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

onder de aandacht brengen van het Nederlands muziekauteursrecht. Recente initiatieven Buma Rotterdam 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 2013 is gelanceerd.

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 aansluiten op de verschillende markten. Meer
dan ooit stelt Buma Cultuur zich binnen die markten op
als netwerkorganisatie, 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 auteursNederlands muziekauteursrecht. Dit gebeurt door het
koppelen van de naam Buma aan radio- en televisie
programma’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

Foto Willeke Machiels

rechten maar ook als ondersteuner en promotor van

evenementen van Buma Cultuur.
Cruciaal bij alle activiteiten van Buma Cultuur is dat het

Onderscheidingen en prijzen

effect ervan zichtbaar is: het bereik, de imagoversterking,

Buma Cultuur onderscheidt ieder jaar enkele auteurs en

de daadwerkelijke verkopen. Dit is wellicht niet direct meet-

uitvoerende artiesten vanwege hun bijzondere carrière of

baar, maar zal bij ieder evenement een grote(re) rol in de

bijdrage aan de verspreiding van Nederlands muziek

plannen rondom het evenement moeten hebben of krijgen.

auteursrecht. De afgelopen 50 jaar was dat in de vorm
van de Gouden Harp als oeuvreprijs, de Zilveren Harp als

Wat doet Buma Cultuur?

aanmoedigingsprijs voor jong talent en de Exportprijs

Festivals en beurzen

voor de act die in het buitenland de hoogste omzet

Buma Cultuur is initiatiefnemer van een aantal belangrijke

behaalde. Harpen en Exportprijzen werden nog wel eens

festivals en beurzen. Eurosonic Noorderslag, het Amsterdam

gewonnen door artiesten die niet ook de componist

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

waren. Buma Cultuur vindt dat de onderscheidingen weer

evenementen met een duidelijk inhoudelijk profiel. Ze

terecht moeten komen waar ze horen: bij de componis-

spelen een sleutelrol in de nationale en internationale

ten, tekstdichters en muziekuitgevers. Daarbij past ook

muziekwereld en vormen een belangrijk podium voor het

een nieuwe naam. In 2014 komt er een nieuwe opzet. Er
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komen Buma Awards voor de bestverkochte en meest

kunnen ontwikkelen. Buma Cultuur ondersteunt daarom

gedraaide nationale en internationale Nederlandse

verschillende initiatieven die muzikanten helpen podium-

liedjes, er komt er een Lennaert Nijgh Award voor de

ervaring op te doen en zich ook op zakelijk gebied verder

beste tekstdichter en een prijs voor de componisten

te ontwikkelen. In de rock en pop is de Muzikantendag

achter de muziek van een Nederlandse bioscoopfilm.

inmiddels een begrip. Gekoppeld aan het Amsterdam

Ook komt er een Lifetime Achievement Award voor een

Dance Event en Buma Rotterdam Beats zijn er nu ook

Buma-componist die uitzonderlijk en langdurig heeft

specifieke programma’s voor jonge muzikanten in de jazz,

gepresteerd. De Harpen, met hun geschiedenis van een

dance en urban. De muzikale ontwikkeling van kinderen

halve eeuw, zullen niet volledig verdwijnen. Ook in de

staat centraal in Buma Music Academy, een project dat

toekomst wordt er ieder jaar een Buma Gouden Harp

erop is gericht muziek terug te brengen in het basis- en

uitgereikt aan een persoon die veel heeft betekend voor

middelbaar onderwijs.

de Nederlandse muziek. In specifieke markten zoals de
pop, jazz, urban en theater ondersteunt Buma Cultuur ook

Exportbevordering

een aantal genreprijzen, zoals de Popprijs en de Annie

In de ondersteuning van de Nederlandse muziekexport

M.G. Schmidtprijs. Deze genereren aandacht in de media

speelt Buma Cultuur een rol door artiesten die op het

en hebben zo een belangrijke stimulerende werking.

punt van doorbreken staan op specifieke onderdelen van
hun marketingplan een extra duwtje in de rug te geven.

Talentontwikkeling

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

Zowel voor als achter de schermen moet talent zich

en de artiest moet deals hebben in het betreffende land.
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Een jaar vol
evenementen
Inhoudsopgave

Nieuwjaarsconcert Nederlands
Blazers Ensemble
1 januari

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. Editie 2013 stond in het teken van
Men Zegt Liefde, een thema dat resulteerde in
odes aan de romantische aantrekkingskracht
tussen twee mensen, maar ook in een roep om
aandacht voor als de moeilijke financiële
situatie in de kunstwereld.

Foto Remke Spijkers

Het Nieuwjaarsconcert komt tot stand mede dankzij een
bijdrage vanuit Buma Cultuur, waarbij Buma Cultuur de
compositiewedstrijd voor jongeren het meest belangrijk
vindt. De winnaars in deze competitie, die hun werk
tijdens het nieuwjaarsconcert zagen uitgevoerd, waren
Bo Ribbens (11), Nienke Hoekman (14), Eline Mann (17) en
Tom Schipper (18).

