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Buma Cultuur
Zet zich in voor muziek uit Nederland
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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 netwerkor

ganisatie, met als belangrijkste taak het 

bij elkaar brengen van marktpartijen. Het 

positief laden van het merk Buma gebeurt 

door de organisatie niet alleen te profile

ren als inner en verdeler van auteurs

rechten maar ook als ondersteuner en 

promotor van Nederlands muziekauteurs

recht. 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 evenementen van Buma Cultuur.

Cruciaal bij alle activiteiten van Buma 

Cultuur is dat het effect ervan zichtbaar is: 

het bereik, de imagoversterking, de 

daadwerkelijke verkopen. 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.

Buma Cultuur organiseert 
festivals en beurzen
Buma Cultuur is initiatiefnemer van een 

aantal belangrijke festivals en beurzen. 

Eurosonic Noorderslag, het Amsterdam 

Dance Event, Buma NL, de Jazzdag en 

Buma Music In Motion zijn sterke 

netwerk evenementen met een duidelijk 

inhoudelijk profiel. Ze spelen een 

sleutelrol in de nationale en internatio

nale muziekwereld en vormen een 

belangrijk podium voor het onder de 

aandacht brengen van het Nederlands 

muziekauteursrecht. Recente initiatieven 

Buma ROCKS! en de Buma Classical 

Convention hebben inmiddels bewezen 

de potentie te hebben om uit te groeien 

tot evenementen met een vergelijkbaar 

belang.

Buma Cultuur reikt  
onderscheidingen en prijzen uit
Buma Cultuur eert ieder jaar enkele 

auteurs en uitvoerende artiesten van

wege hun bijzondere carrière of bijdrage 

aan de verspreiding van Nederlands 

muziekauteursrecht. Grote aandacht bij 

de achterban en in de media is er voor 

de Buma Awards. De Gouden Harp wordt 

daarbinnen niet meer als oeuvreprijs 

toegekend. De Buma Gouden Harp zal 

jaarlijks worden uitgereikt aan een 

persoon die veel heeft betekend voor de 

Nederlandse muziek. Daarnaast gaan er 

Awards naar de bestverkochte en meest 

gedraaide Nederlandse liedjes, zowel 

nationaal als internationaal, wordt de 

Lennaert Nijgh Award voor de beste 

tekstdichter toegekend en is de Buma 

Filmmuziek Award de prijs voor de 

componisten achter de muziek van een 

Nederlandse bioscoopfilm. De Lifetime 

Achievement Award gaat naar een 

Bumacomponist die uitzonderlijk en 

langdurig heeft gepresteerd.

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht. 
De stichting doet dat in Nederland en in de belangrijkste exportmarkten 
voor de Nederlandse (niet per se Nederlands talige) muziek. Het doel is 
enerzijds het aandeel op de Nederlandse markt te vergroten en anderzijds 
een hogere inkomstenstroom door het gebruik van Nederlands 
muziekauteursrecht op buitenlandse markten te stimuleren. Indirect wil 
Buma Cultuur met haar activiteiten het imago van haar oprichter en 
belangrijkste financier, de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma, 
positief laden.
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In specifieke markten zoals de heavy 

rock, pop, jazz, urban en theater 

ondersteunt Buma Cultuur ook een 

aantal genreprijzen, zoals de Popprijs en 

de Annie M.G. Schmidtprijs. Tijdens het 

evenement Buma ROCKS! wordt de 

Buma ROCKS! Export Award uitgereikt 

aan een Nederlandse rockact die zich 

sterk heeft geprofileerd buiten de 

Nederlandse grenzen. Al deze prijzen 

genereren aandacht in de media en 

hebben zo 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 podiumervaring op te doen en 

zich ook op zakelijk gebied verder te 

ontwikkelen. In de rock en pop is de  

Muzikantendag inmiddels een begrip. 

Vanuit bijvoorbeeld het Amsterdam 

Dance Event en de Buma Classical 

Convention is er specifieke aandacht 

voor jonge muzikanten. De muzikale 

ontwikkeling van kinderen staat centraal 

in Buma Music Academy, een project 

dat erop is gericht muziek terug te 

brengen in het basis en middelbaar 

onderwijs en dat in zijn tweede jaar een 

aanzienlijk groter bereik heeft gekregen.

