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Buma Cultuur ondersteunt en promoot het 
Nederlands muziekauteursrecht. doel daarbij 
is het aandeel op de eigen markt vergroten 
en het bevorderen van een hogere inkomsten-
stroom uit het gebruik van Nederlands muziek-
auteursrecht in het buitenland. Indirect wil 
Buma Cultuur met haar activiteiten het imago 
van haar oprichter en belangrijkste financier 
Buma positief laden. 

Buma Cultuur streeft haar missie na met een reeks 

projecten, evenementen en sponsoractiviteiten. Deze 

bestrijken de muziekwereld in de volle breedte, maar 

zijn duidelijk gesegmenteerd om optimaal te kunnen 

aan sluiten op de verschillende markten. Meer dan 

ooit stelt Buma Cultuur zich binnen die markten op 

als netwerk organisatie, met als belangrijkste taak het 

bij elkaar brengen van marktpartijen. 

Het positief laden van het merk Buma gebeurt door de 

organisatie niet alleen te profileren als inner en verdeler 

van auteursrechten maar ook als ondersteuner en 

promotor van Nederlands muziekauteursrecht. Dit zal 

onder meer gebeuren door het koppelen van de naam 

Buma (Cultuur) aan radio- en televisieprogramma’s 

waarin het Nederlandse repertoire in de breedste zin 

de volle aandacht krijgt, maar vooral door de naam Buma 

altijd als initiator te koppelen aan de evenementen van 

Buma Cultuur.

Cruciaal bij alle activiteiten van Buma Cultuur is dat het 

effect ervan zichtbaar is: het bereik, de imagoversterking, 

de daadwerkelijke financiële resultaten. Dit is wellicht 

niet direct meetbaar, maar zal bij ieder evenement een 

grote(re) rol in de plannen rondom het evenement 

moeten hebben of krijgen.

Wat doet Buma Cultuur?
Festivals en beurzen

Buma Cultuur is initiatiefnemer van een aantal belangrijke 

festivals en beurzen. Eurosonic Noorderslag, het Amsterdam 

Dance Event, Buma NL en de Jazzdag zijn sterke netwerk-

evenementen met een duidelijk inhoudelijk profiel. Ze 

spelen een sleutelrol in de nationale en internationale 

muziekwereld en vormen een belangrijk podium voor 

het onder de aandacht brengen van het Nederlands 

muziekauteursrecht. Recente initiatieven Buma Rotter-

dam Beats en Buma Music In Motion hebben inmiddels 

bewezen de potentie te hebben om uit te groeien tot 

evenementen met een vergelijkbaar belang. Dat is ook 

de bedoeling van Buma Rocks, een soortgelijk evenement 

gericht op rock en metal, dat in het komende jaar zal  

worden gelanceerd. 

 

Mediabeleid

In de promotie van het Nederlandse muziekauteursrecht 

zijn radio, televisie en internet van cruciaal belang. Buma 

Cultuur ondersteunt verschillende radio- en televisie-

programma’s waarin de Nederlandse muziek een hoofdrol 

vertolkt. Omdat dergelijke programma’s en in toenemende 

mate ook internetsites steeds belangrijker zijn voor het 

op de maatschappelijke agenda zetten van Nederlandse 

muziek, wordt het mediabeleid van Buma Cultuur de 

komende jaren verder uitgebouwd. 

Promotor van Nederlands  
muziekauteursrecht
Buma Cultuur
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Onderscheidingen en prijzen

Buma Cultuur onderscheidt ieder jaar enkele auteurs en 

uitvoerende artiesten vanwege hun bijzondere carrière 

of bijdrage aan de verspreiding van Nederlands muziek-

auteursrecht. De Buma Gouden Harp is een oeuvreprijs, 

de Buma Zilveren Harp een aanmoedigingsprijs voor jong 

talent. De Buma Exportprijs is een onderscheiding voor 

de internationaal meest succesvolle Nederlandse artiest. 

De Popprijs, Annie M.G. Schmidtprijs en de Buma 

Toonzetters Prijs zijn specifieke genreprijzen. Door de 

aandacht die deze onderscheidingen genereren in de 

media, hebben ze een belangrijke stimulerende werking. 

Talentontwikkeling

Zowel voor als achter de schermen moet talent zich 

kunnen ontwikkelen. Buma Cultuur ondersteunt daarom 

verschillende initiatieven die muzikanten helpen podium-

ervaring op te doen en zich ook op zakelijk gebied verder 

te ontwikkelen. In de rock en pop is de Muzikantendag 

inmiddels een begrip. Gekoppeld aan het Amsterdam 

Dance Event en Buma Rotterdam Beats zijn er nu ook 

specifieke programma’s voor jonge muzikanten in de 

jazz, dance en urban. Omdat vroeg in aanraking komen 

met muziek heel belangrijk is voor de ontwikkeling van 

kinderen, werd dit jaar Buma Music Academy gepresen-

teerd, een project dat erop is gericht muziek terug te 

brengen in het basis- en middelbaar onderwijs. 

Exportbevordering

In de ondersteuning van de Nederlandse muziekexport 

speelt Buma Cultuur een rol door artiesten die op het 

punt van doorbreken staan op specifieke onderdelen van 

een marketingplan een extra (financiële) duw te geven. 

Voorwaarde is dat de steen al wel rolt; er moet vraag zijn 

en de artiest moet deals hebben in het betreffende land. 
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het muziekjaar wordt steevast geopend 
met het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van 
het Nederlands Blazers Ensemble, dat door 
de VARA op prime time op televisie en radio 
wordt gebracht. Thema van de editie 2012 was 
Vreemde Vogels, een pleidooi tegen de hokjes-
geest die spectaculair werd gevisualiseerd in 
een samenwerking met Corpus Acrobatics. 

Dit concert komt tot stand mede dankzij een bijdrage 

vanuit Buma Cultuur. Bovendien zijn wij sponsor van 

de compositiewedstrijd voor jongeren, waarmee het 

Nederlands Blazers Ensemble nieuw talent voor het 

voetlicht brengt. De winnaars in deze competitie, 

die hun werk tijdens het nieuwjaarsconcert zagen 

uitgevoerd, waren Pelle van Esch (10 jaar, uit Gouda),  

Matthijs Stauttener (17 jaar, Hoofddorp), Chantal Brunt  

(15 jaar, Driezum) en de band Big Blind uit Sneek. 

Nieuwjaarsconcert Nederlands  
Blazers Ensemble
1 januari 

Eurosonic Noorderslag is een grootschalig 
vierdaags evenement in het centrum van 
groningen, georganiseerd door stichting 
Noorderslag in samenwerking met Buma 
Cultuur. Op de woensdag-, donderdag- en 
vrijdagavond is er Eurosonic als internationaal 
showcasefestival op vele locaties in de stad. 
Op zaterdagavond is er in de Oosterpoort 
Noorderslag, met optredens van louter Neder-
landse bands. Overdag is er op deze locatie 
ook een conferentie voor professionals in  
de muziekindustrie. In de pop- en rockmuziek 
geldt het evenement als de opening van 
het jaar. 

