers te
plaatsen. 

FESTIVALS
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Het Noorderslag Weekend, dit jaar gehouden van 13 tot en met 15 janu-
ari in Groningen, is een grootschalig meerdaags evenement. Op de don-
derdag- en vrijdagavond is er EuroSonic als internationaal showcase-
festival op vele locaties in de stad. Op zaterdagavond wordt indoor in De
Oosterpoort Noorderslag gehouden, met louter Nederlandse bands.
Overdag is er op deze locatie ook een seminar voor professionals in de
muziekindustrie. Conamus is samen met cultureel centrum De
Oosterpoort partner in de organiserende stichting Noorderslag

NOORDERSLAG       Noorderslag biedt in acht uur een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de
Nederlandse popmuziek. Het drukbezochte festival is dé plek voor nieuwe
namen om zich in de kijker te spelen, voor zowel de media, het live-circuit
als de platenindustrie. Het belang van Noorderslag blijkt onder meer uit
het feit dat het festival live wordt uitgezonden door Radio 3FM. Met de
grote mediabelangstelling voor het festival – zo publiceren bijna alle lan-
delijke dagbladen een recensie – betekent een succesvol optreden op
Noorderslag in de praktijk vaak de opstap naar tournees in het clubcircuit
en optredens op de grote zomerfestivals. Van de bijna vijftig acts die aan-
traden tijdens de editie 2005 maakten Gem, Solo, Autumn, Electric
Côco, Wende Snijders, Marike Jager, Textures, Asrai en Brace de stap
naar een groter publiek. Voor Lange Frans & Baas B., Ali B, The Sheer
en Beef betekende het optreden in de grote Buma/Stemra-zaal een
bevestiging van de verworven status in het voorafgaande jaar. 

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 Nederland en Europa showcases, waarbij ze zich presenteren
aan boekers, managers, programmeurs, platenmaatschappijen en – niet
in de laatste plaats – het publiek. In 2005 traden tijdens EuroSonic 178
acts op. Uit het buitenland waren dat onder meer Thomas Dybdahl,
Jasper Steverlinck, Laurent Garnier, The Engineers, Moneybrother,
BeatSteaks, The Go! Team, Daan, Stijn, Sioen, El Tatoo Del Tigre,
Macaco en Gabriel Rios. Nederlandse bands die zich presenteerden waren
onder meer Bettie Serveert, The Yearlings, Johan, Voicst, Relax, LPG,
After Forever en Mark Foggo’s Skasters. Het festival was op vijftien

‘Het Utrechtse vijftal Gem viel positief op met een ener-
gieke rockshow aan het begin van de avond. Ook de
Nederlands-Marokkaanse groep Kasba wekte veel sym-
pathie op. Met hun opvallende mengeling van Oosterse
klanken, gitaar en drums wisten ze de foyer van de
Oosterpoort zowaar aan het swingen te krijgen.’

Eindhovens dagblad 17-01-2005
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KEYNOTE CEES VERVOORD (BUMA/STEMRA) THE SHEER OP NOORDERSLAG

RINGTONES PANEL TIJDENS NOORDERSLAG SEMINAR
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Europese radiostations te horen, waaronder ‘live’ bij Radio 3FM, Studio
Brussel en het Deense P3. EuroSonic fungeerde ook als showcase-festival
voor verschillende binnen- en buitenlandse partijen: zo was er een Funk
To The Max-avond in het Newscafé, presenteerde Excelsior Recordings
haar acts in het Tehuis, deed Red Bullet hetzelfde in Club 29 en annexeerde
Play It Again Sam 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 talentbemidde-
laars uit de Europese live-muziekindustrie. 

EUROPEAN TALENT EXCHANGE PROGRAM (ETEP)        Het European Talent Exchange Program (ETEP)
is een uitwisselingsprogramma, waarbij 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. ETEP is een initiatief van Stichting
Noorderslag en wordt ondersteund door de European Union Education
And Culture Department, SENA Performers en Conamus. De afgelopen
jaren speelde ETEP een belangrijke rol in de doorbraak van Franz
Ferdinand (Schotland), Wir Sind Helden (Duitsland), Kaizers Orchestra
(Noorwegen), Within Temptation (Nederland), Teitur (Faroer Eilanden)
en T. Raumschmiere (Duitsland). In 2005 speelden via dit programma 39
Europese artiesten uit 14 landen op 41 verschillende festivals. In totaal
ging het om ruim 90 optredens. Onder de deelnemende festivals bevinden
zich klinkende namen als Rock Am Ring, Rock Werchter, Roskilde,
Pinkpop, Suikerrock en Glastonbury. 

“Waarschijnlijk de beste plek om Europees talent te
checken. En daarnaast heeft Groningen zoveel leuke
tenten dat je het zo live music heaven kunt noemen.”
(Juha Koivisto, promotor van het Finse Provinssirock
Festival)

Metro, 16-01-2005

‘Bands die je anders nooit te zien krijgt, krijgen de kans
de show te stelen. Bijvoorbeeld het Portugese Bunny-
ranch, dat weinig opheeft met fado of saudade, maar uit-
blinkt in vettige orgeltjespunk, gebaseerd op eenvoudige
maar opzwepende marsritmes. In Vera voerde zanger-
drummer Carlos Mendes zijn troepen staand achter het
drumstel aan, alsof hij had leren trommelen bij de fanfare
voordat hij wegens rebels musiceren was geroyeerd.’