Exportbevordering
In de ondersteuning van de Nederland

se muziekexport speelt Buma Cultuur 

een rol door artiesten die op het punt 

van doorbreken staan op specifieke 

onderdelen van hun marketingplan een 

extra duwtje in de rug te geven. 

Voorwaarde is dat de steen al wel rolt; 

er moet vraag zijn en de artiest moet 

deals hebben in het betreffende land.

Fo
to

 B
ar

t H
ee

m
sk

er
k



De evenementen 
van Buma Cultuur in 2014
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FEITEN EN CIJFERS

Eurosonic Noorderslag Festival
38.500 bezoekers uit 39 landen
337 acts uit 29 landen 
36 podia Eurosonic
11 podia Noorderslag 

Eurosonic Noorderslag conferentie
3275 bezoekers
342 sprekers
150 panels, keynotes, workshops en bijeenkomsten

Op de conferentie
307 aanwezige media & journalisten
30 EBU radiostations
89 ETEP festivals
419 internationale festivals

Groter, opvallender, totaler. De 28ste editie van Eurosonic 
Noorderslag blonk vooral uit door de breedte van de 
programmering in zowel conferentie als festival.

Eurosonic Noorderslag
15 16 17 18 JANUARI

De evenementen van Buma Cultuur in 2014  7
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WINNAARS

Popprijs
The Opposites

Jury Popprijs
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), voorzitter

Pop Media Prijs
Mary Go Wild (onder redactie van Arne van 
Terphoven, Gert van Veen, Britta Möller en 
Alex Slagter)
Dutch Dance (geschreven door Mark van 
Bergen, Xander uitgevers)

Jury Pop Media Prijs
Tom ter Bogt (hoogleraar popmuziek en jeugd-
cultuur, voorzitter)
Wijnand Honig (eindredacteur muziek NPS 
televisie)
Charlie Dee (muzikant)
Saul van Stapele (winnaar Pop Media Prijs 
2012)

Winnaar European Border Breakers Award 
Nederland
Jacco Gardner

Winnaar Buma Music Meets Tech Award 2014
WholeWorldBand
 
Juryleden Buma Music Meets Tech Award
Jeroen van Erp (Fabrique, NL)
Shawn O’Keefe (SXSW, US)
Frank Lucassen (Buma/Stemra, NL)
Stephen O’Reilly (Shuffler.FM, GB)

EBBA Public Choice Award
Kodaline (IRL)

Artist’s Favourite European Festival
Lowlands

Winnaars IJzeren Podiumdieren 2013
Beste directeur Marlies Timmermans, Ekko, 
Utrecht
Beste programmeur Maurice Spijker –  
Lowlands, Pitch, 5 Days Off
Beste festival Best Kept Secret Festival, 
Hilvarenbeek
Beste podium Tivoli, Utrecht
Beste marketeer Cas Boland, Tivoli, Utrecht

Eurosonic Noorderslag onderstreepte in 

januari 2014 zijn status als het belangrijk

ste platform voor Europese muziek. 

Festival én conferentie zorgden voor een 

koortsachtige sfeer in de Groningse 

binnenstad. Uitgebreide mediaaandacht 

vooraf en tijdens het festival onderstre

pen de waarde van het evenement als 

jaaropener en internationale smaakma

ker. Dat er een run is op de tickets voor 

Noorderslag is inmiddels traditie, maar 

ook Eurosonic en de vierdaagse confe

rentieregistraties waren ruim voor het 

evenement uitverkocht. De 150 panels, 

keynotes, workshops en bijeenkomsten 

van de Eurosonic Noorderslag conferen

tie waren dan ook een ideale voedings

bodem voor nieuwe inzichten van de 

duizenden muziekprofessionals die 

Groningen bezochten. 

De zaterdag kende voor het eerst een 

intensiever conferentieprogramma. Dit 

was mede om de internationale elite te 

kunnen bewegen ook het zaterdagavond

programma van Noorderslag te bezoeken. 

Zoals de honderden aanwezige internatio

nale festivals ervaringen deelden en 

nieuwe mogelijkheden voor samenwer

king en uitwisseling creëerden, zo zorgde 

ook een wederom toegenomen aantal 

vertegenwoordigers van Europese 

popzalen voor nieuwe samenwerkings

verbanden. 

Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap Jet Bussemaker was een 

hele dag aanwezig op Eurosonic Noor

derslag en voerde onder andere gesprek

ken met de directie van Buma/Stemra, de 

Nederlandse EBBA Awardwinnaar Jacco 

Gardner en anderen uit de muziekindus

trie. Popmuziek is in 2013 immers 

onderdeel geworden van het Topsecto

renbeleid, al leek Arno Rutte (VVD) daar 

tijdens het panel Kamerleden over 

Popmuziek weinig mee op te hebben. 

Jasper van Dijk (SP) en Esther Ouwehand 

(PvdD) wezen er echter op dat relatief 

zeer kleine investeringen in muziekedu
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catie en muziekexport van groot sociaal

maatschappelijk en indirect ook econo

misch belang zijn. Het rapport 

Exportwaarde van de Nederlandse 

populaire muziek 2012, openbaar ge

maakt tijdens Eurosonic Noorderslag, 

loog er in elk geval niet om. Het vermeld

de een stijging van de Nederlandse 

muziekexport met 30 miljoen euro. De 

totale waarde van de Nederlandse 

muziekexport 2012 bedroeg daarmee 130 

miljoen euro. (Meer cijfers: zie het 

hoofdstuk Exportbevordering.)

Gratis festivalonderdelen waren in 2014 

Eurosonic Air, het gigantische podium op 

de Grote Markt waar grote namen uit de 

Nederlandse pop optraden voor duizen

den nieuwsgierigen, Grunnsonic, met een 

selectie aan nieuw Gronings talent, 

alsmede FTTB, Energy Stage, Platosonic 

en Jack Daniel’s Future Legends. Een 

uitgebreid randprogramma (interviews, 

exposities) voltrok zich in het Groninger 

Museum, de NPO 3FM studio, ArtRocks, 

Noorderlicht en Rock and Roll Kitchen.

Music Meets Tech
Het vierdaagse conferentieprogramma 

bood enkele deelconferenties, elk met 

eigen keynotes, panels en presentaties. 

Twee van deze programmaonderdelen 

zagen we in 2014 voor het eerst: Innova-

tive Production Fair & Conference en 

Music Meets Tech. De eerste behandelde 

de laatste innovaties op het gebied van 

productiedesign voor de muziek en 

festivalsector, met onder andere aan

dacht voor ticketing, cashless payment, 

veiligheid in podiumbouw en ‘groene’ 

initiatieven als discussiepunten. 

Na een selectieprocedure in 2013 

kwalificeerden elf muziekgerelateerde 

startups zich voor het showcaseprogram

ma van Music Meets Tech. Stuk voor stuk 

bleken het opmerkelijke muziektechnolo

gische initiatieven op het snijvlak van 

muziek, techniek en innovatieve commu

nicatie. Voorwaarde voor selectie was 

onder meer dat het auteursrecht een 

belangrijke rol speelt, en een goed 

doordacht businessmodel is eveneens 

een must. 

Het initiatief met de meeste toegevoegde 

waarde voor gebruikers, fans of artiesten 

maakte kans op de Buma Music Meets 

Tech Award. Met het toekennen van deze 

prijs wil Buma startende en vernieuwende 

muziekgerelateerde initiatieven onder

steunen en de verdere ontwikkeling van 

deze concepten mogelijk maken. Een 

onafhankelijke jury, bestaande uit 

professionals met ervaring in de tech en 

muziekindustrie, was op zoek naar het 

concept dat zich buiten de gevestigde 

kaders begeeft en heeft de inzendingen 

beoordeeld op innovatie en toegevoegde 

waarde. Aan de Award is een bedrag van 

€ 5000, verbonden. Winnaar van de 

Buma Music Meets Tech Award 2014 werd 

WholeWorldBand, een muziekproductie

programma ontwikkeld door voormalig 

10CClid Kevin Godley, dat muzikanten  

online middels audio en video laat 

samenwerken. WholeWorldBand biedt 

volgens de jury “a global recording studio 

in the cloud. Collaboration and cocreati

on without borders”.