Eurosonic Noorderslag
11-14 januari  
eurosonic-noorderslag.nl
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Dit jaar beleefde Eurosonic Noorderslag de 26e editie. 

De kaarten voor beide festivals waren binnen een dag 

weg en ook de conferentie was volledig uitverkocht. 

Met 33.000 festivalbezoekers, 293 optredende acts 

uit 26 verschillende landen en 3.150 professionals 

van 41 verschillende nationaliteiten op de conferentie 

is Eurosonic Noorderslag een uniek evenement met 

een enorme uitstraling. Vele radio- en televisiestations 

in binnen- en buitenland deden verslag vanuit Groningen. 

Televisielegendes Jools Holland en Ray Cokes maakten 

er beiden programma’s en de uitreiking van de EBBA 

Awards werd in veel landen op tv gebracht. Hiermee 

is Eurosonic Noorderslag het belangrijkste evenement 

voor de Europese en de Nederlandse muziekwereld.

Eurosonic
Op de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond vindt in 

de Groningse binnenstad op tal van locaties het Eurosonic 

festival plaats. Hier verzorgen 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. In 2012 traden tijdens Eurosonic ruim 

tweehonderd Europese acts op. De Nederlandse acts 

die tijdens Eurosonic speelden waren A Silent Express, 

Tommy Ebben, Dudettes, Audio Adam, Akkachar, Bomb 

Diggy Crew, Couvorduh!, Eefje de Visser, Gerhardt, Gem, 

Gomes, Hospital Bombers, Krampfhaft, Kypski & Matangi 

Quartet, Le Le en Lefties Soul Connection. 

Ieder jaar staat tijdens Eurosonic één land extra in het 

zonnetje. Dit keer was dat Ierland met optredens van 

onder meer Lisa Hannigan en James Vincent McMorrow. 

Op het gratis toegankelijke Eurosonic Air podium op de 

Grote Markt waren Selah Sue, Krystl, The Asteroids Galaxy 

Tour, De Jeugd Van Tegenwoordig, Di-rect en Go Back 

To The Zoo te bewonderen. 

Televisie- en radiozenders uit heel Europa bezochten 

Groningen om verslag te doen van de EBBA Awards, 

Eurosonic en de conferentie. Op televisie deed de NTR 

op vrijdag verslag van de uitreiking van de EBBA Awards 

en Eurosonic. NTR zond Noorderslag live op televisie en 

internet uit. Op de radio zond 3FM voor het eerst vier 

avonden live uit vanaf verschillende festivallocaties. 

Een belangrijk mediamoment is de uitreiking van de  

European Border Breakers Awards (EBBAs), een onder-

scheiding voor artiesten die in het voorbije seizoen 

met hun debuutalbum succesvol waren buiten hun 

eigen landsgrenzen. De prijs is in het leven geroepen 

door de Europese Commissie en de European Broad-

casting Union (EBU), het overkoepelend orgaan van de 

Europese publieke radiostations, en heeft tot doel de 

culturele diversiteit en het creatieve en innovatieve 

vermogen binnen Europa te benadrukken. Tijdens het 

door Jools Holland gepresenteerde gala werden onder-

scheidingen uitgereikt aan onder meer Afrojack (Neder-

land), Alexandra Stan (Roemenië), Agnes Obel (Denemarken) 

en de Swedish House Mafia (Zweden). De publieksprijs 

ging naar de Belgische zangeres Selah Sue. 
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Conferentie
Als onderdeel van Eurosonic Noorderslag organiseert 

Buma Cultuur een driedaagse conferentie voor profes-

sionals uit de muziekindustrie. Behalve als gelegenheid 

om uitgebreid te netwerken, fungeert de conferentie 

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 de conferentie. 

Daarnaast zijn er internationale meetings voor de 

European Broadcasting Union (EBU) (overkoepelend 

orgaan van de Europese publieke radiostations), de 

International Music Managers Federation (IMMF) (branche-

organisatie voor managers in de popmuziek), Network 

Europe (de associatie van Europese boekers en promotors) 

en Yourope (de vereniging van grote Europese popfestivals). 

Veel aandacht was er dit jaar voor de digitalisering van 

de samenleving en de gevolgen ervan voor de muziek-

industrie. Keynote speakers Shawn O’Keefe (South By 

Southwest festival) en Ralph Simon (Mobile Entertainment 

Forum) gingen in op de revolutionaire ontwikkelingen op 

het gebied van streaming music services, social media 

en de explosieve toename in het gebruik van mobiel 

internet. Presentaties waren er van bedrijven als You-

tube, LastFM, Topspin, Soundcloud en Mobile Roadie. 

Het  Interactive programma van Eurosonic Noorderslag 

kwam mede tot stand met de hulp van Platform Internet-

bureaus Nederland en Buma/Stemra. 

Tijdens de conferentie presenteerde de European Music 

Office het onderzoek Music Crossing Borders. Hieruit 

kwam naar voren dat de Europese markt relatief slecht 

toegankelijk is voor Europese muziek. In een reactie 

kondigde de Europese commissaris voor Onderwijs, 

Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken voorstellen aan 

om de circulatie van Europees muziekrepertoire en 

artiesten te verbeteren.

In samenwerking met POPnl, de overkoepelende stichting 

van de provinciale poporganisaties, en de Vereniging 
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Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) was er een 

studiemiddag popbeleid voor gemeentelijke beleids-

makers met onderwerpen als de financiering van 

poppodia en de verantwoordelijkheden bij evenementen. 

Ook werd een landelijk systeem voor evenementenver-

gunningen gepresenteerd. VNPF organiseerde ook een 

groot aantal panels over de kansen en bedreigingen voor 

de concertsector. Hierbij werd ook ingegaan op de vraag 

welke lessen er geleerd kunnen worden uit de ongelukken 

bij enkele buitenlandse festivals in de zomer van 2011. 

Andere actuele onderwerpen die aan de orde kwamen 

waren de keuze tussen een downloadverbod of een 

thuiskopieregeling en de vraag hoe de muziek-

industrie zich moet opstellen tegenover fenomenen 

als ticket discounting en piraterij. 

De Noorderslag conferentie is het moment waarop veel 

onderscheidingen worden uitgereikt. Dit jaar waren dat:

•	 de Veer voor grote verdiensten in de muziekindustrie 

aan Maykel Piron, managing director van Armada Music;

•	 de Pop Media Prijs voor de beste prestatie op het 

gebied van de Nederlandse popjournalistiek aan de 

redactie van De Wereld Draait Door Recordings 

(VARA);

•	 de Interactive Award voor de beste online muziek-

campagnes aan de band Only Seven Left en het 

bedrijf Mobil Roadie.  