Trouw 17-01-2006
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NOORDERSLAG SEMINAR         Op de dagen van Noorderslag en EuroSonic wordt het Noorderslag Seminar
georganiseerd. Deze driedaagse conferentie brengt professionals uit de
muziekindustrie samen. Behalve als gelegenheid om uitgebreid te netwer-
ken, fungeert het seminar ook 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
(EBU, een overkoepelend orgaan van de Europese publieke radiostations),
de International Music Managers Federation (IMMF, de brancheorganisatie
voor managers in de popmuziek), Network Europe (de associatie van
Europese boekers en promotors) en Yourope (de vereniging van grote
Europese popfestivals). 
Voor de keynote speech van de editie 2005 tekende directievoorzitter
Cees Vervoord van Buma/Stemra. Hij hield een pleidooi voor meer aandacht
voor de bescherming van het nationaal muziekproduct en het behoud van
de verscheidenheid van de Europese muziekcultuur. Belangrijke thema’s
in de verschillende lezingen en forumdiscussies waren nieuwe business-
modellen voor de muziekindustrie, trends in digitale distributie van muziek,
alternatieve kanalen om muziek te verkopen en met muziekcopyright geld
te verdienen. Veel ruimte was er dit jaar ook voor muziekeducatie en het
verkrijgen van bijdragen van fondsen en subsidies. Met 1.300 deelnemers
was het Noorderslag Seminar ook dit jaar weer uitverkocht. Deze editie
werd georganiseerd door Conamus en Buma/Stemra in samenwerking
met De Oosterpoort, Essent, European Broadcasting Union, Network
Europe, Yourope en IMMF. Voor de ondersteuning tekenden de gemeente
Groningen, provincie Groningen, het Ministerie van OCW, de Europese
Unie, het Fonds voor de Amateur- en Podiumkunst, Grolsch, NVPI, STAP,
Red Bull, Sena Performers, Ernst & Young, Signo & S, Amsterdam
Dance Event, Bureau Export, EVD, VNP, Iprecom, Bizon, Mojo Concerts,
Plato, Ampco, Buro GoGo en Hartman Uitzendbureau. 
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EUROVISIE SONGFESTIVAL         Vijftig jaar na haar eerste editie is het Eurovisie Songfestival nog altijd een
tot de verbeelding sprekend evenement in het Europese muziekleven.
Honderden miljoenen kijkers stemmen ieder jaar weer af op de finale van
dit liedjesfestijn. Ook het voorafgaande Nationale Songfestival, mag zich
verheugen in een grote belangstelling van zowel liedjesschrijvers, media
als publiek. Helaas bleef de Nederlandse inzending, My Impossible
Dream door Glennis Grace, in 2005 steken in de internationale voorronde.
Dit betekent dat ons land zich ook het komende jaar weer via deze omweg
moet zien te plaatsen. Bij de komende editie van het Nationale Songfestival
zal een strengere voorselectie plaatsvinden. De combinatie van publieks- en
jurystemmen wordt gehandhaafd. 
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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. De Popprijs is een specifieke genreprijs.
Door de aandacht die deze onderscheidingen genereren in de media, hebben ze een belangrijke stimu-
lerende werking: artiesten slaan het feit dat ze ooit een Gouden of Zilveren Harp hebben ontvangen
zelden over in hun biografie. De Popprijs zorgt steevast voor koppen in de dagbladen en jaagt de
bekendheid van de winnaars flink aan.
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GOUDEN-HARP WINNAAR LENETTE VAN DONGEN GOUDEN-HARP WINNAAR JAN AKKERMAN
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HARPEN GALA     De Gouden en Zilveren Harpen en de Exportprijs 2004 werden op 16 februari 2005 uitgereikt
tijdens het Harpen Gala in Theater ’t Spant in Bussum. Een integrale
registratie van het evenement, waarbij de alle prijswinnaars werden begeleid
door het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker, werd uitgezonden
door Radio 2 (Gouden Harpen, Exportprijs) en 3FM (Zilveren Harpen).
Ook vele andere media, waaronder het NOS Journaal en RTL Boulevard,
besteedden uitgebreid aandacht aan het Harpen Gala. 

GOUDEN HARPEN      De Gouden Harp is de hoogste onderscheiding die door Conamus 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 2004 werden uitgeroepen cabaretière Lenette van
Dongen, gitarist Jan Akkerman en tekstschrijver Friso Wiegersma. 

UIT DE JURYRAPPORTEN:

Lenette van Dongen

“Lenette van Dongen is de orchidee van het

Nederlandse cabaret. Een orchidee die geurt naar

humor, poëzie en échte emoties.” Journalist Ruud

Meijer schreef deze ontroerend mooie woorden

twee jaar geleden in het Algemeen Dagblad, naar

aanleiding van de door hem bezochte voorstelling

Vedette. Het zal maar over je geschreven worden,

als je als cabaretière in je vijfde show hard tekeer

gaat tegen alles wat nep, opgeblazen en talentloos

is in de wereld van showbizz en televisie. Noem je

jezelf daarbij met de nodige zelfspot ‘vedette’,

blijken zowel de critici als het publiek het er met

z’n allen roerend over eens te zijn: dat bén je inder-

daad! Lenette van Dongen komt met messcherpe

en intelligente teksten vol humor en poëzie, ze

kan je het ene moment laten huilen van het lachen

en even later zo ontroeren dat je een traantje weg-

pinkt, en ze kan bovendien zo ijzingwekkend mooi
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zingen, dat de jury het alleen maar kan onder-

schrijven: Lenette ís een heuse vedette in de

Nederlandse cabaretwereld.”