Prijzencircus
De Prijs der Prijzen tijdens Eurosonic 

Noorderslag is natuurlijk de Popprijs. Het 

was hiphopduo The Opposites dat op de 

zaterdagavond de Popprijs 2013 uitge

reikt kreeg, als vanzelfsprekend gevolgd 

door de bekende bierdouche. “In 2013 

was er geen andere Nederlandse act die 
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Kevin Godley presenteert zijn Awardwinnende WholeWorldBandapp tijdens Buma Music Meets Tech. 
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in de zalen en op de festivals zoveel 

teweeggebracht heeft met zo’n eigen, 

oorspronkelijk geluid als het duo Big2 en 

Willy,” aldus het juryrapport. De prijs 

bestaat uit een beeld van kunstenaar 

Theo Mackaay en een bedrag van 10.000 

euro. De Popprijs is een initiatief van BV 

Pop en wordt uitgereikt door Buma 

Cultuur met steun van Sena Performers.

Binnen programmaonderdeel Music & 

Media was natuurlijk veel discussie over 

de relevantie van nieuwe en oude media 

en aandacht voor nieuwe muziekplatfor

men. Daarnaast was er de uitreiking van 

de Pop Media Prijs aan twee boekprojec

ten: Mary Go Wild en Dutch Dance. 

“Dutch Dance en Mary Go Wild vertellen 

ieder op hun eigen manier het verhaal 

van 25 jaar dance in Nederland en vullen 

elkaar op een unieke manier daarin aan,” 

aldus het juryrapport. Aan deze Prijs ter 

stimulering van de Nederlandse popjour

nalistiek is een bedrag verbonden van  

€ 2.500,, dat jaarlijks door Hogeschool 

Inholland beschikbaar wordt gesteld. 

Het Club programme binnen de Euroso

nic Noorderslag conferentie heeft naast 

zijn populaire European Club Meeting de 

jaarlijkse uitreiking van de IJzeren 

Podiumdieren, een initiatief van de 

Vereniging Nederlandse Poppodia en 

Festivals (VNPF). (Zie kader op pagina 8 

voor de winnaars)

In Europa
De impact van Eurosonic Noorderslag op 

Nederlandse bands is groot. Ze presente

ren zich er aan een groot internationaal 

gezelschap professionals én aan het 

Nederlands publiek, omlijst door tal van 

activiteiten. Sinds 2003 kent Eurosonic 

Noorderslag het zogenaamde ETEPpro

gramma, het European Talent Exchange 

Program. De organisatie selecteert na het 

jaarlijkse showcasefestival de acts die ze 

dat jaar aan 82 Europese festivals 

voordragen. In de afgelopen jaren heeft 

dat programma steeds meer resultaten 

opgeleverd. In 2014 heeft ETEP 321 shows 

gegenereerd, waarvan 29 voor de 

Nederlandse bands Afterpartees, 

Baskerville, Birth Of Joy, Bo Saris, Cairo 

Liberation Front, Jungle By Night, 

Kensington, Mister and Mississippi, Mono

myth, Mozes and the Firstborn, Navarone, 

Soul Sister Dance Revolution, Taymir, The 

Opposites en Traumahelikopter  en 33 

als je het deels Nederlandse I am Legion 

meetelt.

De eerste avond van Eurosonic Noorder

slag stond traditioneel in het teken van 

de European Border Breakers Awards. De 

EBBA Award winnaars van 2014 waren 

Ásgeir, Disclosure, Nico & Vinz, GuGabriel, 

Icona Pop, Kodaline, Lukas Graham, 

Woodkid en Zedd, en voor Nederland 

Jacco Gardner. Deze tien acts dongen in 

de Stadsschouwburg mee naar de EBBA 

Public Choice Award, die uiteindelijk door 

het Ierse Kodaline mee naar huis werd 

genomen. De elfde editie van de EBBA 

Awards werd gefinancierd door het 

Europees Cultuurprogramma en georga

niseerd door Eurosonic Noorderslag, in 

samenwerking met de European Broad

casting Union. De EBBA Awards worden 

ondersteund door Buma Cultuur, SNN, 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, de provincie Groningen, 

gemeente Groningen, Music Week en het 

European Music Office.

Op de woensdagavond zijn ook de 

Festival Awards Europe voor de beste 

Europese festivals uitgereikt in De 

Oosterpoort. Eurosonic Noorderslag werd 

door enkele honderden journalisten en 

media verslagen, zowel in Nederland als 

daarbuiten. Omroepen als Radio Serbia 

(RS), RTE (IE), WDR (DE), ORF (AT), NPO 

(NL), BNR (NL) verzorgden live radio of 

televisieuitzendingen vanaf de conferen

tie en de festivals. De EBBA Awards 

uitreiking werd in minstens tien Europese 

landen uitgezonden. In Nederland door 

de NTR op Nederland 3 en door Cultura 

24 en in België door de VRT (BE).  