Noorderslag
Op de zaterdag biedt Noorderslag in De Oosterpoort 

in acht uur een overzicht van de belangrijkste nieuwe 

ontwik kelingen in de Nederlandse popmuziek. Noorderslag 

is dé plek voor nieuwe namen om zich in de kijker te spelen 

bij zowel de media, het live-circuit als de platenindustrie. In 

de praktijk betekent een succesvol optreden op Noorderslag 

de opstap naar tournees in het clubcircuit en optredens op 

de grote zomerfestivals. Van de ruim vijftig acts die dit jaar 

aantraden maakten Blaudzun, The Kik, Kraantje Pappie, 

Dope D.O.D., Case Mayfield, Gerhardt, Ed Struijlaart, Yori 

Swart, Vanderbuyst en de Lefties Soul Connection de stap 

naar een groter publiek. Voor Eefje de Visser en Chef’Special 

betekende het optreden in de grote Buma Cultuur-zaal 

een bevestiging van de verworven status. Gers Pardoel 

liet in entreehal zien dat zijn hitsucces geen incident 

was, maar de voorbode van een succesvolle festival- 

en clubact. Andere bekende acts die aantraden waren 

Spinvis, Roosbeef, Krystl, Dio, de André Hazes-coverband 

Jah6, en de hilarische festivalafsluiter Kees van Hondt. 

de Popprijs
Onbetwist hoogtepunt in De Oosterpoort en ook tijdens 

de live-uitzending op Nederland 3 is de bekendmaking 

van de winnaar van de Popprijs, de meest prestigieuze 

prijs in de vaderlandse popmuziek. Deze onderscheiding 

wordt ieder jaar uitgereikt 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 integriteit een rol. 

De afweging van deze argumenten is telkens doorslag-

gevend en maakt de keuze van de jury soms verrassend. 

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 popmu-

ziek van de kunstenvakbond FNV KIEM) en wordt 

uitgereikt door Buma Cultuur met steun van SENA 

Performers. De Popprijs 2011 werd toegekend aan de 

hiphopformatie De Jeugd Van Tegenwoordig. De jury 

bestond dit jaar uit Hans Kosterman (BV Pop/FNV Kiem, 

voorzitter), Johan Gijsen (Tivoli), Guus Bleyerveld (BV 

Pop), Ben Houdijk (Radio 3FM), Gijsbert Kamer (De 

Volkskrant, VPRO), Jan Douwe Kroeske (Double 2) en 

Peter Sikkema (Oosterpoort, Eurosonic Noorderslag). 

uIT hET JuRYRAPPORT:
De Jeugd van Tegenwoordig

Een zeldzaam aanstekelijk viertal, dat zich bewezen 
heeft als grote inspirators voor niet alleen aankomende 
rap-talenten, maar voor iedereen die van muziek houdt. 
Met De Lachende Derde hebben ze een onbetwiste klassieker 
in de Nederlandse hiphopgeschiedenis afgeleverd. Ze zijn 
een onmiskenbare factor gebleken voor ons clubcircuit 
en de popfestivals.
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de Muzikantendag is een evenement voor 
amateur- en semiprofessionele muzikanten 
met als doel hen beter bekend te maken met 
de organisatorische aspecten en hen in contact 
te brengen met professionals uit het vak om zo 
deuren te openen en nieuwe ideeën op te doen. 
Met workshops, clinics en paneldiscussies 
kunnen aanstormende muzikanten en bands in 
één dag hun muzikale bagage verrijken. Tijdens 
het demospreekuur en het demopanel is er 
de mogelijkheid feedback te krijgen van  
professionals. 

De nieuwe formule onder de noemer Muzikantendag 

On Tour, waarbij het evenement in een kleinere opzet 

meerdere locaties aandoet, is dit jaar een succes 

gebleken. De edities in muzyQ in Amsterdam (7 april), 

Poppodium Romein in Leeuwarden (16 april), ’t Kleesj 

in Sittard (6 oktober) en W2 in Den Bosch (3 november) 

scoorden een goede opkomst en een goede publieks-

evaluatie. Opmerkelijk is de grote bereidheid van 

professionals uit alle lagen van de muziekwereld om mee 

te werken aan de Muzikantendagen. De Muzikantendag 

On Tour is een initiatief van Buma en Sena. De organisatie 

is in handen van Buma Cultuur en GRAP, en wordt 

uitgevoerd in samenwerking met 3FM Serious Talent, 

3voor12, POPnl en de provinciale en lokale poporganisaties.

Muzikantendag On Tour
7, 28 april en 15, 29 oktober
muzikantendag.nl

de Annie M.g. schmidtprijs is de bekroning 
voor het beste Nederlandstalige theaterlied. 
de prijs is een initiatief van Buma Cultuur en 
het Amsterdams Kleinkunst Festival. sinds 1991 
bekroont een jury jaarlijks een nummer waarin 
de diepgang, humor of de poëtische en literaire 
vorm en inhoud van de tekst belangrijker 
worden geacht dan het karakter van de  
instrumentale uitvoering. 

De prijs omvat een geldbedrag van 3.500 euro en een 

bronzen borstbeeld van de naamgeefster. Omdat het een 

prijs betreft voor een lied wordt zij altijd uitgereikt aan de 

tekstschrijver, de componist en de uitvoerende artiest. In 

de praktijk is dit overigens vaak één en dezelfde persoon. 

De jury bestond dit jaar uit Jacques Klöters (voorzitter), 

Cor Bakker, Frank van Pamelen, Nel Oskam en Marjolein 

Touw. Zij kozen als het beste theaterlied van 2011 Zomaar 

Onverwacht van Egbert Derix en Gerard van Maasakkers. 

De Annie M.G. Schmidtprijs werd dit jaar voor de twintigste 

maal uitgereikt, reden om het Amsterdams Kleinkunst Gala 

extra luister bij te zetten met optredens, begeleid door 

het Metropole Orkest, van onder meer Brigitte Kaandorp, 

Karin Bloemen, Wende Snijders, Don Quishocking en 

Freek de Jonge. 

Annie M.g. schmidtprijs
16 april

uIT hET JuRYRAPPORT:
‘Zomaar onverwacht’
Egbert Derix, Gerard van Maasakkers

Een ontroerend lied dat getuigt van het leven, gedragen 
door een prachtige melodie en een originele akkoordengang.