Jan Akkerman

“Jan Akkerman’s techniek is onovertroffen, hij is

een briljant componist die met zijn vingers boeiende

verhalen vertelt, en hij doet dat bovendien in een

geheel eigen stijl die niet in vakjes als rock, klassiek,

jazz of avantgarde past – Jans spel omvat ál deze

invloeden. Als zodanig weet hij met de emotie van

blues telkens weer een crossover te maken naar

andere muziekgenres, en daar iedere keer hoog-

staande resultaten mee te halen. Jan is een van de

beste en meest invloedrijke gitaristen ter wereld:

altijd vernieuwend, gewaagd en inventief spelend

en met en onovertroffen rijk, gevarieerd en kwalita-

tief hoogstaand oeuvre. Een veteraan die al een

rijke carrière achter zich heeft, maar waar we nog

heel bijzondere muziek van kunnen verwachten.”

Friso Wiegersma

“Deze alleskunner heeft als schrijver van liedtek-

sten en gedichten, als schilder en als kostuum- en

decorontwerper weergaloos mooie dingen

gemaakt en daarmee onze levens verrijkt. Hij

schreef liedjes voor o.a. Wim Sonneveld, Leen

Jongewaard, Willem Nijholt, Marjol Flore, Erik

Breij en Liesbeth List, en maakte in opdracht van

de gemeente Amsterdam een gedicht ter gele-

genheid van het huwelijk van Maxima en

Alexander. Hij ontwierp voor meer dan vijftig

toneelstukken, musicals, opera’s, balletten en

speelfilms decors en kostuums, en exposeerde

zijn schilderijen o.a. in de Benson Gallery in New
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THE SHEER

ALAIN CLARK KASPER VAN HOUTEN
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York. Het is dat het woord niet bestaat, maar

anders zou de jury Wiegersma het liefst als

‘talentboordevol’ omschrijven.”

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 2004 gingen naar gitaarrockband The Sheer, rapper Ali B, cabare-
tier Kasper van Kooten en zanger/liedjesschrijver Alain Clark. 

UIT DE JURYRAPPORTEN: 

The Sheer

“De jury roemt in eerste plaats de catchy combina-

tie van melodieuze pop/rock met een Britse inslag

en stelt dat de groep daar een zeldzaam frisse en

energieke invulling aan weet te geven. Een derge-

lijke combinatie van witheet enthousiasme, span-

nende composities en de nodige muzikale diepgang

levert een bijzonder resultaat op en toont aan dat

het nog steeds heel goed mogelijk is een nieuwe

invulling te geven aan de traditionele gitaar-bas-

drums line-up van een rockband.” 

Ali B

“Als één Nederlandse artiest zich dit jaar opval-

lend heeft gemanifesteerd, is het Ali Bouali, alias

rapper Ali B, ‘de Lijpe Mokro’ met de scherpe

tong en de gulle lach; 23 jaar en nu al de stem

van een generatie. Ali B is tieneridool, volwassen

performer én bevlogen mens. De jury roemt zijn

raptalent, zijn talent om mensen aan het lachen

te maken, zijn sociale betrokkenheid – bij het

leven van de straat, maar ook bij de hogere
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wereld ver van hier - zijn volwassen concerten

met live-band en gastvocalisten, zijn niet-afla-

tende enthousiasme en positivisme, en bovenal

zijn eigen stem, de stem van jong, aanstormend,

urban Nederland.” 

Alain Clark

“Alain heeft de afgelopen twee jaar zowel voor

als achter de schermen van zich laten horen. Als

achtergrondzanger, songwriter, producer, lead-

zanger en tekstschrijver: in elke hoedanigheid

weet hij zijn talenten aan te wenden en zijn

stempel te drukken, en daardoor wordt hij posi-

tief herkend. Zowel live als op CD; zowel in koor-

tjes als in hoedanigheid van frontman, Alain

Clark is een van de betere zangers die de laatste

jaren in Nederland aan het firmament is versche-

nen. Met de juiste coaching van zijn vele talenten

kan hij een grote ster worden.”

Kasper van Kooten

“Kasper van Kooten is een groot en veelzijdig

talent. Het materiaal is zeer gevarieerd, zowel

tekstueel als muzikaal. Zijn teksten zijn afwisse-

lend kritisch (zoals in De Ziekte Van Download,

waarin hij zich boos maakt over het feit dat

muziek tot junkfood wordt), gevoelig (zoals in

een liedje over een jongen die voor zijn moeder

zorgt of over de man met bindingsangst), cabare-

tesk (zoals in een lied over rosé: ‘’t is net geen

rood en net geen wit’) of komisch (zoals in het

lied over een jongen die verlangt naar een one

night stand met de mooiste vrouw in het café).

De melodieën van Kasper van Kooten en Arjen

Mooijer sluiten hier goed bij aan.”
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EXPORTPRIJS         De Exportprijs van Conamus wordt jaarlijks toegekend aan de artiest die het meest succes-
vol is met Nederlands muziekcopyright in het buitenland. De Exportprijs
over 2004 werd voor de tweede keer toegekend aan de gothic rockband
Within Temptation. Nadat de groep in 2001 in Nederland doorbrak met
de single Ice Queen slaagde men er optimaal in dit succes internationaal
te vertalen, te continueren én verder uit te bouwen. Het vorig jaar ver-
schenen album The Silent Force behaalde de gouden status in Nederland,
België en Duitsland en kwam in de Top 25 in landen als Frankrijk,
Zwitserland en Oostenrijk. Tevens is de band uiterst succesvol in Zweden,
Noorwegen en Polen. Van The Silent Force zijn in Europa inmiddels al
meer dan 300.000 exemplaren verkocht.

