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Conferentieprogramma Buma NL over nieuwe kansen en 
perspectieven Hollandse muziek 

Het conferentieprogramma van Buma NL, het evenement in ’s-Hertogenbosch voor en 
over de Hollandse muziek, krijgt langzaam vorm. In de panels overdag wordt door tal 
van sprekers gefocust op de nieuwe kansen en mogelijkheden voor artiesten in het 
Hollandse repertoire. 
De derde editie van Buma NL vindt plaats op donderdag 20 september 2012 in en rond 
Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Buma NL bestaat uit een uitgebreid 
conferentieprogramma en een muziekfestival dat bekend en nieuw talent presenteert 
aan publiek en muziekprofessionals. 
 
Eerste onderwerpen en sprekers 
Onder meer Eric van Tijn, Raymond van Vliet (Cloud 9 Music), Brian Dessaur (Strengholt 
Music Group) en Mark Bremer (Universal Music Publishing) gaan in op hoe muziekauteurs 
zich nu en in de toekomst kunnen promoten bij de belangrijke spelers in het genre. 
Dennis Erhardt (Cloud 9 Music), Adrie van den Berk (BME Bookings/Berk Music 
Productions) en Ludo Voeten (Rocket) vertellen over hoe je tegenwoordig het best nieuw 
talent in de markt kan zetten. Welke middelen zijn daarvoor het meest effectief? 
Tom Peters (NRGY Music) en Robin van Beek (8ball Music) worden ondervraagd over wat 
de beste nieuwe wegen zijn om inkomsten uit liedjes en optredens te generen. Hoe ging dat 
tot dusver, hoe tegenwoordig en wat is de komende jaren de heilige graal? 
Het Hollandse muziek kent een aantal succesvolle concepten die veel betekenen voor het 
genre. Tijdens Buma NL is een panel gewijd aan het verhaal achter en de toekomst van onder 
meer het Mega Piraten Festijn. 
De andere sprekers en onderwerpen worden de komende maanden bekendgemaakt. 
 
Registreren 
Snelle beslissers registreren zich nog voor 20 juni via de website www.buma.nl. Tot dan is 
het extra voordelige vroege vogel-tarief van € 40,- nog geldig. Daarna wordt het 
registratietarief € 55,-. De registratie is geldig voor zowel het conferentieprogramma als de 
awardshow en het muziekprogramma. 
 
Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma. Buma NL wordt 
geproduceerd door Brand New Live. 
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Niet voor publicatie 
Voor meer informatie over Buma NL, interviewaanvragen en beeldmateriaal kunt u  
contact opnemen met Buma Cultuur, Paul Westgeest, Telefoon: 035 - 672 74 00, E-mail:  
paul.westgeest@bumacultuur.nl 

 
 

 
   

 
 