Een jaar vol evenementen   11INhOudsOPgAVE
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Op 24 mei vond in een uitverkocht Pakhuis de 
Zwijger in Amsterdam de tweede editie plaats 
van Buma Music In Motion, een evenement 
waarbij ruim 250 mediacomponisten en produ-
centen uit binnen- en buitenland samenkomen 
om de stand van zaken door te nemen en te 
netwerken. Overdag was er een conferentie 
over het muziekgebruik in reclame, film, games 
en televisie. sprekers waren onder andere Ari 
Pulkkinen (de componist van de muziek bij de 
computergame Angry Birds), Karyn Rachtman 
(music supervisor van films als Pulp Fiction en 
Romeo & Juliet) en hans Brouwer (CEO van het 
internationaal opererende Nederlandse bureau 
Massive Music). Martijn schimmer (maker en 

van de tunes voor de Wereld draait door 
en The Voice Of holland) en stephan Emmer  
(o.a. NOs Journaal, RTL Boulevard) deelden 
hun jarenlange kennis en ervaring over het 
componeren voor media. Andere sprekers 
waren o.a. de filmcomponisten dustin O� 
halloran en graeme Revell, gamecomponist 
Marc Canham en Bløf-pianist Bas Kennis. 

Aansluitend was er een Award Ceremonie. Hierbij werd 

de prijs voor het beste muziekproductiebedrijf uitgereikt 

aan Studio De Keuken van componist Gert van Gaalen. 

De talent award ging naar Richard de Vries, 4e jaars 

student Music Production and Performance aan de 

Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. 

Buma Music In Motion
24 mei
buma-music-in-motion.nl

Onder de noemer Toonzetters presenteerde 
het holland Festival op 23 juni in Muziek-
gebouw aan ’t IJ nieuw werk van Nederlandse 
componisten aan het publiek en het internatio-
nale netwerk van het festival. Aan de Buma 
Toonzetters Prijs is een geldbedrag van 10.000 
euro verbonden, bedoeld voor de componist. 

De organisatie nomineerde dit jaar tien werken. Een 

internationale vakjury bestaande uit Lucas Vis (dirigent, 

Nederland, voorzitter), Andrew Kurowski (BBC, Verenigd 

Koninkrijk), David Pay (Music On Main, Vancouver, 

Canada), Lars Petter Hagen (Ultima Oslo Contemporary 

Music Festival, Noorwegen) en Tadeusz Wielecki (Warsaw 

Autumn, Polen) koos als winnaar het door het Residentie 

Orkest en VOCAALLAB uitgevoerde The deeper you go...

the deeper you go...the deeper you go...deeper you go...

you go...you? van de Nederlandse componist van 

Cyprische origine Andys Skordis.

Toonzetters
23 juni 
toonzetters.nl

uIT hET JuRYRAPPORT:
Andys Skordis

Een stuk met dramatische kwaliteit dat, zoals de titel 
ook aangeeft, de luisteraar naar binnen zuigt.
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de Jazzdag is een treffen van jazzmusici, 
boekingskantoren, media, studio’s, opleidingen, 
platenmaatschappijen, distributeurs, clubs 
en festivals. Net als op Noorderslag en het 
Amsterdam dance Event is er overdag een  
conferentie in LantarenVenster en ’s avonds 
een uitgebreid showcaseprogramma van 24 
acts op 7 podia in dit zalencomplex, aangevuld 
met Kantine Walhalla en hotel New York. de 
Jazzdag, een initiatief van Buma Cultuur en 
stichting JazzNL, is het startschot van twee 
weken jazz in Rotterdam, gevolgd door 
North sea Round Town en North sea Jazz. 

Het conferentieprogramma bestond uit panels en 

debatten, waarbij professionals uit verschillende werk-

velden hun kennis konden delen. Thema’s waren dit jaar 

nieuwe financieringsvormen en mediakansen, nu nieuwe 

mediapartners zich in de jazzsector hebben aangediend. 

Ook de kansen die nieuwe media bieden, kwamen aan 

bod. Een ruime plek was er ingeruimd voor het match-

makingprogramma, dat als doel heeft jazzprofessionals 

uit binnen- en buitenland relevante contacten te bezorgen. 

Focusland was dit jaar Denemarken. Tijdens de conferentie 

werd de Jazz Industry Achievement Award uitgereikt aan 

het North Sea Jazz Festival. 

In de avond was er een drukbezocht showcaseprogramma 

met optredens van onder meer New Rotterdam Jazz 

Orchestra, Amstel Big Band, Talking Cows, The Jazz-

invaders, Maria Mendes Quintet, Bruut! en het Floriaan 

Wempe Kwartet. Bijzonder was het optreden van het 

Willem Breuker Kollektief, waarna Olga Zuiderhoek, 

de weduwe van Breuker, de rechten van de bladmuziek 

van zijn werken overdroeg aan Donemus.

Met een opkomst van ruim 1000 professionals uit 

binnen- en buitenland kon worden vastgesteld dat de 

Jazzdag de potentie heeft in de komende jaren verder 

te groeien naar het internationale conferentie en  

showcase festival voor de jazz. 

de Jazzdag
22 juni
jazzdag.nl

uIT hET JuRYRAPPORT:
North Sea Jazz Festival

Al decennia lang dé ontmoetingsplaats van toptalent 
en publiek en wegbereider voor nieuwe stromingen. 
Een betrouwbare organisatie die garantie biedt voor 
continuïteit.
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Met Buma NL heeft Buma Cultuur de afgelopen 
jaren met succes een nieuw evenement gecre-
eerd dat zich volledig richt op hollandstalige 
muziek. 

Tijdens de conferentie overdag in het Theater aan 

de Parade in Den Bosch waren vrijwel alle belangrijke 

spelers in het genre aanwezig. In de panels werden harde 

noten gekraakt, onder meer over de invloed van hitlijsten 

en de opkomst van de streaming muziekdiensten. Maar 

vooral was er aandacht voor de kansen die er liggen voor 

het Hollandse genre. In de zijlijn werd er flink genetwerkt. 

Veel publieke belangstelling was er voor de Buma NL 

Awardshow. De registratie hiervan werd uitgezonden 

door de TROS op Nederland 1 in Sterren.nl. Hierbij 

werden onderscheidingen uitgereikt aan: 

•	Beste zanger: Jan Smit

•	Beste zangeres: Glennis Grace 

•	Beste groep: Nick & Simon

•	Beste nieuwkomer: Danny Froger

•	Beste auteurs: De Gebroeders Ko

•	Beste album: Alles Met Je Delen van Frans Duijts

•	 Beste single: Het Verleden Kruist Het Heden van 

René Froger

•	 Beste videoclip: Het Staat In De Sterren  

van Leonie Meijer

Tijdens het trade dinner werden drie vakprijzen uitgereikt. 

Jeroen Stroeve nam de Buma NL Retail Award in ontvangst 

namens Blokker, Irene Moors en Carlo Boszhard kregen 

de Buma NL Media Award voor hun RTL4- programma 

programma Life4You en Ludo Voeten van entertainment-

bedrijf Rocket werd onderscheiden als Beste Boeker.

’s Avonds volgde er in de cafés van Den Bosch een 

festivalprogramma met optredens van o.a. Danny Froger, 

Alex, Peter Beense, Jaman, Job Bovelander, Helemaal 

Hollands en De Piratentoppers. 