Een overzicht van alle winnaars van de Gouden en Zilveren Harpen en van de Exportprijs vindt u
op www.bumacultuur.nl

Zowel voor de Harpen als voor de Exportprijs geldt dat ze worden uitgereikt
over het voorafgaande jaar. De Gouden Harpen 2005 werden begin 2006
uitgereikt aan Brigitte Kaandorp, Ferry Maat en Guus Meeuwis. De
Zilveren Harpen gingen naar Stevie Ann, Pete Philly & Perquisite en
Thomas Berge. De Exportprijs werd opnieuw toegekend aan Within
Temptation. Meer informatie over deze prijzen in het Jaarverslag 2006. 
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RADIO 2 ZENDTIJD PRIJS     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 Nederlands lied. De prijs wordt uitgereikt als onder-
deel 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 2004
was Willeke Alberti. Zij kreeg de prijs op 28 maart 2005 uitgereikt door
acteur Jeroen Krabbé tijdens het Radio 2 Gala van het Nederlandse Lied
in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hierbij vertolkten Acda
en De Munnik, Sarah Bettens, Guus Meeuwis, Karin Bloemen, Paul de
Leeuw en Jamai, begeleid door het Metropole Orkest o.l.v. Dick Bakker,
bekende en onbekende nummers uit haar repertoire. 

POPPRIJS     De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het Noorderslag Festival aan de groep of artiest die in
het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de
Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als commercieel succes,
maar ook een goede live-reputatie, vernieuwingsdrang en/of integriteit
een rol. De afweging van deze argumenten is telkens doorslaggevend. De
prijs bestaat uit een beeld van Theo Mackaay en een cheque ter waarde
van 10.000 euro. De Popprijs is een initiatief van de BV Pop (de bijzondere
vakgroep popmuziek van de kunstenvakbond FNV KIEM), maar wordt
uitgereikt door Sena Performers, Buma en Conamus. De Popprijs over
2004 werd toegekend aan rapper Ali B. 

UIT HET JURYRAPPORT:

“Ali B is succesvol, eigenzinnig en heeft de pop-

muziek verrijkt met een nieuw geluid. De

Nederlandstalige hiphop was afgelopen jaar zon-

der enige twijfel het meest levendige genre

binnen de popmuziek, en van alle rappers sprong

Ali B het meest in het oog. Sterker nog: wie nog

nooit van Ali B gehoord heeft, heeft geen tv

gekeken, niet naar radio geluisterd en geen pop-

‘Naast een homage aan haar uitgebreide oeuvre, willen
Conamus en Radio 2 Willeke Alberti juist volgend jaar
eren omdat ze dan zestig jaar wordt. Het is de zesde
keer dat de Radio 2 Zendtijd Prijs wordt uitgereikt.’

Broadcast Magazine 20-08-2004
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festivals, concert- of theaterzalen bezocht. Ali B

was overal en leek voor alles te porren. Hij stond

zes keer met Marco Borsato in een uitverkochte

Kuip, maar schuwde ook de kleine podia niet. Ik

Ben Je Zat werd een enorme hit en dat is knap,

want Ali B werd niet gesteund door een grote

platenmaatschappij. Hij bracht zijn album Ali B

Vertelt Het Leven Van De Straat in eigen beheer

uit en bewees dat dit succes niet in de weg hoeft

te staan. Ali B is in vier jaar uitgegroeid van zelf-

verklaard straatschoffie tot boegbeeld van het

nieuwe multiculturele Nederland. Niet zozeer

omdat hij zich voor geen enkel tv-spelletje te

goed voelt, maar vanwege zijn volstrekt unieke

uitstraling en zijn altijd relevante en immer posi-

tieve raps.”

Ook voor de Popprijs geldt dat deze wordt uitgereikt over het voorafgaande jaar. De Popprijs 2005
werd begin 2006 uitgereikt aan Within Temptation. Meer hierover in het jaarverslag over 2006.
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DE VEER           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
muziekindustrie heeft onderscheiden door visie en/of succes. De Veer over
het jaar 2004 werd uitgereikt aan Marcel Albers, managing director van
Idol Media. 

UIT HET JURYRAPPORT:

“Begin jaren ‘90 werd hij zakelijk leider en produ-

cent voor het televisiebedrijf Jiskefet Producties

BV, en in 1994 was Albers medeoprichter van het

platenlabel Double T Music Nederland. Uit het suc-

ces van onder meer K’s Choice, Green Lizard,

Ozark Henry en Kirsten blijkt wel dat hij een (flin-

ke) neus heeft voor talent. Maar Albers deinst ook

niet terug voor niet direct commercieel ogende

projecten en ‘moeilijker’ repertoire. In 1997 nam

hij het label Brigadoon Vocal over, dat zich voorna-

melijk richt op (veelal Nederlandstalige) vocale

muziek in verschillende genres, zoals jazz, cabaret,

musical en chanson. Het label is het thuis van één

van dé ontdekkingen van 2004: Wende Snijders.”

Ook voor De Veer geldt dat deze wordt uitgereikt over het voorafgaande jaar. De Veer 2005 werd
begin 2006 uitgereikt aan Kees de Koning (TopNotch). Meer hierover in het jaarverslag 2006.

“Aandacht is aandacht”, riep Ali B lachend terwijl hij
uit alle hoeken van de grote zaal in De Oosterpoort in
Groningen met bier werd bekogeld, nadat hij de Popprijs
in ontvangst had genomen. “Vandaag mag het. Van die
10.000 euro koop ik wel een nieuwe broek.” 

Telegraaf 17-01-2006
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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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PROMOTIE-CD’S        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 Radio Nederland Wereldomroep een aantal promotie-
CD’s met nieuwe Nederlandse muziek. Deze worden verspreid op de grote
muziekbeurzen en onder radiostations. In 2005 werden vier genreover-
zichten samengesteld: één voor pop/rock, één voor jazz/wereldmuziek en
twee voor dance – voor deze laatste geldt dat de eerste voor Noorderslag
en Midem wordt gemaakt en de ander voorafgaand aan Popkomm en het
Amsterdam Dance Event. Deze CD’s vonden bij de muziekbeurzen en de
vele relaties gretig aftrek. 