Eurosonic Noorderslag

Foto Bart Heemskerk

9-12 januari

Inhoudsopgave

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 Nederlandse 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.
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In 2013 beleefde Eurosonic Noorderslag de 27e editie.

Eurosonic

Dit jaar waren de kaarten voor beide festivals binnen een

Op de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond vindt in

dag weg en was ook de conferentie volledig uitverkocht.

de Groningse binnenstad op tal van locaties het Eurosonic

Met 35.000 festivalbezoekers, 304 optredende acts en

festival plaats. Hier verzorgen groepen en artiesten uit

3.250 professionals van 45 verschillende nationaliteiten

binnen- en buitenland showcases, waarbij ze zich

op de conferentie is Eurosonic Noorderslag een uniek

presenteren aan boekers, managers, programmeurs,

evenement met een enorme uitstraling. Vele radio- en

platenmaatschappijen en – niet in de laatste plaats –

televisiestations in binnen- en buitenland deden verslag

het publiek. In 2013 traden tijdens Eurosonic ruim

vanuit Groningen en de uitreiking van de EBBA Awards

tweehonderd Europese acts op. Nederlandse acts die

werd in diverse landen op tv gebracht. Hiermee is

tijdens Eurosonic speelden waren onder meer Thomas

Eurosonic Noorderslag een belangrijk evenement voor

Azier, Birth Of Joy, Inge van Calkar, Blaudzun, Case

de Europese en de Nederlandse muziekwereld.

Mayfield, Dope D.O.D., Jacco Gardner, Sven Hammond
Soul, Kensington, Tangarine en Vanderbuyst. Op het
gratis toegankelijke Eurosonic Air podium op de Grote
Markt waren Kyteman Orchestra, New Cool Collective,
Noisia, Handsome Poets, Chef’Special en The Opposites
te zien. 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 en 3FM zonden Noorderslag
live op televisie, radio en internet uit.
Een belangrijk mediamoment is de uitreiking van de
European Border Breakers Awards (EBBAs), een onderscheiding 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 Broadcasting 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 en Birgit Schuurman gepresenteerde gala waren
er optredens van de oud-winnaars Alphabeat, Katie Melua
en Saybia. Er werden onderscheidingen uitgereikt aan
onder meer Of Monsters And Men (IJsland), Niki And The
Dove (Zweden) en Emeli Sandé (Engeland). Minister Jet
Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Foto Patrick Visser

reikte een EBBA award uit aan het Nederlandse Dope D.O.D.

Inhoudsopgave
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Conferentie

VEVO en YouTube. Na jaren van teruggang lijkt hiermee

Als onderdeel van Eurosonic Noorderslag organiseert

de weg omhoog weer gevonden. Keynote speakers Jeff

Buma Cultuur een driedaagse conferentie voor professio-

Price (Artistcore) en Martin Mills (Beggars Banquet)

nals uit de muziekindustrie. Behalve als gelegenheid om

benadrukten dat de oude verhoudingen uit de muziek-

uitgebreid te netwerken, fungeert de conferentie als

industrie verleden tijd zijn en dat een nieuw tijdperk is

forum waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken.

aangebroken met meer kansen voor independent

Een uitgebreid programma aan panels, speeches,

opererende muzikanten en muziekbedrijven.

interviews en presentaties brengt alle belangrijke actuele
zaken binnen de muziekwereld aan de orde. De laatste

Veel aandacht was er op de conferentie ook voor de

jaren is er ook een speciaal aanbod gegroeid voor de

live-sector, die ondanks de economische crisis floreert en

talrijke buitenlandse bezoekers aan de conferentie.

op veel fronten innoveert. Keynote speaker Ian Hogarth

Daarnaast zijn er internationale meetings voor de

(Songkick) presenteerde een nieuw concept waarbij fans

European Broadcasting Union (EBU) (overkoepelend

in een vroeg stadium concertkaartjes kopen als een vorm

orgaan van de Europese publieke radiostations), de

van crowdfunding voor een komend tournee.

International Music Managers Federation (IMMF) (brancheorganisatie voor managers in de popmuziek), Network

Opvallend was de groei van het aantal internationale

Europe (de associatie van Europese boekers en promo-

conferentiegangers. Terwijl muziek de kern van het veel-

tors) en Yourope (de vereniging van grote Europese

omvattende programma blijft, behandelt de conferentie

popfestivals). De focus van het seminar lag dit jaar op de

steeds meer onderwerpen uit verwante sectoren, zoals

digitale exploitatie van opgenomen muziek en met name

cultureel industriebeleid, nieuwe technologie en inter-

de opkomst van streaming platforms als Spotify, Deezer,

activiteit. Dit blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.
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In samenwerking met POPnl, de overkoepelende stichting
van de provinciale poporganisaties, en de Vereniging
Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) was er een
studiemiddag popbeleid voor gemeentelijke beleidsmakers. Hierbij werd de tweede editie gepresenteerd van
tenaren bij het ontwikkelen van een eigen popmuziekbeleid.
Een debat met een aantal cultuurwoordvoerders van
landelijke politieke partijen resulteerde in een uitnodiging
voor een hoorzitting over popmuziek in de Tweede