Een flink aantal mediapartners deed verslag van het 

evenement, waaronder de TROS, Radio 100% NL, RTL 

Boulevard, SBS6 Shownieuws, Radio 1, Radio NL, Radio 

Oranje Nationaal, TV Oranje en Radio Hollandio. Een 

aantal van hen verzorgde live-radiouitzendingen die 

geheel gewijd waren aan Buma NL. Een samenvatting 

van de Award Show werd op zaterdag 27 oktober 

uitgezonden door de TROS op Nederland 1. 

Buma NL
20 september
buma.nl
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het Amsterdam dance Event (AdE) is een 
jaarlijks vijfdaags muziekfestival verspreid over 
de stad, gecombineerd met een internationale 
conferentie. Al vele jaren is het ’s werelds 
meest toonaangevende evenement op het 
gebied van dance en elektronische muziek. 
de zeventiende editie brak echter alle records. 
Van 17 tot en met 21 oktober werd de hoofd-
stad overspoeld door ruim 200.000 muziek-
liefhebbers en 3.800 muziekprofessionals. 
Met 75 podia was de schaal ook dit jaar 
weer aanzienlijk vergroot. 

Het ADE wil binnen het kader van de elektronische 

muziek nieuwe ontwikkelingen signaleren en op diverse 

podia aan een internationaal publiek presenteren. Dat dit 

door de dancewereld wordt herkend blijkt uit het feit dat 

vanuit ieder genre binnen de dance de wereldtop was 

vertegenwoordigd. Onder de 1.700 optredende artiesten 

bevonden zich klinkende namen als Armin van Buuren, 

Hardwell, Afrojack, David Guetta, 2ManyDjs, Headhunterz, 

Fedde Le Grand, Jeff Mills, Carl Cox, Junkie XL, Fatboy 

Slim, Sebastien Légér, C2C, Paul van Dyk, Richie Hawtin, 

Chase & Status en Sander van Doorn. Nieuw dit jaar was 

het groot opgezette ADE Playground, een speciaal 

programma voor festivalbezoekers op twintig locaties 

met een breed programma bestaande uit filmvertoningen, 

exposities, showcases, productpresentaties en winkel-

acties. Nergens ter wereld vind je een dergelijk omvang-

rijk programma verspreid over één stad in één weekend. 

Tegelijkertijd wil het ADE een platform zijn voor de 

internationale muziekindustrie, met als doel het bevorderen 

van talentontwikkeling, kennisoverdracht en de verkoop 

van elektronische muziek. Tijdens de conferentie overdag 

op zes verschillende locaties was er een breed palet aan 

netwerkmomenten en panels die ingaan op de technolo-

gische, organisatorische en zakelijke kant van de dance-

wereld. Voor de hardere genres, die momenteel sterk in 

opkomst zijn, was er dit jaar opnieuw een apart Hard 

Dance Event. 

Een belangrijk moment tijdens ADE is de bekendmaking 

van de Top100 DJ Awards door het toonaangevende 

Engelse tijdschrift DJ Mag. Armin van Buuren werd hierbij 

voor de vijfde keer uitgeroepen tot nummer één DJ van 

de wereld. Nederland is dit jaar weer ruim vertegenwoor-

digd in de lijst, één derde van de top 20 bestaat uit 

Amsterdam dance Event
17-21 oktober
amsterdam-dance-event.nl
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Nederlandse DJ’s met naast Van Buuren ook Tiësto (2), 

Hardwell (6), Dash Berlin (7), Afrojack (9), Headhunterz (11) 

en Sander van Doorn (18). 

Dance is een voor de Nederlandse muziekindustrie 

belangrijk genre. Meer dan een derde van onze muziek-

export bestaat uit dance. Daarmee is het in volume een 

van de belangrijkste culturele exportproducten van ons 

land. Tijdens het ADE werd een rapport gepresenteerd 

waarin naar voren kwam dat er in Nederland jaarlijks 

587 miljoen euro in de sector rondgaat. Het onderzoek, 

uitgevoerd door economisch advieskantoor EVAR 

Advisory Services in opdracht van ADE, ID&T en Buma/

Stemra, laat zien dat met name de grote festivals en 

evenementen aan economisch belang hebben gewonnen. 

In 2011 waren deze naar schatting goed voor ruim 137 

miljoen euro, een groei van bijna 68 procent ten opzichte 

van 2002. Ook de omzet van DJ’s en muziekproducenten 

is sterk gegroeid. Geraamd wordt dat hun activiteiten een 

financiële stroom van ruim 254 miljoen euro genereren. 

Daarvan wordt ruim 53 miljoen euro in het buitenland 

verdiend met optredens en muziekrechten. Nederlandse 

evenementenorganisatoren, met ID&T als gezichtsbepa-

lende exporteur, doen naar schatting met 35 miljoen 

euro ook goede zaken in het buitenland. Ook weet een 

groeiend aantal buitenlandse bezoekers de Nederlandse 

evenementen te vinden. ADE is een initiatief van Buma 

en Buma Cultuur.

AdE university en AdE Next
Talentontwikkeling is één van de sleutelwoorden bij het 

ADE. Onder de noemer ADE University krijgen een select 

gezelschap studenten en aankomende professionals drie 

dagen lang lessen en workshops van grootheden uit de 

muziekindustrie. Dit jaar waren er bijeenkomsten met o.a. 

Duncan Stutterheim (oprichter van ID&T en Sensation), 

Roy Pereira (PR-manager Top Notch/Universal Music), 

DJ Chuckie (Dirty Dutch), Joost van Bellen, internetexpert 

Dennis Doeland en Ralph Simon, een van de grondleggers 

van de mobiele entertainment. 

ADE brengt veel amateur- en semiprofessionele muzikanten 

op de been. Omdat ook bij deze specifieke groep vragen 

op zakelijk en technisch gebied een grote rol spelen is 

er een speciale dag georganiseerd die vergelijkbaar is 

met de Muzikantendag: ADE Next. 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 muziekproductie, 

mastering, platencontracten, muziekuitgavedeals en 

alternatieve exploitatievormen, zoals het gebruik van 

muziek in games en films. Daarnaast waren er product-

presentaties, financiële en juridische adviezen. Ook 

konden muzikanten hun demo laten beoordelen in een 

één-op-één gesprek met een professional. Aan ADE Next 

werd dit jaar mee gewerkt door o.a. Sander van Doorn, 

Objekt, Vato Gonzalez, Marc JB en Dave Clarke. 

Fo
to

 s
an

de
r 

Ba
ks

Een jaar vol evenementen   16INhOudsOPgAVE



Op 2 november gaf Buma Cultuur het startsein 
voor Buma Music Academy, een project met 
als doel muziek terug te brengen op middel-
bare scholen. door bezuinigingen is muziek de  
afgelopen jaren vrijwel geheel verdwenen uit 
het onderwijs. 