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 Conamus in samenwerking met Buma en Sena
de Engelstalige website Dutchsound.nl. Centraal hierop staat een over-
zicht 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
geluidsfragmenten 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 aanwezig-
heid op een grote muziekbeurs. Daarbij wordt gebruik gemaakt van links
naar het archief van live-opnamen op de website 3VOOR12 van de VPRO.
Van de website verschijnt enkele keren per jaar een papieren versie onder
de naam Dutchsound.news. Deze wordt steeds rond een grote muziekbeurs
(Noorderslag, Midem, Popkomm, Amsterdam Dance Event) verspreid. 



C

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, Noorderslag en ADE 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). 
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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 een publiek kennis te laten maken met Nederlandse muziek, zeker waar het
gaat om minder voor de hand liggende genres. Daarom ondersteunt Conamus enkele mediaprojecten
die dit wel doen.
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WEEKEND VAN DE NEDERLANDSE POPMUZIEK (3FM)      Ieder jaar organiseert 3FM samen met Conamus
en het NPI het Weekend van de Nederlandse Popmuziek, in 2005 op 19,
20 en 21 maart. Hoogtepunt in publicitair opzicht is de verkiezing door
de luisteraars van de beste popsong van eigen bodem. Als nummer één
kwam hierbij Girl van Anouk uit de bus, dat daarmee de jarenlange favoriet
Stil In Mij van Van Dik Hout van de troon stootte. Zij was ook de grote
winnaar bij de 3FM Awards, met onderscheidingen voor de beste zangeres
en de beste single. Ook won ze de Schaal van Rigter, de onderscheiding
voor het meeste gedraaide nummer op 3FM in 2005. Tijdens het Weekend
van de Nederlandse popmuziek zond 3FM ’s avonds live-concerten uit van
Nederlandse bands. Het evenement werd ondersteund met een reclame-
campagne op 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 succes-
volle evenementen op Radio 2 is het in samenwerking met Conamus geor-
ganiseerde Weekeinde van het Nederlandse Lied, waarbij alleen
Nederlandse muziek wordt gedraaid. Belangrijke onderdelen in het
Weekeinde zijn een door luisteraars samengestelde Top 50 en het Gala
van het Nederlandse Lied, waarin de Radio 2 Zendtijd Prijs wordt uitge-
reikt. Dit jaar zond Radio 2 daarnaast in de avonduren concerten uit van
Acda en De Munnik, Marco Borsato en Stef Bos. De editie 2005, gehouden
van 26 tot en met 28 maart, was goed voor 1,8 miljoen luisteraars en
zowel in inhoudelijk als qua publieksrespons een enorm succes.

TMF KWEEKVIJVER      Kweekvijver is een nieuw initiatief van MTV Networks in samenwerking met Conamus,
BV Pop & FV KIEM en de Stichting NORMA en komt voort uit de groei-
ende behoefte van Nederlandse artiesten aan kwalitatief hoogstaande
videoclips. Kweekvijver helpt nieuwe artiesten aan een videoclip waar
normaal geen budget voor beschikbaar is en geeft tevens aanstormend
regietalent de mogelijkheid een professionele clip te produceren. De ontstane
clip krijgt in ieder geval een week lang de A-rotatie- en drie weken C-
rotatiestatus op de muziekzender TMF. Ook wordt diverse keren een
‘Making Of’ video vertoond.
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Voor Kweekvijver konden bands of artiesten in het najaar van 2005 een
demo inzenden, waaruit door MTV en Conamus een keuze werd gemaakt:
de eerste Kweekvijver-artiest (de zangeres Ninthe) presenteerde zich in
januari 2006.

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 CD-pro-
ducties met het Nederlandse lied en de actuele ontwikkelingen in de theater-
en amusementswereld. De programmamakers worden hierin ondersteund
door Conamus. 

OLON CD-SERVICE     Bij het bekend maken van Nederlandse muziek spelen de 330 lokale en regionale zenders
een belangrijke rol. Deze regiogebonden zenders bereiken meer verschillende
doelgroepen dan de landelijke zenders en hebben samen een niet te onder-
schatten aandeel in de luistercijfers. De meeste zenders hebben echter
slechts een beperkt budget en worden vaak door vrijwilligers gerund. Voor
platenmaatschappijen, zeker voor de kleinere labels, is het bijna ondoenlijk
om al deze zenders te voorzien van gratis platen en 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 Mega Top 100. Terwijl de overgebleven plaatsen op de CD tegen betaling
door de platenmaatschappijen kunnen worden opgevuld, kunnen lokale zenders
tegen een kleine vergoeding een abonnement nemen op de service,. De Olon-CD,
die in een oplage van 400 exemplaren wordt verspreid, blijkt telkens weer
in een behoefte te voorzien. 

MUZIEK PLATFORM NEDERLAND    Muziek Platform Nederland is 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. Bij dit initiatief zijn
behalve Conamus de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals
(VNPF), het NPI, Music Managers Forum (MMF), Buma/Stemra, Sena,
de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en
geluidsdragers (NVPI) en de Nederlandse Vereniging van Grammofoon-
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platen Detailhandelaren (NVGD) betrokken. Het Muziek Platform Nederland
trad op 22 november 2005 naar buiten met een protest tegen het dreigende
verdwijnen van de subsidie voor musicXport.nl en een pleidooi voor een
structurele subsidie aan het Amsterdam Dance Event. Een manifest met
die strekking werd mede ondertekend door het Muziek Platform
Nederland. 
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Voor de Nederlandse muziekwereld is een constante aanwas van nieuw talent van groot belang,
maar het is minstens zo belangrijk dat dat talent goede informatie geboden wordt over het maken
van muziek of een carrière in de muziek. Conamus ondersteunt daarom verschillende initiatieven
die muzikanten helpen podiumervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. 