Het eenmalige Noorderslagproject rond 

Boudewijn de Groot, met sterke vertolkin

gen van zijn nummers door The Kik, New 

Cool Collective Big Band, Janne Schra, 

Tangarine en Roos Rebergen, is in mei 

door de NTR op televisie uitgezonden.

Websites

www.eurosonic-noorderslag.nl/nl/ 

  

 www.facebook.com/eurosonicnoorderslagfestival 

  twitter.com/ESNSnl 

Aftermovie:

   youtu.be/dbg_Q3dzWq4  

www.europeanborderbreakersawards.eu/nl/

www.etep.nl/nl/



Buma Awards
18 MAART

“ We vinden dat onze Buma Awards weer terecht moeten 
komen waar ze horen: bij de componisten en tekstdichters 
en hun uitgevers. En daarbij past ook een nieuwe naam.” 

- Frank Helmink, directeur Buma Cultuur 
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WINNAARS

Buma Gouden Harp
John de Mol

Lennaert Nijgh Prijs
Han Kooreneef

Lifetime Achievement Award
Robbie van Leeuwen

Buma Filmmuziek Award
Titel: Verliefd op Ibiza
Componist/tekstschrijver: Martijn 
Schimmer, Benno de Goeij, Armin van 
Buuren & Matthijs Kieboom
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV 
Music Publishing BV & 2 Houses BV
 
Buma Award Nationaal
Uitvoerende artiest:  
Armin van Buuren ft. Trevor Guthrie
Titel: This Is What It Feels Like
Componist/tekstschrijver:  
Benno de Goeij, Armin van Buuren & 
John Ewbank
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV 
Music Publishing BV & Universal Music 
Publishing BV

Uitvoerende artiest: Mr. Probz
Titel: Waves
Componist/tekstschrijver: Dennis Stehr
Uitgever: Talpa Music BV

Uitvoerende artiest:  
Nielson & Miss Montreal
Titel: Hoe
Componist/tekstschrijver: Lodewijk 
Martens, Niels Littooij, Matthijs de 
Ronden & Don Zwaaneveld
Uitgever: Sounds Like Publishing BV

Uitvoerende artiest: Wildstylez ft. Niels 
Geusebroek
Titel: Year of Summer
Componist/tekstschrijver: Joram 
Metekohy & Niels Geusebroek
Uitgever: Cloud 9 Music BV & Cats Don’t 
Swim

Uitvoerende artiest: Niels Geusebroek
Titel: Take Your Time Girl
Componist/tekstschrijver:  
Niels Geusebroek
Uitgever: Cats Don’t Swim

Uitvoerende artiest:  
Major Lazer ft. Busy Signal
Titel: Watch Out For This
Componist/tekstschrijver: Franklin Groen 
& Thomas Goethals Ligthart
Uitgever: CTM Publishing BV

Uitvoerende artiest: Showtek & Justin 
Prime
Titel: Cannonball
Componist/tekstschrijver:  
Wouter Janssen, Sjoerd Janssen & 
Justin Putuhena
Uitgever:  
Strengholt Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Martin Garrix
Titel: Animals
Componist/tekstschrijver:  
Martijn Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Racoon
Titel: Oceaan
Componist/tekstschrijver: Dennis Huige, 
Stefan de Kroon, Bart van der Weide & 
Paul Bukkens
Uitgever: Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: Avicii vs. Nicky 
Romero
Titel: I Could Be The One
Componist/tekstschrijver: Nick Rotteveel
Uitgever: Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: Kensington
Titel: Home Again
Componist/tekstschrijver: Niels van den 
Berg, Eloi Youssef, Jan Haker, Niels 
Zuiderhoek & Casper Starreveld

Uitvoerende artiest: Sharon Doorson
Titel: High On Your Love
Componist/tekstschrijver: Han Kooreneef 
& Sharon Doorson
Uitgever: Cloud 9 Music BV & Talpa 
Music BV