Foto Mike Breeuwer

De Waarde van Pop, een handreiking voor politici en amb-

Kamer. Deze vond plaats in april 2013. In het traject daar
naartoe heeft, mede op aandringen van Buma Cultuur,
een groot aantal actoren in de popmuziek zich verenigd
in de Popcoalitie, die als aanspreekpunt voor beleidsmakers en politici moet gaan fungeren. In het najaar werd
popmuziek toegevoegd aan het rijtje beloftevolle
topsectoren, waarmee de ministeries en de universiteiten
nader in gesprek gaan.
De Eurosonic Noorderslag conferentie is het moment
waarop veel onderscheidingen worden uitgereikt.
Dit jaar waren dat:
• de Veer voor grote verdiensten in de muziekindustrie
aan David Schreurs, producer van Caro Emerald en
directeur van het Grandmono label;
• de Pop Media Prijs voor de beste prestatie op het
gebied van de Nederlandse popjournalistiek aan Saul
van Stapele (NRC.next);
• de Buma Interactive Award voor de beste online muziekcampagnes aan de band Bløf en het bedrijf Vyclone.
• IJzeren Podiumdieren waren er voor Toine Tax
(directeur Doornroosje en Merlyn, Nijmegen), Ide
Koffeman (programmeur Patronaat, Haarlem), Le Guess
Who? (festival Utrecht) en Hedon (podium Zwolle).
• Festival Awards Europe waren er voor o.a. Tomorrowland (Best major festival), Sensation (Best indoor
festival), Electro Magnetic (Best new festival), Herman
Schueremans (Lifetime Achievement) en Pukkelpop
(Promotor of the year).

Noorderslag

optredens op de grote zomerfestivals. Van de ruim vijftig
acts die dit jaar aantraden maakten The Kik, Kraantje
Pappie, Mozes & The First Born, Jacco Gardner, de
Handsome Poets, Broeder Dieleman, Orgel Vreten,
Tangarine, Navarone, Tessa Rose Jackson, Fresku, Sunday
Sun en Mister & Mississippi allen de stap naar een groter
publiek. Douwe Bob maakte in de zaal zijn op televisie
opgebouwde reputatie waar. Voor Blaudzun, Dewolff en
Kensington betekende het optreden in de grote Buma
Cultuur-zaal een bevestiging van de verworven status.

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 doorslaggevend 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 popmuziek van de kunstenvakbond FNV KIEM) en wordt uitgereikt door Buma
Cultuur met steun van SENA Performers. De Popprijs 2012
werd toegekend aan de band Racoon.

Op de zaterdag biedt Noorderslag in De Oosterpoort in
acht uur een overzicht van de belangrijkste nieuwe
ontwikkelingen 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

Inhoudsopgave

RACOON
Er is geen Nederlandse band of artiest die in 2012 zich zo
langdurig, zo breed en zo goed gemanifesteerd heeft als
Racoon, en dus geen band die zoveel betekend heeft voor
onze popmuziek.
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Annie M.G. Schmidtprijs
7 april

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

In de praktijk zijn dit overigens vaak dezelfde personen.
De jury koos als het beste theaterlied van 2012 Vinkeveen
van Angela Groothuizen (tekst, muziek, uitvoering), Jan
Beuving (tekst) en Nico Brandsen (muziek, begeleiding).

UIT HET JURYRAPPORT:
‘VINKEVEEN’
ANGELA GROOTHUIZEN, JAN BEUVING,
NICO BRANDSEN
Een prachtig lied met een sterke melodie, een modern
chanson met een schitterende tekst.

tekstschrijver, de componist en de uitvoerende artiest.

Buma Music In Motion
16 mei

Op 16 mei vond in een uitverkocht Pakhuis de
Zwijger in Amsterdam de derde editie plaats
van Buma Music In Motion, een evenement
waarbij ruim 250 mediacomponisten en producenten 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 artist brander Josh Rabinowitz die campagnes
met o.a. Rihanna en de Black Eyed Peas deed
voor merken als Cover Girl en Dr. Pepper, Gary
Calamer (muziekprogrammeur van wereldwijd
bekende televisieseries als Dexter, Six Feet
Under en True Blood), Daniel Cross (music
supervisor Adidas, Reebok en Tommy Hilfigger)
en Charles Deenen (componist van de
legendarische muziekjes bij de Commodore 64
spelcomputer). De in Amerika succesvolle
Nederlandse componisten Sunna Wehrmeijer

Inhoudsopgave

(componiste van filmmuziek voor o.a. Robin
Hood, The Grey en Prometheus) en Vidjay
Beerepoot (o.a. How To Train Your Dragon,
winnaar van een ASCAP Award) deelden hun
ervaring over het componeren voor de inter
nationale markt. Andere sprekers waren o.a.
Eelke Kleijn, Stephen Emmer en DJ Don Diablo.
Buma Music In Motion was ook de afsluiting van een
landelijke competitie waarbij studenten werd gevraagd
een score te maken voor de commercial Werken bij de
Luchtmacht of de korte film Bosco’s Guitar. De talent
award ging daarbij naar Jan Garritsen en Bob Thole.
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Muzikantendag On Tour
25 MEI, 8 JUNI, 26 OKTOBER, 9 NOVEMBER

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 Simplon in Groningen (25 mei),
LantarenVenster in Rotterdam (8 juni), De Vorstin in
Hilversum (26 oktober) en het Burgerweeshuis in Deventer
(9 november) scoorden een goede opkomst en een goede
publieksevaluatie. 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.

