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Uitreiking Popprijs 2011 tijdens Noorderslag 

De Popprijs, de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, wordt zaterdag 
14 januari 2012 tijdens Noorderslag in Groningen voor de 26ste keer uitgereikt. De 
Popprijswinnaar is altijd een goed bewaard geheim en het is dan ook nog niet bekend 
welke artiest wordt toegevoegd aan het selecte rijtje Popprijswinnaars. 
 
De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste 
bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als bijzondere 
artistieke prestaties, nationaal en internationaal succes of een langdurige carrière alle een rol, 
maar geen daarvan is doorslaggevend: het uiteindelijke oordeel is aan de jury. 
De Popprijs is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland en de uitreiking is een vast 
onderdeel van Noorderslag. 
 
Vorig jaar viel de Popprijs 2010 ten deel aan Caro Emerald. Andere Popprijswinnaars tot nu 
toe zijn Mathilde Santing (1986), The Nits (1987), Claw Boys Claw (1988), Herman Brood 
(1989), Urban Dance Squad (1990), The Ex (1991), The Scene (1992), Bettie Serveert 
(1993), 2 Unlimited (1994), Osdorp Posse (1995), Eboman (1996), Marco Borsato (1997), 
Junkie XL (1998), Postmen (1999), Arling & Cameron (2000), Anouk (2001), Tiësto (2002) , 
Bløf (2003), Ali B (2004) , Within Temptation (2005), Spinvis (2006), Armin van Buuren 
(2007), De Dijk (2008) en Kyteman’s Hiphop Orkest (2009). 
 
De prijs bestaat uit een beeld van Theo Mackaay en een cheque ter waarde van € 10.000, is 
een initiatief van BV Pop en wordt uitgereikt door Buma Cultuur met steun van Sena 
Performers. Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in 
zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se 
Nederlandstalige) muziek. Sena Performers is de sectie uitvoerenden van Sena, de 
organisatie die de naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten in 
Nederland incasseert en verdeelt. Het beeld van Theo Mackaay en het prijzengeld van € 
10.000 worden beschikbaar gesteld door Buma Cultuur en Sena Performers. 
 
De Popprijs wordt traditioneel uitgereikt tijdens Noorderslag, het festival dat ieder jaar de 
nieuwe lichting aan Nederlandse rock, pop en dance aan het licht brengt. De uitreiking vindt 
om 23:30 uur plaats in de Grote Zaal, hosted by Buma Cultuur, in De Oosterpoort en wordt 
live uitgezonden door 3FM en NOS televisie op Nederland 3. Om 00:45 uur is er een 
persconferentie in de ‘Oval Office’ in De Oosterpoort. 
 
 



De jury bestond dit jaar uit: 
Guus Bleyerveld (BV Pop), Johan Gijsen (Tivoli), Ben Houdijk (3FM), Gijsbert Kamer (De 
Volkskrant / VPRO), Jan Douwe Kroeske (Double 2) en Peter Sikkema (De Oosterpoort / 
Eurosonic Noorderslag). Juryvoorzitter was Hans Kosterman (BV Pop/FNV Kiem).  

 
 

 
Niet voor publicatie: 
Meer informatie: Buma Cultuur / Paul Westgeest (035 - 672 74 00, 06 - 15 69 64 79) 
paul.westgeest@bumacultuur.nl  

 
 

 
   

 
 