Uitvoerende artiest: Lisa Lois
Titel: Silhouette
Componist/tekstschrijver: Lisa Hordijk, 
Airto Nicolaas, Ivan Peroti & Xerxes 
Bakker
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Anouk
Titel: Birds
Componist/tekstschrijver: Anouk Teeuwe
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Maaike Ouboter
Titel: Dat Ik Je Mis
Componist/tekstschrijver: Maaike 
Ouboter

Uitvoerende artiest: Alain Clark
Titel: Back In My World
Componist/tekstschrijver: Alain Clark, 
Rogier Wagenaar & Remko Kuhne
Uitgever: Talpa Music BV & Strengholt 
Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Caro Emerald
Titel: Tangled Up
Componist/tekstschrijver: David Schreurs
Uitgever: Grand Songs BV

Uitvoerende artiest: Nick & Simon
Titel: Julia
Componist/tekstschrijver: Nick Schilder
Uitgever: Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: Krystl
Titel: Circles
Componist/tekstschrijver: Krystl Pullens 
& Tjeerd Bomhof
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV 
& Universal Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Rigby
Titel: Earth Meets Water
Componist/tekstschrijver:  
Christon Kloosterboer

Uitgever: Pennies From Heaven BV

Buma Award Internationaal
Uitvoerende artiest: Martin Garrix
Titel: Animals
Componist/tekstschrijver: Martijn 
Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Will.i.am ft. Eva 
Simons
Titel: This Is Love
Componist/tekstschrijver: Eva Simons

Uitvoerende artiest:  
David Guetta ft. Ne-Yo & Akon
Titel: Play Hard
Componist/tekstschrijver:  
Giorgio Tuinfort, Eelke Kalberg  
& Sebastiaan Molijn
Uitgever: Talpa Music BV & Violent 
Publishing BV

Uitvoerende artiest:  
Avicii vs. Nicky Romero
Titel: I Could Be The One
Componist/tekstschrijver: Nick 
Rotteveel
Uitgever: Talpa Music BV

Uitvoerende artiest:  
Armin van Buuren ft. Trevor Guthrie
Titel: This Is What It Feels Like
Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij, 
Armin van Buuren & John Ewbank
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV 
Music Publishing BV & Universal Music 
Publishing BV
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De evenementen van Buma Cultuur in 2014  13

De Buma Awards zijn in 2014 geïntrodu

ceerd als vervanger van de diverse 

prijzen die ooit door de voorloper van 

Buma Cultuur, stichting Conamus, in het 

leven zijn geroepen. Frank Helmink: “De 

leden van Buma zijn componisten, 

tekstdichters en muziekuitgevers. De Har

pen en Exportprijzen werden in het 

verleden nog wel eens gewonnen door 

artiesten die niet ook de componist 

waren.” Ziedaar de reden voor een frisse 

start met de belangrijkste Nederlandse 

muziekprijzen: de Buma Awards.

De winnaars in de categorieën nationaal 

en internationaal worden bepaald op 

basis van de behaalde resultaten in 

binnen en buitenland. Zo worden er 

Awards uitgereikt aan de twintig meest 

gedraaide en verkochte liedjes door 

(Nederlandse) Bumaleden geschreven. 

Ook worden er Awards uitgereikt aan de 

schrijvers van de internationaal meest 

succesvolle (Nederlandse) liedjes. De 

Gouden Harp is als muziekprijs gebleven. 

Deze wordt uitgereikt aan een persoon 

die zich bij uitstek heeft ingezet voor 

muziek uit Nederland. Waar de keus van 

die winnaar vanuit de Bumaachterban 

wordt bepaald, geldt voor de andere 

prijswinnaars dat de harde cijfers van 

airplay, downloads en streams maatge

vend zijn. Onderdeel van de Buma 

Awards ceremonie is de uitreiking van de 

Buma Lifetime Achievement Award, de 

Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekst

schrijver en de Buma Filmmuziek Award. 

Met deze opzet van de prijsuitreiking wil 

Buma/Stemra vooral de achterban 

bedienen, met als belangrijke bijkomstig

heid de ruime mediaaandacht voor 

Nederlandse componisten, tekstschrij

vers en muziekuitgevers.