Buma Rocks!
31 MEI

Op 31 mei presenteerde Buma Cultuur in Doornroosje in Nijmegen Buma ROCKS! Een nieuw
evenement dat zich specifiek richt op rock en
metal. Nederland blinkt internationaal uit in
deze niche, getuige de successen van Within
Temptation, Epica en Textures. Met een toonaangevend netwerkevenement hoopt Buma
Cultuur deze marktpositie verder te versterken.

Buma ROCKS! kwam tot stand in samenwerking met
onder meer Mojo Concerts en het rockfestival FortaRock
XL, dat een dag later in Nijmegen plaatsvond.

Tijdens de internationale conferentie overdag was Ad
Vandenberg (Vandenberg, Whitesnake, Moonkings) de
keynote speaker. Verder waren er rondetafelgesprekken
met internationaal agent Ian Sales (Metallica, System Of A
Down), festivaldirecteur Bob Schoenmakers (Graspop),
bandmanager Daniel Regan (Epica), boeker Jeps
Salfischberger (Textures, Delain) en labeleigenaar Ed van
Zijl (Mascot). Tijdens het showcase festival ’s avonds
werd er opgetreden door o.a. John Coffey, Black-Bone,
The Charm The Fury en Textures.

Inhoudsopgave
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Jazzdag

Foto Mike Breeuwer

28 + 29 JUNI

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 30 acts op
7 podia in dit zalencomplex, aangevuld met twee
andere locaties op de Kop van Zuid: 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 o.a. North Sea Jazz.

Tijdens de conferentie werd de tweejaarlijkse Jazz Media
Award uitgereikt aan Bert Vuijsje, onder meer voor zijn
werk voor het Nederlands Jazz Archief, Vrij Nederland,
OOR, Volkskrant, Jazz Nu en het Jazzbulletin.

EUROPEAN JAZZ COMPETITION
KAPOK
Kapok blinkt uit in originaliteit en inventief samenspel,
speelt lekker ongepolijst en spontaan. Met een overdonderend rijke, beeldende set weet Kapok een geweldige
spanning op te roepenEen betrouwbare organisatie die
garantie biedt voor continuïteit.

Het showcaseprogramma was dit jaar voor het eerst
verspreid over twee avonden. Op de vrijdag was er het
nieuwe programma Next Generation Jazz, waarbij de beste
masterstudenten van zeven conservatoria hun kunnen ten
gehore brachten. Ook de winnaar van het Prinses Christina
Jazz Concours, de Stefan Franssen Group, trad hier op.

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 showcasefestival voor de jazz.

Het conferentieprogramma op zaterdag bestond uit
panels en debatten, waarbij professionals uit verschillende werkvelden hun kennis konden delen. Een ruime
plek was er ingeruimd voor het matchmakingprogramma,

JAZZ MEDIA AWARD
BERT VUIJSJE

dat als doel heeft jazzprofessionals uit binnen- en
buitenland relevante contacten te bezorgen. Op de
zaterdagavond was de finale van de European Jazz

Door zijn columns, weblog en boeken hebben velen kennis
kunnen maken met een bevlogen man, die zijn mening
terecht niet onder stoelen of banken steekt!

Competition in LanterenVenster. Deze werd gewonnen
door het trio rond Morris Kliphuis, Kapok.
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Wereld Muziek Concours
Kerkrade
4-28 JULI

In 2013 is Buma Cultuur eenmalig partner
geworden van het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade. Met 250 deelnemende blaasorkesten en zo’n 500.000 bezoekers is dit het grootste evenement in de wereld voor blaasmuziek.
Het evenement, dat één keer in de vier jaar
wordt gehouden, bestaat uit wedstrijden voor
harmonieën, fanfares, brass bands, slagwerkensembles en mars- en showbands.

Het ondersteunen van dit evenement past binnen het
beleid van Buma Cultuur om zo breed mogelijk aanwezig
te zijn op de Nederlandse markt voor componisten,
tekstdichters en uitgevers. Concreet resultaat van de
samenwerking was bij deze editie dat de deelnemers aan
de competitie bij de verplichte werken ook Nederlands
repertoire aantroffen en dat er een speciaal programmaonderdeel voor jong blaastalent van eigen bodem was
toegevoegd. Ook werd een seminar georganiseerd
waarbij Nederlands materiaal werd gepresenteerd aan de
smaakmakers uit de internationale blaasmuziek.