Terwijl uit veel onderzoeken blijkt dat juist muziekonderwijs 

een bewezen positief effect heeft op de ontwikkeling van 

de jeugd. Buma Music Academy gaat dit schooljaar van 

start op ruim 50 middelbare scholen door het hele land. 

Leerlingen uit de groepen 2 tot en met 4 van de middel-

bare school doen mee aan een project waarbij ze kennis 

maken met alle facetten uit de muziekwereld. Niet alleen 

het maken van muziek, de promotie ervan, het vormen en 

managen van een band, maar ook het schrijven van een 

liedje. Daarvoor zijn moderne, interactieve lespakketten 

ontwikkeld die online van beeld- en geluidsvoorbeelden 

worden voorzien en zo altijd actueel zijn. Onderdeel 

van het lesprogramma is ook een competitieonderdeel 

waarbinnen de scholen tegen elkaar strijden. Dit resul-

teert in een mix die middelbare scholieren heel erg 

aanspreekt. 

Buma Music Academy
2 november
bumamusicacademy.nl

November Music in ’s-hertogenbosch is het 
belangrijkste internationale festival voor moderne 
gecomponeerde muziek in Nederland. dit 
meerdaagse evenement ontwikkelt veel eigen 
producties, die dankzij nauwe banden met 
soortgelijke festivals in België, duitsland, 
Engeland, Frankrijk en Italië ook internationaal 
worden gepresenteerd. Buma Cultuur onder-
steunt dit festival met een financiële bijdrage. 
November Music opende dit jaar met Cross 
Avenue, een nieuw werk van het Tilburgse 
componistenduo strijbos en Van Rijswijk, 
mede uitgevoerd door het vermaarde New 
Yorkse strijkkwartet Ethel. gedurende het 
festival waren er optredens van onder meer 
Misha Mengelberg, ECM Artists in Concert en 
AsKO|schönberg. het slotconcert was up-close 
van Michel van der Aa, uitgevoerd door het 
strijkersensemble Amsterdam sinfonietta. 

November Music
7-11 november
novembermusic.net
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Buma Rotterdam Beats is een netwerkevenement 
voor de hiphop, R&B, dubstep, soul en reggae. 
de bedoeling is dat het festival en de bijbeho-
rende conferentie een vergelijkbare rol gaat 
krijgen als het Amsterdam dance Event. sinds 
de start in 2010 is Buma Rotterdam Beats 
uitgegroeid tot een driedaags evenement op 
acht locaties met ruim 80 optredende acts. 
Met 4900 festivalbezoekers en ruim 600 
conferentiebezoekers uit elf landen kon worden 
teruggekeken op een zeer geslaagde derde 
editie, die de ambitie onderstreept uit te groeien 
tot de belangrijkste netwerkconferentie voor 
deze muziekstijlen. 

Buma Rotterdam Beats ging dit jaar van start met de 

uitreiking van de State Awards, de onderscheidingen 

voor de belangrijkste bijdragen aan de Nederlandse 

urban muziek in het afgelopen jaar. Dit jaar gingen de 

onderscheidingen naar Fresku en Boaz van der Beatz. De 

conferentie bestond uit diverse keynote speakers, master-

classes en workshops met toonaangevende sleutelfiguren 

uit binnen- en buitenland. Honorary guest was dit jaar 

Shaggy, samen met een flinke Jamaicaanse delegatie met 

daarin onder meer de minister van cultuur. Andere sprekers 

waren onder meer Roger Linn, Om’mas Keith (producer 

van o.a. Frank Ocean en Erykah Badu), Cleveland ‘Clevie’ 

Browne en muziekmanager Dave Dee, die uit de doeken 

deed hoe de opkomst van Kendrick Lamar was verlopen. 

Sappige on the road verhalen werden verteld door Dope 

D.O.D., Kraantje Pappie en Mr. Polska. Talentvolle produ-

cers konden tijdens de Demopitches hun jongste creaties 

laten horen aan o.a. Riggs Morales, de A&R-manager die 

voor Eminem op zoek is naar begeleidingsbeats. 

Het avondprogramma omvatte optredens van internatio-

naal opkomende namen als 2 Chainz, Hudson Mohawke, 

Lunice, Machinedrum, Hopsin, Syron en Joey Bada$$ als 

toonaangevende nationale namen zoals Dope D.O.D., 

SKIP&DIE, Hef, HydroBoyz, Sjaak en Kraantje Pappie.

Buma Rotterdam Beats is een initiatief van Buma en 

wordt georganiseerd door Stichting Rotterdam Beats. 

Buma Rotterdam Beats
15-17 november
beats.nl
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Met de gouden en Zilveren harpen onderscheidt 
Buma Cultuur ieder jaar enkele auteurs en 
uitvoerende artiesten vanwege hun bijzondere 
carrière of bijdrage aan de verspreiding van 
Nederlands muziekauteursrecht. de Buma 
gouden harp is een oeuvreprijs, de Buma Zilveren 
harp een aanmoedigingsprijs voor jong talent. 

Dit jaar was het vijftig jaar geleden dat de eerste  

Gouden Harpen werden uitgereikt. Hier werd uitgebreid 

bij stilgestaan met de uitgave van een fotoboek en een 

tentoonstelling in het Instituut voor Beeld en Geluid in 

Hilversum. Tijdens de opening werden ook de Buma 

Gouden Harpen voor 2011 uitgereikt. 

Buma gouden harpen
De Gouden Harp is de hoogste onderscheiding die 

door Buma Cultuur 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 muziek. De prijs wordt sinds 1962 

jaarlijks uitgereikt. De laureaten werden dit jaar gekozen 

door de leden van de vereniging Buma. In een stemming 

via internet kozen zij de band Racoon, de hiphopformatie 

De Jeugd van Tegenwoordig en componist/producer 

Giorgio Tuinfort.

Buma Zilveren harpen
De Buma Zilveren Harp is bedoeld om jonge scheppende 

of uitvoerende artiesten te bekronen die al een belangrijke 

bijdrage aan de Nederlandse 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 werden dit jaar 

uitgereikt op voordracht van het bestuur van Buma 

Cultuur, waarbij overigens bestuursleden met zakelijke 

belangen bij kandidaten van stemrecht waren uitgesloten. 

De Zilveren Harpen gingen dit jaar naar zangeres Laura 

Jansen, zanger Django Wagner en dj/producer Afrojack. 

RTL Boulevard stond drie dagen lang in het teken van 

de uitreiking van de Zilveren Harpen.

Overzichtstentoonstelling  
50 jaar gouden harpen
26 november
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In de promotie van muziek spelen radio, televisie 
en internet een belangrijke rol. Buma Cultuur 
ondersteunt verschillende radio- en televisie-
programma’s waarin het Nederlandse muziek-
auteursrecht een hoofdrol vertolkt. 

de Beste singer-songwriter van Nederland
Nederland heeft een groot arsenaal aan getalenteerde 

singer-songwriters, artiesten die hun eigen materiaal 

schrijven. Om hen voor het voetlicht te kunnen brengen 

is Buma Cultuur samen met 3FM, BNN en VARA initiatief-

nemer van De Beste Singer-Songwriter van Nederland, 

een ambachtelijke variant op een televisietalentenjacht. 

