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Buma Music in Motion maakt datum 2015 en eerste 
sprekers bekend 

Buma Music in Motion geeft op 12 mei 2015 een kijkje in de keuken van de music supervisors die 

verantwoordelijk zijn voor muziek in filmtrailers van Gravity, Frozen en The Great Gatsby en 

muziek in campagnes voor Nike, Apple en Google. De vijfde editie van Buma Music in Motion, de 

conferentie over innovatief gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials, vindt 

plaats in de Tolhuistuin in Amsterdam. Het evenement biedt jaarlijks een uitgebreid programma 

met workshops, keynotes, levendige discussies en een Young Talent Award. De uit Amerika 

afkomstige Bobby Gumm en Andrew Kahn zijn de eerste bevestigde sprekers. 

 

Met de juiste muziek valt of staat een filmtrailer en laat dit nu één van de meest belangrijkste 

(online) promotiemiddelen zijn voor de release van een nieuwe film. De muziek in een trailer moet 

emoties opbouwen in een kort tijdsbestek en de soundtrack of score van de film zelf wordt dan ook 

zelden gebruikt. Kortom: het is een apart vak om de juiste muziek te kiezen voor deze trailers. 

Bobby Gumm is onder meer verantwoordelijk voor de muziek bij de filmtrailers van Gravity, Frozen, 

Godzilla, The Great Gastby, Horrible Bosses en vertelt daar meer over op Buma Music in Motion. 

Andrew Kahn heeft gewerkt aan de muziek bij campagnes voor onder meer Nike, Google en adidas. 

Sterke merken die ook fantastische commercials hebben voortgebracht. Kahn werkte voorheen als 

muziek coördinator voor HBO's 'The Sopranos' en bij TBWA, verantwoordelijk voor Apple 

campagnes. Inmiddels heeft hij Good Ear Music Supervision opgericht en is hij actief als DJ op events 

in New York en Los Angeles. 

 

Tickets tegen het voordelige Early Bird tarief van €50, zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.buma-

music-in-motion.nl 

 

Buma Music in Motion 

The event on music and business innovation in the creative industries 

Dinsdag 12 mei, Tolhuistuin, Amsterdam 



www.buma-music-in-motion.nl 

  

 
Noot aan de redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie over Buma Music in Motion: Maartje Glas, 
maartje.glas@bumacultuur.nl 
 
Twitter: twitter.com/Buma_MiM  
Facebook: www.facebook.com/BumaMusicinMotion  
    

 

 