Buma NL
19 SEPTEMBER

Met Buma NL heeft Buma Cultuur de afgelopen
jaren met succes een nieuw evenement
gecreëerd dat zich volledig richt op Hollandse
muziek. Tijdens de conferentie overdag in het
Theater aan de Parade in Den Bosch waren
vrijwel alle belangrijke spelers in het genre
aanwezig en werd er flink genetwerkt. Tijdens
het trade dinner werden drie vakprijzen
uitgereikt. Will Page van Spotify nam de Retail
Award in ontvangst, directeur Nico Silvius van
RadioNL, WaterstadFM en Freez kreeg de
Media Award en boekingsbureau Jan Vis werd
onderscheiden als Beste Boeker.

• Beste single: Julia van Nick & Simon
• Beste videoclip: Daar Sta Je Dan 2013 van René Froger
• Lifetime Achievement Award: André Hazes (postuum)
’s Avonds volgde er een festivalprogramma met optredens
van o.a. Thomas Berge, Henk Bernard, Django Wagner,
Vinzzent, Jannes, Dré Hazes, Frans Duijts, Jeroen van der
Boom en Glennis Grace.
Een flink aantal mediapartners deed verslag van het
evenement, waaronder TV Oranje, Radio Continu, Radio
Oranje Nationaal, Radio NL, MentTV en Puur NL. Een
aantal van hen verzorgde live-radiouitzendingen geheel
gewijd aan Buma NL. Een samenvatting van de Award

Veel publieke belangstelling was er voor de Buma NL award

Show werd uitgezonden door SBS6 in het programma

Show. Hierbij werden onderscheidingen uitgereikt aan:

Nederland Muziekland.

• Beste zanger: Django Wagner
• Beste zangeres: Glennis Grace

Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur

• Beste nieuwkomer: Henk Bernard

en Buma en wordt ondersteund door Sena. Buma NL

• Beste live-act: Jannes

wordt geproduceerd door Brand New Live.

• Beste auteur: Waylon van der Heijden
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Amsterdam Dance Event

Foto Pim Hendriksen

16-20 OKTOBER

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een
jaarlijks terugkerend 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.
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 2.000 optredende
artiesten bevonden zich klinkende namen als
Alesso, Armin van Buuren, Calvin Harris, Dave
Clarke, David Guetta, DJ Shadow, Fedde Le
Grand, Ferry Corsten, Martin Garrix, Laurent
Garnier en Paul Oakenfold.

als het Concertgebouw, de Westergasfabriek, de
Convention Factory, Heineken Music Hall, Ziggo Dome en
de Amsterdam RAI is het ADE Festival het grootste
clubfestival ter wereld.
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
technologische, organisatorische en zakelijke kant van de
dancewereld. 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. De Nederlander Hardwell

De achttiende editie brak wederom alle records. Van 17

werd hierbij uitgeroepen tot de nieuwe nummer één DJ

tot en met 21 oktober werd de hoofdstad overspoeld door

van de wereld. Nederland is dit jaar weer ruim vertegen-

300.000 muziekliefhebbers en 3.800 muziekprofessio-

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

nals. Met 80 podia was de schaal ook dit jaar weer

Nederlandse DJ’s met naast Hardwell ook Armin van

aanzienlijk vergroot. Met traditionele podia als Melkweg,

Buuren (2), Tiësto (4), Nicky Romero (7), Afrojack (9),

Paradiso, Trouw, Escape en Studio 80 en grote locaties

Dash Berlin (10), Headhunterz (11) en W&W (14).

Inhoudsopgave

Een jaar vol evenementen 15

Foto Patrick van Beek

Dance is een voor de Nederlandse muziekindustrie

muziek maken en een carrière in de muziek aan bod.

belangrijk genre. Meer dan een derde van onze muziekex-

Onderwerpen van de workshops waren onder meer

port bestaat uit dance. Daarmee is het in volume een van

muziekproductie, mastering, platencontracten, muziek

de belangrijkste culturele exportproducten van ons land.

uitgavedeals en alternatieve exploitatievormen, zoals het
gebruik van muziek in games en films. Daarnaast waren

ADE University en ADE Next

er productpresentaties, financiële en juridische advie-

Talentontwikkeling is één van de sleutelwoorden bij het

zen. Ook konden muzikanten hun demo laten beoorde-

ADE. Onder de noemer ADE University krijgen een select

len in een één-op-één gesprek met een professional.

gezelschap studenten en aankomende professionals drie

Aan ADE Next werd dit jaar meegewerkt door o.a. Martin

dagen lang lessen en workshops van grootheden uit de

Kierzenbaum, Allan Eshuijs, Chris Willis, Frontliner, Dave

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

Smith en Glowinthedark.