TALENTONTWIKKELING
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MUZIKANTENDAG      De Muzikantendag is een evenement voor amateur- en semi-professionele muzikanten met
als doel hun muzikale kennis te vergroten, hen beter bekend te maken met
de organisatorische aspecten van muziek maken en hen in contact te
brengen met professionals uit het vak om zo deuren te openen en nieuwe
ideeën op te doen. Het programma bestaat uit een groot aantal workshops,
clinics, panels en talkshows. De editie 2005, gehouden op zaterdag 21
mei in De Melkweg en het naburige Sugar Factory en Cinecenter, was met
ruim 1.100 bezoekers uitverkocht en daarmee één van de succesvolste
publiekgerichte activiteiten van Conamus. De Muzikantendag blijkt ook
steeds vaker te worden ontdekt door de media. Dit jaar waren onder meer
3FM, Radio 2 (Volgspot), MTV en RTV Noord-Holland aanwezig voor het
maken van reportages. 
De keynote speech van de editie 2005 was van Willem Venema, jarenlang
het gezicht van Mojo Concerts en verantwoordelijk voor de programmering
van onder meer Pinkpop en Lowlands, en tegenwoordig actief met zijn
eigen boekingskantoor The Alternative. Clinics en workshops waren er
van Linda Bloemhard (zang), John van der Veer (gitaar), Green Lizard
(songwriting), Michel van Schie (basgitaar), Stef Broks (Textures,
drums), Ivo Witteveen (opname), Kirsten (songwriting), Tjeerd
Oosterhuis (songwriting), Racoon (songwriting), Beef! (songwriting),
Relax (opname), Eric Vaarzon Morel (gitaar), Dennis Boxem (drums),
Brainpower (rap), J. Perkin (Solo, songwriting) en Maartje Simons
(drums). Onderwerpen van de talkshows waren onder meer de verdiensten
vanuit digitale downloads, het maken van een videoclip, de valkuilen bij
het opnameproces en het belang van het beschermen van auteursrechten
en naburige rechten. 
Nieuw onderdeel was The Case, waarbij met enkele acts (in dit geval de
Friese band Thin Air en de singer/songwriter Sander Blom) in één dag
alle aspecten van een muziekcarrière onder de loep werden genomen.
Onder leiding van ervaren muzikanten en managers kregen ze workshops
tekstschrijven, zang en PR. Ook werd één nummer uit hun repertoire door
Anouk-drummer Hans Eijkenaar 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 en vroegen naderhand naar hun ervaringen. 
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De makers van het 3FM radioprogramma BuZz interviewden Within
Temptation, The Sheer en Voicst 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 ludiek hoogtepunt vormde de workshop van
Gyuri Vergouw, organisator van het Nederlands Luchtgitaar Kampioenschap,
over het showaspect bij het optreden. De Nationale Muzikantendag werd
afgesloten met de Sena Performers Muzikantennacht, een concertavond
in de Melkweg met optredens van DJ Waxfiend, The Sheer, Racoon,
Brainpower, Yes-R, The Opposities, Typhoon en Blues Brother Castro. 
De Muzikantendag werd georganiseerd door Conamus in samenwerking
met Buma en Sena, met medewerking van NPI, FNV KIEM/BV Pop,
BuZz/Ongekend Talent, DutchView, Byton, LiveIvents, Festivalinfo, FRET,
Slagwerkkrant, Guitar Magazine, Interface, Music Maker, JAM, MMF,
MusicFrom.nl, Muzikantenbank.net, Radio 2 Volgspot en UP Magazine. 

D3: DUTCH DJ DAY     Op de laatste dag van het Amsterdam Dance Event wordt sinds 2004 in Felix Meritis D3:
Dutch DJ Day georganiseerd, een seminar om DJ’s, producers en artiesten
bij te staan bij hun muziekcarrière of om hen de fijne kneepjes bij te brengen
bij produceren, remixen en platen draaien. Weliswaar toegespitst op DJ’s
en producers van dance en elektronische muziek, is D3 vergelijkbaar met
Muzikantendag: 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 ‘Hoe steekt de hedendaagse muziek-
industrie in elkaar?’ en ‘Is de DJ een juridisch volwaardig zelfstandig
auteur?’. Daarnaast waren er productpresentaties, financiële en juridische
adviezen. Ook konden muzikanten hun demo laten beoordelen in een één-
op-één gesprek met een professional. De keynote speech van de D3 2005
werd gedaan door Dave Clarke. Andere bekende namen onder de sprekers
waren DJ Roog, Derrick May, Zuco 103, Relax, Ferry Corsten, Steve
Rachmad, Joris Voorn en Futureshock. D3 telde dit jaar 250 deelnemers
en was daarmee uitverkocht.
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DEMOSPREEKUUR MUZIKANTENDAG Q&A JORIS VOORN EN STEVE RACHMAD

TJEERD OOSTERHUIS TIJDENS ZIJN COMPOSITIEWORKSHOP OP MUZIKANTENDAG
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ESSENT AWARDS         Het stimuleren en ondersteunen van jong talent staat ook centraal bij de Essent Awards,
een initiatief van energiebedrijf Essent, Double 2 Productions, Idol Media,
Agents After All, NPI en Conamus. De Essent Award is een aanmoedigings-
prijs, 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 pro-
motionele activiteiten kan ontwikkelen. Daarnaast wordt de winnaars de
mogelijkheid gegeven op te treden op Noorderslag of Lowlands. Ook worden
vanuit de deelnemende organisaties de nodige promotionele activiteiten
ondernomen. De winnaars van een Essent Award in 2005 waren Asrai,
Blues Brother Castro, Born, Intersection, Lange Frans & Baas B, Mala
Vita, Pete Philly & Perquisite, 2nd Place Driver, Solo en zZz. Op de valreep
van 2005 werden ook al de eerste namen voor 2006 bekend gemaakt. Dat
zijn Stevie Ann, Behave, Jawat!, Kraak & Smaak en Brace.