Op het besloten gala in Studio 21 op het 

Hilversumse MediaPark ontving tekst

dichter Han Kooreneef uit handen van 

Liesbeth List de Lennaert Nijgh Prijs voor 

zijn gehele werk. De pas zeventienjarige 

DJ Martin Garrix (Martijn Garritsen) kreeg 

de Buma Award Internationaal voor zijn 

hit Animals. De Buma Lifetime Achieve

ment Award ging naar Robbie van 

Leeuwen. Met het door hem gecompo

neerde Venus bereikte Shocking Blue in 

1969 als eerste Nederlandse band een 

Amerikaanse Top 1notering. DJ Armin 

van Buuren ontving samen met John 

Ewbank en Benno de Goeij de Buma 

Award Nationaal voor de in ons land 

meest succesvolle hit This is what it feels 

like. De Filmmuziek Award ging naar de 

soundtrack van speelfilm Verliefd op 

Ibiza, geschreven door Martijn Schimmer, 

Benno de Goeij, Armin van Buuren & 

Matthijs Kieboom. Producent John de Mol 

kreeg uit handen van Joop van den Ende 

de Buma Gouden Harp voor zijn bijdrage 

aan het promoten van de Nederlandse 

muziek.

www.buma-awards.nl/
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Annie M.G. Schmidtprijs
6 APRIL
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De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief 

van Buma Cultuur en het Amsterdams 

Kleinkunst Festival, is toegekend aan 

Peer Wittenbols, Mike Roelofs en Gerard 

van Maasakkers voor hun lied Mijn Kind. 

De prijs werd uitgereikt door radiomaker 

en televisiepresentator Frits Spits in het 

Amsterdamse Theater Bellevue. De jury 

noemt Mijn Kind een lied van een grote 

schoonheid. Het is ontstaan uit de innige 

samenwerking van tekstschrijver Witten

bols, componist Roelofs en vertolker Van 

Maasakkers.

De Annie M.G. Schmidtprijs werd 22 jaar 

geleden ingesteld om de schrijver, 

componist en uitvoerder van het beste 

lied te bekronen dat in het voorgaande 

jaar is uitgevoerd in een Nederlands 

theater. De prijs – 3.500 euro en het 

bronzen borstbeeld van Annie M.G. 

Schmidt gemaakt door Frank Rosen – is 

beschikbaar gesteld door Buma Cultuur.

De uitreiking van de Annie M.G. Schmidt

prijs was de opmaat voor de zevenen

twintigste editie van het Amsterdams 

Kleinkunst Festival. De middag in Theater 

Bellevue werd gepresenteerd door Jelle 

Kuiper. Na de prijsuitreiking bracht 

Gerard van Maasakkers het winnende 

lied ten gehore.

www.bumacultuur.nl/portfolio/annie-m-g-

schmidtprijs/

WINNAARS

Mijn Kind - Peer Wittenbols, Mike Roelofs 
en Gerard van Maasakkers

De jury van de Annie M.G. Schmidtprijs 2013
Jacques Klöters, voorzitter
Cor Bakker, pianist, componist en 
orkestleider
Nel Oskam, theaterdirecteur 
Frans Mulder, schrijver en cabaretier
Marjolein Touw, zangeres, actrice

Annie M.G. Schmidtprijs



Het simpele gegeven dat ook anno 2014 ambitieuze 
amateurs nog stonden te dringen om hun demo te laten 
beoordelen, maakt Muzikantendag On Tour vitaler dan ooit.

Muzikantendag on tour
12 APRIL | 3 MEI | 25 OKTOBER | 8 NOVEMBER

INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2014  16
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Met masterclasses en workshops van 

vooraanstaande artiesten en experts uit 

de muziekindustrie geeft de Muzikanten

dag muzikanten extra bagage mee in de 

ontwikkeling van hun muzikale ambities. 

De Muzikantendag is daarom dé plek 

waar muzikanten meer te weten kunnen 

komen over zowel de artistieke als de 

zakelijke aspecten van het vak. Sinds 

2010 is de Muzikantendag vier keer per 

jaar op een andere locatie in Nederland 

te bezoeken. In 2014 waren dat Middel

burg, Almere, Delft en Hengelo.

Town Hall Meetings
Onverminderd populair tijdens de 

Muzikantendag On Tour waren de 

Demopitch en het Promospreekuur.  