Duncan Stutterheim (oprichter van ID&T en Sensation),
Shelly Finkel, Sebastian Solano (SFX), Kyle Hopkins
(Microsoft, Xbox), Lazy Jay, Basto en Dekmantel. Nieuw
onderdeel is het ADE Global Intern Program, een programma dat Nederlandse studenten een stageplaats
biedt bij een toonaangevend dance-gerelateerd bedrijf in
het buitenland. Eén student kreeg een stageplaats bij de
Rio Music Conference in Brazilië, een tweede student
mocht stage lopen bij het Sunburn Festival in India. Het
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
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Buma Rotterdam Beats
15-17 november

Foto Mike Breeuwer

buma-rotterdam-beats.nl

Buma Rotterdam Beats is een netwerkevenement
voor de hiphop, R&B, dubstep, soul en reggae. De
bedoeling is dat het festival en de bijbehorende
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
75 optredende acts.

De conferentie bestond uit diverse masterclasses en
workshops met toonaangevende sleutelfiguren uit
binnen- en buitenland, zoals S1 (producer bij het productiebedrijf van Kanye West), Boaz van de Beatz, Reverse,
Roses Gabor, Black Milk en Oddisee. Keynote speaker was
Lloyd Bradley, de Britse auteur die met Bass Culture een
internationaal standaardwerk over reggae schreef. Hij
presenteerde zijn nieuwe boek Sounds Like London: 100
Years of Black Music in the Capital. Tijdens de goed

Buma Rotterdam Beats ging dit jaar van start met de

bezochte populaire Beats Pitches, waarbij talenten hun

uitreiking van de State Awards, de onderscheidingen voor

beats konden laten keuren door muziekprofessionals, liet

de belangrijkste bijdragen aan de Nederlandse urban

de Amerikaanse A&R-manager Riggs Morales van Atlantic

muziek in het afgelopen jaar. De onderscheidingen

Records weten dat een aantal producties hem zodanig

gingen dit jaar naar:

bevielen dat hij ze meeneemt om er verder mee te werken.

• Beste Artiest: Hef
• Beste Groep: The Opposites

Eregast was DJ Moortje, de uitvinder van het inmiddels

• Beste Album: Hef – Papierwerk

25 jaar oude, typisch Nederlandse fenomeen bubbling

• Beste Single: Mr. Probz – Waves

dat via allerlei kanalen nadrukkelijk zijn sporen heeft

• Beste Video: The Opposites – Sukkel voor de Liefde

achtergelaten in de internationale popmuziek.’s Avonds

• Beste Producer: Boaz van de Beatz

waren er optredens van Quadron, Mr. Probz, Mount

• Beste Live-Act: The Opposites

Kimbie, Nouveau Riche, Camo & Krooked, Black Milk,

• Beste Mixtape/EP: Broederliefde – Mixtape

Rockie Fresh, Oddisee en Hiatus Kaiyote.

• Beste DJ: Yellow Claw
• Rookie of the Year: D-Double
• 101 Barz Award: Hef
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Buma Music Academy
2 november

Foto Tin Can

bumamusicacademy.nl

Buma Cultuur startte in 2012 met de Buma
Music Academy, een project met als doel
muziek terug te brengen op middelbare 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.

die middelbare scholieren zeer aanspreekt. Daarom is
Buma Music Academy dit jaar fors uitgebreid. Inmiddels
doen ruim 150 scholen mee. Buma Cultuur hoopt dat dit
initiatief de komende jaren mede zal worden ondersteund
door de overheid en het bedrijfsleven. Vanuit de muziek
industrie is er inmiddels volop steun. Evenementorganisator ID&T en de Sky Radio Group hebben reeds hun
medewerking toegezegd en dankzij muzieksoftwareproducent Ableton kunnen alle leerlingen gratis werken met Live

In Music Academy doen leerlingen een project waarbij ze

9 Intro, één van de bekendste softwareprogramma’s voor

kennis maken met alle facetten uit de muziekwereld. Niet

componeren, produceren, remixen en optreden. Het is

alleen het maken van muziek, de promotie ervan, het

de bedoeling dat de Buma Music Academy ook de

vormen en managen van een band, maar ook het schrijven

komende jaren verder zal groeien. In principe kan elke

van een liedje. Daarvoor zijn moderne, interactieve

school – Nederland kent ruim 650 scholen in het

lespakketten ontwikkeld die online van beeld- en geluids-

voortgezet onderwijs – aan het programma meedoen.

voorbeelden worden voorzien en zo altijd actueel zijn.

Hierover is Buma Cultuur in gesprek met het Ministerie

Onderdeel van het lesprogramma is ook een competitie-

van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de VO-raad.

onderdeel waarbinnen de scholen tegen elkaar strijden. Bij
het maken van hun muziek worden de leerlingen begeleid
door een aantal mensen uit het muziekvak, de zogenaamde Music Masters. Dit jaar zijn dat Shary An (regio noord),
Willie Wartaal (midden) en Lange Frans (zuid).
De eerste editie, waaraan werd meegedaan door 50
middelbare scholen, heeft aangetoond dat dit een mix is
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BUMA CULTUUR

EXPORTBEVORDERING
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Exportbevordering