SP!TS BREAKTHROUGH AWARD      Voorts was Conamus zijdelings betrokken bij de Sp!ts Breakthrough
Award, een nieuwe talentenjacht georganiseerd door het dagblad Sp!ts.
Bedoeling was dat de winnaar van deze wedstrijd zou optreden tijdens het
NJOY-festival, maar omdat dit evenement ter elfder ure werd afgeblazen,
kon dat niet doorgaan. De winnaar uit de ruim 400 inzendingen, de groep
Roosbeef, kreeg in plaats daarvan een finaleplaats in de 3FM Buzz
Award. De nasmaak zal ongetwijfeld zijn weggespoeld toen Roosbeef ook
deze prijs in de wacht sleepte. 

CURSUS MUZIKAAL ONDERNEMERSCHAP        In Nederland bestaat 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 in 2004 een cursus Muzikaal Onder-
nemerschap. Deze duurt acht zaterdagen en wordt gehouden in de Fontys
Rockacademie in Tilburg. Naast docenten van die opleiding passeren ook
diverse gastdocenten de revue. Deze cursus blijkt duidelijk in een behoefte
te voorzien en zal in 2006 opnieuw worden gehouden. In het komende
jaar zal rechtenorganisatie Norma de rol van hoofdsponsor van de cursus
op zich nemen. 
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THEMUSICZONE      Het project TheMusicZone heeft tot doel middelbare scholieren op het Havo en VWO kennis
te laten maken met Nederlandse popmuziek en nieuwe muziek aan hen te
presenteren. De scholieren worden via het vak Cultureel Kunstzinnige
Vorming (CKV) geïnformeerd over de achtergronden van verschillende
muziekstijlen. Er zijn lespakketten in vijf genres: hiphop, heavy
metal/hardrock, dance/DJ, world music/urban en singer/songwriter.
Daarnaast is er aandacht voor het vak van muzikant en gerelateerde
beroepen zoals dat van componist. Ook problemen als het illegaal down-
loaden van muziek komen aan bod. Onderdeel van het programma is een
gastles in de klas door een artiest. Vervolgens wordt in een nabijgelegen
poppodium een concert georganiseerd. Hier maken de scholieren, veelal
voor het eerst, kennis met het fenomeen poppodium en live concert. De
scholieren kopen hun concertkaartje met de waardebonnen die ze voor het
vak CKV krijgen om culturele activiteiten te bezoeken. In het verslagjaar
is TheMusicZone uitgegroeid tot een succes. Aan het project doen intussen
meer dan 160 middelbare scholen, 45 popzalen en diverse Nederlandse
bands en artiesten mee. Acts die dit jaar in dit verband optraden waren
onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Intwine, Alain Clark, Green
Lizard, Tom Wolkers, Relax, Di-rect, Marike Jager, R.O.O.O.M.,
Brainpower, Mosqio, Paco Diatta, The Opposites en The Partysquad. Het
project wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW en Buma en in
opdracht van Conamus uitgevoerd door Artmark en Redhouse. 
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EEN WOORD VAN DANK
Een van de kernwaarden van Conamus is dat zij er voor iedereen is: wij maken geen onderscheid
tussen volkse muziek, electro, gothic metal of middle of the road, zolang het maar om Nederlands
muziekcopyright gaat. Dit alles is al meer dan 40 jaar onze doelstelling.
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Juist omdat Conamus zo’n breed gebied dient te bestrijken, is de inzet van
een groot aantal partners onontbeerlijk. Voor tal van projecten wordt met
een brede selectie partners samengewerkt, die zowel expertise op een
bepaald genre of terrein aandragen, maar ook 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. 

Echter, de belangrijkste financiële bijdrage aan het werk van Conamus
wordt altijd geleverd door Buma, de vereniging van muziekuitgevers en
muziekauteurs in Nederland. Buma heeft onafhankelijkheid en betrokkenheid
ook hoog in het vaandel staan, en Conamus heeft daar sinds haar ontstaan
bij kunnen aansluiten. 
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 hebben speciale aandacht van SENA.

De afgelopen jaren heeft de overheid zich meer en meer uitgesproken voor
een effectieve ondersteuning van ‘creative industries’. In het kader daarvan
mochten een aantal projecten van Conamus steun ontvangen van de
Ministeries van Economische Zaken en van Cultuur. 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 en is Cultuur betrokken musicXport.nl.

Een ander vruchtbaar en steeds soepeler lopende samenwerking bestaat
er met het door de overheid gefinancierde Nationaal Pop Instituut. Voorts
is Conamus partner van Stichting Noorderslag die een bijzondere rol vervult
bij het ondersteunen van Nederlands talent. Ook onderhoudt zij goede
contacten met de NVPI, de branchevereniging van de Nederlandse enter-
tainmentindustrie.
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Verder is dank verschuldigd aan de Stichting Het Thuiskopie Fonds voor
hun bijdrage aan het Amsterdam Dance Event is mogen ook de vele radio- en
televisiemakers die initiatieven ontplooiden om Nederlandse muziek
onder de aandacht te brengen niet vergeten worden.

Tenslotte zou een organisatie als Conamus niet zo goed kunnen opereren
zonder de inzet van stagiairs en tijdelijke krachten die in het kader van
hun studie of na afloop van hun studie in 2005 bij Conamus werkzaam
waren. 

