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Afrojack wint Buma Zilveren Harp 

Laura Jansen, Django Wagner en Afrojack winnaars Buma Zilveren Harp 2011 

Auteursrechtenorganisatie Buma heeft vanavond tijdens de uitzending van RTL 
Boulevard een Zilveren Harp uitgereikt aan DJ Nick van de Wall, beter bekend als 
Afrojack. Gisteren werd de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor jonge componisten en 
tekstdichters al uitgereikt aan Laura Jansen en Django Wagner.  
 
Buma Cultuur directeur Frank Helmink. "Wat Nick bijzonder maakt is dat hij nu - met zijn 
volledig eigen geluid - al uitermate succesvol is, maar dat hij volgens ons nog maar aan het 
begin staat van een niet voor te stellen carrière. Mede door hem breekt dance, en daarmee 
voor een groot aantal Nederlanders een nieuwe grote markt, door in de VS. Met deze Harp 
willen we Afrojack aanmoedigen door te zetten, hij is met zijn inzet mede verantwoordelijk 
voor het succes van vele anderen." 
 
De uitreiking van de prestigieuze Buma Gouden Harpen zal dit jaar plaatsvinden op maandag 
26 november in Beeld en Geluid in Hilversum, tijdens de opening van de unieke 
overzichtstentoonstelling 'Buma presenteert: 50 jaar Gouden Harpen'. Oud-winnaars als 
Liesbeth List, John Ewbank, George Baker, en één van de eerste winnaars ooit, Eddy 
Christiani, zullen bij de opening aanwezig zijn. De Gouden Harp is de belangrijkste 
muziekprijs in Nederland en wordt sinds 1962 uitgereikt aan personen die veel betekend 
hebben voor de Nederlandse muziek. 
 
Over Buma Cultuur 
Buma Cultuur zet zich in voor muziek uit Nederland. Buma Cultuur ondersteunt en promoot 
het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten 
voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is enerzijds het aandeel 
op de Nederlandse markt te vergroten en anderzijds een hogere inkomstenstroom door het 
gebruik van Nederlands muziekauteursrecht op buitenlandse markten te stimuleren. 
 
Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma.  
  

 
Niet voor publicatie: 
Voor meer informatie of een persaccreditatie voor de uitreiking van de Buma Gouden 
Harpen maandag in Beeld en Geluid kunt u contact opnemen met Maurice Ouderland via 



onderstaande gegevens. Geeft u daarbij aan namens welke redactie en met hoeveel personen 
u wenst te komen. 
 
Maurice Ouderland 
info@strategytella.com 
tel. 06 - 42 34 39 31 

  

 
   

 
 