Foto Willeke Machielse – AMF

Buma Cultuur

Een belangrijke doelstelling is het bevorderen
van de export van Nederlandse muziekauteursrecht. 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 Nederlandse popmuziek, maar ook met begeleidingsprogramma’s voor ondernemers en artiesten, een
eigen stand op de belangrijke muziekbeurzen
en enkele uitwisselingsprogramma’s.

achtste keer op rij gestegen. Ten opzichte van 2009 is de

Tijdens de Eurosonic Noorderslag conferentie worden de

In 2011 waren 728 Nederlandse acts in grote of enige mate

exportcijfers van het voorgaande jaar bekend gemaakt. In

actief in het buitenland. De top drie van landen waar het

2012 is de export van Nederlandse populaire muziek met

meest werd opgetreden is: 1. Verenigde Staten, 2. Duits-

31 procent naar een recordbedrag van 130 miljoen euro.

land, 3. Spanje, gevolgd door Groot-Brittannië, Frankrijk,

Dit bedrag is de opbrengst van de exploitatie van

België en Canada. Met name de toename van optredens in

Nederlandse muziek in het buitenland na aftrek van

de Verenigde Staten heeft flink bijgedragen aan de

gemaakte kosten maar inclusief salarissen, winst en

stijging van de exportwaarde. Inmiddels is Las Vegas een

belasting. Met deze cijfers is de waarde die de muziekex-

vaste plek geworden voor de dj-top uit Nederland.

exportwaarde zelfs verdubbeld.
De stijging van de muziekexport vond plaats aan de kant
van de optredens, de inkomsten uit opgenomen muziek
daalden juist. Van de export is bijna 80 procent afkomstig
van de optredens van Nederlandse artiesten over de grens
(104 miljoen euro), ruim 13 procent komt uit auteursrechten
en naburige rechten (17,5 miljoen euro) en 7 procent komt
van de exploitatie van opnamen van Nederlandse artiesten
in het buitenland (9,5 miljoen euro).

port toevoegt aan de Nederlandse economie voor de
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Bij de inkomsten van Buma is en blijft Duitsland het land

Topmarketing en topevenementen

waar het meeste geld wordt verdiend met ruim 17

Het exportbeleid van Buma Cultuur is gebaseerd op de

procent, gevolgd door Groot-Brittannië (14 procent).

ondersteuning van de promotie van artiesten die al

België en Frankrijk zijn eveneens substantieel. Ook hier

succesvol zijn in Nederland en waar in het buitenland

laten de Verenigde Staten een gestage groei zien.

specifieke vraag naar is. Vanuit de regeling Buma Cultuur

Op het gebied van dance blijft Nederland tot de absolute

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

top behoren met artiesten als Armin van Buuren, Tiësto,

Hamel en Epica ondersteund.

Chuckie, Afrojack, Laidback Luke, Hardwell, Dash Berlin,
Bingo Players, Nicki Romero, Sunnery James & Ryan

Een belangrijke rol in het exportbeleid spelen Eurosonic

Marciano, Fedde le Grand, Ferry Corsten, Sidney Samson,

Noorderslag en het Amsterdam Dance Event (ADE). Door

Sander van Doorn, en R3hab. Daarnaast zorgt André Rieu

jarenlang hierin consistent te investeren zijn deze

binnen het genre populair klassiek voor een flink aandeel.

Nederlandse evenementen belangrijke internationale

Het palet is echter opvallend breed aan het worden. Zo

marktplaatsen voor muziek geworden. Daarmee is een

doet het Rosenberg Trio het internationaal goed met haar

unieke gelegenheid gecreëerd om Nederlandse acts

gypsy jazz, net als jazzpianist Mike del Ferro, saxofoniste

aan de internationale muziekindustrie te presenteren.

Candy Dulfer en trompettiste Saskia Laroo, exporteert

Deze strategie heeft inmiddels vele vruchten afgewor-

Rapalje haar op Ierse leest geschoeide folk en vindt

pen. Zo zijn alle betrokkenen het erover eens dat in het

Dope D.O.D. met name in Frankrijk gehoor voor haar

grote internationale succes van de Nederlandse dj’s het

Engelstalige hiphop. De punk-metal scene is goed

ADE een belangrijke rol heeft gespeeld en nog steeds

vertegenwoordigd met The Ex, Born From Pain, Devil’s

speelt. De toegenomen zichtbaarheid van Nederlandse

Blood en Antillectual.

bands op de Europese festivals is duidelijk toe te
rekenen aan de belangrijke positie die Eurosonic

Within Temptation en Epica doen het al vele jaren goed met

Noorderslag speelt in dit veld.

hun symfonische rock en het groeiende succes van Caro
Emerald vertaalt zich in plaatverkoop en auteursrechten.
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Muziekbeurzen

Vanuit de Jazzdag organiseert Buma Cultuur op Jazzahead

Bedrijven die Nederlandse muziek exporteren zijn vaak

Bremen, de belangrijkste Europese jazzbeurs, een stand

niet groot genoeg om op de grote internationale muziek-

waar de jazzmuziek uit Nederland wordt gepromoot.