In een reeks van tien televisieprogramma, ondersteund 

door radio en internet, gaat presentator Giel Beelen 

hierin op zoek naar nieuw talent. De finalisten kunnen 

hun kunnen laten zien tijdens een korte tournee die 

onder meer leidt naar het Lowlands festival. Aan het 

eind van de rit bepaalt Beelen samen met een team 

van professionals wie zich de beste singer-songwriter 

van Nederland mag noemen. De eerste editie van het 

programma is meteen een succes gebleken. Voor 

winnaar Douwe Bob Posthuma betekende het de door-

braak. Zijn Multicoloured Angels werd een grote hit en hij 

werd meteen omarmd door het clubciruit. Ook publieks-

favoriet Nielson scoorde een grote hit met The Beauty & 

The Brains. Voor Daniel Versteegh betekende zijn finale-

plaats de opstap naar een succesvolle albumrelease. 

Kroonjuwelen
In de muzikale spelshow De Vrienden van Amstel zingen 

Kroonjuwelen, een productie van Talpa uitgezonden door 

SBS6 en ondersteund door 100% NL radio, zingen vijf 

bekende artiesten hun favoriete hit van eigen bodem. 

Een vakjury en een publieksjury selecteren allebei een 

finalist. Na zes afleveringen leidt dit tot een lijst van 12 

liedjes de Nederlandse muziekgeschiedenis. Hieruit 

mogen de kijkers vervolgens het kroonjuweel van de 

nationale popmuziek kiezen. De eerste editie van het 

door Buma Cultuur mede ondersteunde Kroonjuwelen 

had Angela Groothuizen, Ad Visser en Gerard Ekdom als 

vakjury en Xander de Buisonjé als presentator en mocht 

zich verheugen in een ruim bereik. Winnares Edsilia 

Rombley had met haar uitvoering van Frank Boeijen’s 

Zeg Me Dat Het Niet Zo Is een top tien hit. 

OLON online
In de Nederlandse muziekwereld spelen de ruim 300 

lokale en regionale zenders een belangrijke rol. Voor 

de platenmaatschappijen, zeker voor de kleinere labels, 

is het ondoenlijk al deze zenders zelf te voorzien van 

muziek. Vandaar dat Buma Cultuur samen met de 

Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) 

en met steun van Buma en de NVPI/Edison Stichting 

een digitaal platform in het leven heeft geroepen van 

waar de radiostations hun Nederlandse muziek kunnen 

downloaden. Hierop staan alle nieuwe binnenkomers van 

eigen bodem in de Mega Top 100 en kunnen platenlabels 

ook hun nieuwste releases plaatsen. 
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Een belangrijke doelstelling is het bevorderen 
van de export van Nederlandse muziekauteurs-
recht. In de ondersteuning hiervan speelt 
Buma Cultuur een grote rol. uiteraard met 
grote internationale evenementen als Eurosonic 
Noorderslag en Amsterdam dance Event die 
een grote uitstraling hebben op de Nederland-
se popmuziek, maar ook met begeleidings-
programma’s voor ondernemers en artiesten, 
een eigen stand op de belangrijke muziekbe 
urzen en enkele uitwisselingsprogramma’s. 

Tijdens de Eurosonic Noorderslag conferentie worden 

de exportcijfers van het voorgaande jaar bekend gemaakt. 

In 2011 is de export van Nederlandse populaire muziek 

met 23 procent naar een recordbedrag van 100,14 miljoen 

euro. Met deze cijfers is de waarde die de muziekexport 

toevoegt aan de Nederlandse economie voor de zevende 

keer op rij gestegen. 

De stijging vond plaats aan de kant van de optredens, 

de inkomsten uit opgenomen muziek daalden juist. 

Van de export is ruim 76 procent afkomstig van de 

optredens van Nederlandse artiesten over de grens  

(76,5 miljoen euro), 15,4 procent komt uit auteursrechten 

en naburige rechten (15,4 miljoen euro) en 8 procent 

komt van de exploitatie van opnamen van Nederlandse 

artiesten in het buitenland (8,2 miljoen euro). 

In 2011 waren 728 Nederlandse acts in grote of enige 

mate actief in het buitenland. De top drie van landen 

waar het meest werd opgetreden is: 1. Verenigde Staten, 

2. Duitsland, 3. België, gevolgd door Groot-Brittannië, 

Spanje en Canada. Met name de toename van optredens 

in de Verenigde Staten heeft flink bijgedragen aan de 

stijging van de exportwaarde. Duitsland blijft echter 

vooralsnog het land waar het meeste geld wordt verdiend 

met ruim 17 procent, gevolgd door België (13 procent), 

Groot-Brittannië en Frankrijk (11 procent).

Op het gebied van dance blijft Nederland tot de absolute 

top behoren met artiesten als Armin van Buuren, Tiësto, 

Chuckie, Afrojack, Laidback Luke, Hardwell, Dash Berlin, 

Fedde le Grand, Ferry Corsten, Sander Kleinenberg, 

Exportbevordering
Buma Cultuur
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Sidney Samson, Sander van Doorn, en R3hab. Daarnaast 

zorgt André Rieu binnen het genre populair klassiek voor 

een flink aandeel. De punk-metal scene is goed vertegen-

woordigd met The Ex, No Turning Back, All For Nothing en 

Antillectual. In de overige genres valt The Black Atlantic 

op met optredens in de Verenigde Staten, Groot-Brittan-

nië en Duitsland. Giorgio Tuinfort is succesvol met 

composities voor internationaal bekende acts (o.a. 

Michael Jackson, David Guetta), Within Temptation doet 

het al een flink aantal jaren goed met haar symfonische 

rock en het groeiende succes van Caro Emerald vertaalt 

zich in plaatverkoop en auteursrechten. 

Topmarketing en topevenementen
In het Beleidsplan 2009-2012 heeft Buma Cultuur een 

nieuw exportbeleid geformuleerd. Uitgangspunt is de 

ondersteuning van de promotie van artiesten die al 

succesvol zijn in Nederland en waar in het buitenland 

specifieke vraag naar is. Vanuit de regeling Buma Cultuur 

Top Marketing Support zijn o.a. Caro Emerald, Wouter 

Hamel en Epica ondersteund. 