Namens Conamus,
Jerney Kaagman, directeur

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

JURY GOUDEN HARPEN Willem van Beusekom (Conamus, NPS), voorzitter
Cor Bakker 
Lisa Boray 
Han Kooreneef (tekstschrijver, componist)
Ron Stoeltie (Radio 2)
Gert van Veen (Release Magazine)
Kick van der Veer (Uitgelicht, Radio 2)

JURY ZILVEREN HARPEN Sieb Kroeske (MEGA Media), voorzitter
Arjen Davidse (Nationaal Pop Instituut)
Manuela Kemp (RTL)
Corné Klijn (TROS)
Koen Poolman (OOR)
Werner Schlosser (iMediate)
Henkjan Smits (Talentscout)
Frank Verhallen (Koningstheater, Den Bosch)

JURY POPPRIJS Hans Kosterman (BV Pop/FNV KIEM), voorzitter
Guus Bleyerveld (BV Pop)
Gert Gering (013, Tilburg)
Ben Houdijk (Radio 3FM)
Gijsbert Kamer (de Volkskrant)
Jan Douwe Kroeske (Double 2)
Peter Sikkema (Oosterpoort)
Peter Smidt (Conamus)
Gert van Veen (Release Magazine)
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ORGANISATIE CONAMUS Jerney Kaagman, directeur
Pieter van Adrichem, manager communicatie
Ruud Berends, projectmanager musicXport.nl/ETEP
Brigitte Boekel-Plagge, productmanager
Dennis Dercksen, projectassistent
Lex Gielen, financieel manager
Inge Groen, assistent PR / nieuwe media
Albert Hartwig, manager nieuwe media
Saskia Hoekstra, management assistente
Daniëlle Mulder, projectassistente 
Hanneke Perrier, huishoudelijke dienst
Peter Smidt, projectmanager
Richard Zijlma, projectmanager
Ê
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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
ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Gebouw

Kantoorinventaris

Auto's

Financiële vaste activa Rekening courant Buma

Vlottende activa Vorderingen Interest

Vooruitbetaald

Debiteuren

Overige vorderingen

Liquide middelen Bankrekeningen

Kas

PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden Vooruitontvangen

Crediteuren

Belastingen en premies 

sociale verzekeringen

Overige schulden

122.095

253.882

313.009

249.598

938.584

433.050

505.534

938.584

2004

87.983

18.073

16.039

6.402

64.897

63.491

178.219

247.269

2.329

359.550

73.500

79.669

125.914

39.047

260.904

115.390

253.882

458.536

159.553

987.361

478.650

508.711

987.361

2005

82.046

5.819

27.525

1.014

94.717

132.404

230.401

156.706

2.847

359.550

119.100

56.701

106.043

4.250

341.717
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN IN EURO'S

BATEN
Dotatie  Buma

Dotatie Sena

Interest

Projectinkomsten:

Sales

Bijdragen/Subsidies

Sponsorbijdragen

TOTAAL BATEN (A)

LASTEN
Personele kosten

Doorbelast aan Projecten

Algemene kosten

Huisvesting

Afschrijvingen

Overige kosten

Doorbelast aan Projecten

Projecten

TOTAAL LASTEN (B)

RESULTAAT (A-/-B)

BESTEMMING RESULTAAT

Onttrekking bestemmingsreserves

Dotatie bestemmingsreserves

210.000

438.925

33.000

570.300

-350.510

34.065

30.235

114.300

-98.900

2005
Gerealiseerd

1.164.800

136.950

10.467

975.400

2.287.617

237.825

60.498

1.943.694

2.242.017

45.600

-37.250

82.850

45.600

261.936

649.391

64.073

598.810

-360.985

30.522

29.360

99.976

-99.360

2005
Begroting

1.134.800

113.500

15.000

681.925

1.945.225

219.790

79.700

1.651.670

1.951.160

-5.935

0

0

0

230.903

537.137

21.350

568.244

-354.292

37.946

30.125

100.608

-111.658

2004
Gerealiseerd

1.127.010

238.819

15.072

789.390

2.170.291

213.952

57.021

1.825.818

2.096.791

73.500

0

73.500

73.500
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ACCOUNTANTSVERKLARING
PricewaterhouseCoopers
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Wij hebben de in dit rapport opgenomen balans per 31 december 2005
en staat van baten en lasten over het boekjaar eindigend 31 december 2005
van de Stichting Buma Cultuur te Amsterdam gecontroleerd. Deze balans
per 31 december 2005 en staat van baten en lasten over het boekjaar ein-
digend 31 december 2005 zijn ontleend aan het door ons gecontroleerde
financieel verslag 2005 van de Stichting Buma Cultuur. Bij dat financieel
verslag hebben wij op 12 mei 2006 een goedkeurende accountantsverklaring
verstrekt.

Deze balans per 31 december 2005 en staat van baten en lasten over het
boekjaar eindigend 31 december 2005 zijn opgesteld onder verantwoor-
delijkheid van de directie en het bestuur van de Stichting Buma Cultuur.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de
balans per 31 december 2005 en staat van baten en lasten over het boek-
jaar eindigend 31 december 2005 te verstrekken.

Wij zijn van oordeel dat deze balans per 31 december 2005 en staat van
baten en lasten over het boekjaar eindigend 31 december 2005 op alle
van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met het
financieel verslag waaraan deze zijn ontleend.

Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming
omtrent de financiële positie en de resultaten van de Stichting Buma
Cultuur en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle
dienen de balans per 31 december 2005 en staat van baten en lasten over
het boekjaar eindigende 31 december 2005 te worden gelezen in samenhang
met het volledige financieel verslag, waaraan deze zijn ontleend, alsmede
met de daarbij door ons verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Amsterdam, 31 mei 2006
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

J.L. Sebel RA Ê
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