beurzen zelf met een eigen stand vertegenwoordigd te
zijn. Vandaar dat Buma Cultuur op deze beurzen een

Door het organiseren van topevenementen als ADE en

gemeenschappelijke stand inricht. Met deze stand als

Eurosonic Noorderslag beschikt Buma Cultuur over een

uitvalsbasis zijn veel bedrijven toch in staat op dergelijke

groot internationaal netwerk. Regelmatig wordt dit

evenementen succesvol te opereren.

ingezet om nieuwe Nederlandse acts te koppelen aan
relevante decision makers. Onder de noemer Dutch

In de laatste week van januari 2013 vertegenwoordigde

Impact organiseerde Buma Cultuur in 2013 matchmaking-

Buma Cultuur de Nederlandse muziekindustrie op Midem

bijeenkomsten tijdens de International Live Music

in Cannes, van oudsher de bekendste muziekbeurs ter

Conference (ILMC) in Londen, het Reeperbahn festival in

wereld. Het evenement is tegenwoordig vooral van belang

Hamburg, South By Southwest (SXSW) in Austin, Texas,

voor muziekuitgevers en voor platenlabels die handelen in

The Great Escape in Brighton, CMJ in New York en MaMA

dancetracks, die veelal bilateraal worden gelicenseerd. De

in Parijs, de belangrijkste conferenties voor livemuziek in

veranderingen in de muziekwereld weerspiegelen zich in

die landen. Tijdens deze bijeenkomsten presenteerden

het aantal deelnemers aan het evenement. Haalde de

o.a. Jacco Gardner, Blaudzun, Laura Jansen, Birth Of Joy,

teller tien jaar geleden nog de tienduizend, in 2013 waren

Bombay Show Pig, Traumahelikopter, Mister And Missis-

er 6.400 deelnemers. De meeste Nederlandse deelnemers

sippi, Skip & Die, Death Letters, The Black Atlantic en

gebruikten de door Buma Cultuur ingerichte stand als

Mozes And The Firstborn hun campagnes aan mogelijke

uitvalsbasis en contactpunt. Hoewel het aantal deelnemers

zakenpartners in dat land.

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.
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Buma Cultuur

Bestuur Buma Cultuur

Frank van Pamelen, schrijver, dichter, cabaretier
Marjolein Touw, zangeres, actrice

John Brands, voorzitter
Hein van der Ree, secretaris/penningmeester

Organisatie Buma Cultuur

Hans Albers (vanaf 17 september 2013)
Lars Boom (tot 1 januari 2013)

Frank Helmink, directeur

Renger Koning (vanaf 1 januari 2013)

Marieke Aarts, medewerker customer relations & hospitality

Lucas van Slegtenhorst

Brigitte Plagge, productmanager (tot 1 juli 2013)

Piet Souer

Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags klassiek,

Eric van Tijn (tot 17 september 2013)

jazz en kleinkunst

Coen ter Wolbeek

Remko Gorter, senior marketing communicatie
Boudewijn Hagemans, senior marketing communicatie

Jury Popprijs

(tot 1 augustus 2013)
Patrick Heeregrave, content manager

Hans Kosterman (BV Pop/FNV KIEM), voorzitter

Saskia Hoekstra, office manager

Guus Bleyerveld (BV Pop)

Karsten ter Hoeven, producent

Johan Gijsen (Tivoli)

Tessa Jansen, PR & communicatie

Ben Houdijk (Radio 3FM)

Petra van Kerkvoorde, financiële administratie

Gijsbert Kamer (Volkskrant)

Marjon de Mooij, uitvoerend producent (tot 1 oktober 2013)

Jan Douwe Kroeske (Double 2)

Hanneke Perier, facilitair medewerker

Peter Sikkema (Oosterpoort)

Nikki Schuurs, senior medewerker customer relations

Peter Smidt (Buma Cultuur)

Peter Smidt, genremanager pop/rock
Simone Tettero, uitvoerend producent

Jury Annie M.G. Schmidtprijs

Jan Willem van de Ven, hospitality & coördinatie ADE festival
Gijs Verburg, sponsor & fund medewerker

Jacques Klöters, voorzitter

Richard Zijlma, genremanager dance

Cor Bakker, pianist, componist en orkestleider
Nel Oskam, directeur De Goudse Schouwburg
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Colofon

Uitgave

Fax +31 (0)35 621 27 50

Buma Cultuur

E-mail info@bumacultuur.nl

Tekst

Bezoekadres

Jan van der Plas

Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum

Eindredactie
Frank Helmink

Voor veel partners en geïnteresseerden in binnenen buitenland is Buma Cultuur de vraagbaak voor de

Vormgeving

Nederlandse muziek en muziekindustrie. Om praktische

www.linkdesign.nl

redenen hebben de verschillende evenementen ieder
een eigen website. Op de corporate website informeert

Adres

Buma Cultuur over de eigen organisatie en de belangrijkste

Buma Cultuur

nieuwtjes rond de verschillende projecten.

Postbus 929
1200 AX Hilversum
Nederland
Telefoon +31 (0)35 672 74 00
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