Een belangrijke rol in het exportbeleid spelen Eurosonic 

Noorderslag en het Amsterdam Dance Event (ADE). Door 

jarenlang hierin consistent te investeren zijn deze Neder-

landse evenementen belangrijke internationale marktplaat-

sen voor muziek geworden. Daarmee is een unieke 

gelegenheid gecreëerd om Nederlandse acts aan de 

internationale muziekindustrie te presenteren. Deze 

strategie heeft inmiddels vele vruchten afgeworpen. Zo zijn 

alle betrokkenen het erover eens dat in het grote internati-

onale succes van de Nederlandse dj’s het ADE een belang-

rijke rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. De toegeno-

men zichtbaarheid van Nederlandse bands op de Europese 

festivals is duidelijk toe te rekenen aan de belangrijke 

positie die Eurosonic Noorderslag speelt in dit veld. 

Muziekbeurzen
Bedrijven die Nederlandse muziek exporteren zijn vaak 

niet groot genoeg om op de grote internationale muziek-

beurzen zelf met een eigen stand vertegenwoordigd te 

zijn. Vandaar dat Buma Cultuur 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 de laatste week van januari 2012 vertegenwoordigde 

Buma Cultuur de Nederlandse muziekindustrie op Midem 

in Cannes, van oudsher de bekendste muziekbeurs ter 

wereld. Het evenement is tegenwoordig vooral van 

belang voor muziekuitgevers en voor platenlabels die 

handelen in dancetracks, die veelal bilateraal worden 

gelicenseerd. De veranderingen in de muziekwereld 

weerspiegelen zich in het aantal deelnemers aan het 

evenement. Haalde de teller halverwege het decennium 

nog de tienduizend, in 2012 waren er 6.950 deelnemers, 

overigens nog wel een kleine toename in vergelijking met 

het voorgaande jaar. 

De meeste Nederlandse deelnemers gebruikten de door 

Buma Cultuur en Sena ingerichte stand als uitvalsbasis 

en contactpunt. Hoewel het aantal deelnemers aanzienlijk 

is afgenomen, geven de Nederlandse bedrijven aan dat 

de Midem voor hen nog altijd een goede beurs is om 

zaken te doen, reden waarom Buma Cultuur haar 

aanwezigheid hier handhaaft. Vanuit de Jazzdag organi-

seert Buma Cultuur op Jazzahead Bremen, de belangrijk-

ste Europese jazzbeurs, een stand waar de jazzmuziek 

uit Nederland wordt gepromoot. 

Door het organiseren van topevenementen als ADE en 

Eurosonic Noorderslag beschikt Buma Cultuur over een 

groot internationaal netwerk. Regelmatig wordt dit 

ingezet om nieuwe Nederlandse acts te koppelen aan 

relevante decision makers. Onder de noemer Dutch 

Impact organiseerde Buma Cultuur in 2012 in samenwerking 

met Muziek Centrum Nederland (MCN) matchmaking-

bijeenkomsten tijdens de International Live Music 

Conference (ILMC) in Londen, het Reeperbahn festival in 

Hamburg en MaMA in Parijs, de belangrijkste conferenties 

voor livemuziek in die landen. Tijdens deze bijeenkom-

sten presenteerden o.a. Alamo Race Track, Baskerville, 

Moss, Blue Flamingo, Pete Philly, Rats On Rafts, Go Back 

To The Zoo, I Am Oak en Dope D.O.D. hun campagnes 

aan mogelijke zakenpartners in dat land. 
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Organisatie 
Buma Cultuur

Bestuur Buma Cultuur 
  
 John Brands, voorzitter 

Hein van der Ree, secretaris/penningmeester 

Lars Boom 

 Lucas van Slegtenhorst 

Piet Souer 

Eric van Tijn

Coen ter Wolbeek 

Jury Popprijs 
  
 
Hans Kosterman (BV Pop/FNV KIEM), voorzitter

Guus Bleyerveld (BV Pop)

Johan Gijsen (Tivoli)

Ben Houdijk (Radio 3FM)

Gijsbert Kamer (Volkskrant)

Jan Douwe Kroeske (Double 2)

Peter Sikkema (Oosterpoort)

Peter Smidt (Buma Cultuur) 

Jury Annie M.g. schmidtprijs 
 
Jacques Klöters, voorzitter

Cor Bakker, pianist, componist en orkestleider

Nel Oskam, directeur De Goudse Schouwburg

Frank van Pamelen, schrijver, dichter, cabaretier

Marjolein Touw, zangeres, actrice

Organisatie Buma Cultuur 
  
Frank Helmink, directeur 

 Marieke Aarts, medewerker customer relations  

& hospitality (vanaf 1 augustus 2012)

Brigitte Plagge, productmanager

 Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags  

klassiek, jazz en kleinkunst 

Remko Gorter, senior marketing communicatie

Boudewijn Hagemans, senior marketing communicatie 

Patrick Heeregrave, ICT manager

Saskia Hoekstra, office manager

Karsten ter Hoeven, producent

 Tessa Jansen, PR & communicatie  

(vanaf 1 december 2012)

Petra van Kerkvoorde, financiële administratie

Marjon de Mooij, uitvoerend producent 

Hanneke Perier, facilitair medewerker

Nikki Schuurs, senior medewerker customer relations 

Peter Smidt, genremanager pop/rock

Simone Tettero, uitvoerend producent 

 Jan Willem van de Ven, hospitality & coördinatie  

ADE festival 

Gijs Verburg, sponsor & fund medewerker 

 Paul Westgeest, PR & Communicatie  

(tot 31 september 2012)

Richard Zijlma, genremanager dance

Fo
to

 M
ik

e 
Br

ee
uw

er

Organisatie   25INhOudsOPgAVE



uitgave
Buma Cultuur

Tekst
Jan van der Plas

Eindredactie
Frank Helmink

Vormgeving
www.linkdesign.nl

Adres
Buma Cultuur

Postbus 929

1200 AX  Hilversum

Nederland

Telefoon +31 (0)35 672 74 00

Fax +31 (0)35 621 27 50

E-mail info@bumacultuur.nl

Bezoekadres
Nassaulaan 25

1213 BA  Hilversum

Voor veel partners en geïnteresseerden in binnen-  

en buitenland is Buma Cultuur de vraagbaak voor de 

Nederlandse muziek en muziekindustrie. Om praktische 

redenen hebben de verschillende evenementen ieder 

een eigen website. Op de corporate website informeert 

Buma Cultuur over de eigen organisatie en de belangrijk-

ste nieuwtjes rond de verschillende projecten.

Colofon
Fo

to
 M

ik
e 

Br
ee

uw
er

Organisatie   26INhOudsOPgAVE

www.linkdesign.nl



	Button 42: 
	Button 43: 
	Button 54: 
	Button 55: 
	Button 48: 
	Page 4: Off
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	Button 49: 
	Page 4: Off
	Page 7: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 26: 

	Button 40: 
	Button 41: 
	Button 45: 
	Page 5: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 16: 

	Button 46: 
	Page 5: Off
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 16: 

	Button 64: 
	Button 65: 
	Button 66: 
	Button 67: 
	Button 68: 
	Button 69: 
	Button 4: 