Wie zijn muziek wilde laten horen aan, of 

zijn marketingplan wilde laten beoorde

len door promotors en vertegenwoordi

gers van onder meer 3FM, Agents After 

All, AT Bookings, Oor, nu.nl, Top Notch, 

DWDD, Top Notch, Massive Music, 

3voor12 en Radio 2, die moest in de rij 

gaan staan of zolang zijn licht opsteken 

bij een keur aan presentaties, speeches 

en workshops. Acts als Mister and 

Mississippi, Zuco Sound, Moss, Beef!, 

Leendert Haaksma, taalcoach Buffi 

Duberman, een radiopanel en vertegen

woordigers van platenlabels en boe

kingskantoren vertelden vrijuit over de 

ins en outs van de business. In Middel

burg en Almere hield Buma bovendien 

twee Town Hall Meetings. Buma  

bestuursleden Arriën Molema en Pieter 

Perquin leidden de meetings en beant

woordden vragen uit het publiek. Voor 

individuele vragen waren op iedere 

Muzikantendag medewerkers van Buma/

Stemra aanwezig.

De Muzikantendag on Tour wordt 

gepresenteerd door Buma en Sena.  

De dag werd in 2014 georganiseerd door 

Buma Cultuur en GRAP in samenwerking 

met mediapartners POPnl en 3FM Serious 

Talent, met medewerking van Musicma

ker, de Bassist, Gitarist, Interface, 

Slagwerkkrant, De Spot, De Meester,  

De VAK en Metropool.
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www.muzikantendag.nl/ 

 

 www.facebook.com/Muzikantendag 

 www.twitter.com/muzikantendag 

  

www.youtube.com/MuzikantendagOnTour 



Muziek is alomtegenwoordig in games, film, televisie en commercials. 
Buma Cultuur bediende de professionals werkzaam in deze sector in 
2014 met een bijzonder levendig Buma Music In Motion en bouwde de 
contacten in deze wereld verder uit, zowel nationaal als internationaal.

Buma Music In Motion
15 MEI

FEITEN EN CIJFERS

Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
400 bezoekers 
40 sprekers

BMIM New Talent Award 2014
Dennis Braunsdorf

Jury BMIM New Talent Award 2014
Ralph de Haan (CZAR)
Lodewijk Pöttker (Massive Music)
Bas Kennis (Bløf)
Than van Nispen (MiMM & DutchGameMusic)
Ruurt Staverman (Sizzer)

INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2014  18
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De business waar Buma Music In Motion 

zich op richt is heel competitief, en 

samenwerken is daarbinnen geen 

vanzelfsprekendheid. Daarom was het 

verheugend om te zien dat er enthousi

ast werd gereageerd op de panels met 

sprekers als Mike Rosenthal, Thomas 

Dolby, Lance Massey, Stephen Emmer, 

Louis Gauthier, Vincent de Koning, 

Margaret McGinnis, Oscar Höglund, het 

Nieuwe Wildernisdrietal Bob Zimmer

man, Peter Oskam en Ton Okkerse, en 

Kyle Hopkins (Microsoft). Ikaros van 

Duppen: “We zijn vijf jaar terug met 

Buma Music In Motion begonnen omdat 

het een hoek was waar Buma Cultuur 

nog niet genoeg actief was. Met kleine 

stappen hebben we een naam gevestigd, 

en dat leidt inmiddels tot aardige 

samenwerkingen en uitwisselingen. In 

2014 hadden we meer buitenlandse 

gasten dan ooit. De aanwezigheid van 

Cliff Martinez, voormalig drummer van de 

Red Hot Chili Peppers en componist van 

de filmmuziek van Drive, genereerde de 

nodige mediaaandacht. En we hebben 

bewust geprobeerd dat andere deel van 

de creatieve industrie bij het evenement 

te betrekken. Tegen een grote groep 

reclamebureaus, editors en decision 

makers uit de hoek van tv en radio 

hebben we gezegd: ‘Je hebt het druk, 

maar kom toch eens kijken bij Music In 

Motion. Bezoek een panel, kom naar de 

borrel. Ontmoet de mensen die de 

dingen maken die jullie gebruiken.’ Daar 

kregen we bijna verrassend veel respons 

op. Een mooie aanzet voor de komende 

jaren.”

Kruisbestuiving met BMIM: Mus-
Expo, Nederlands Film Festival
“Internationaal groeien is een ambitie, 

maar een lastige slag om te maken. Het 

feit dat er dit jaar veel buitenlandse gasten 

aanwezig waren helpt natuurlijk enorm voor 

de naamsbekendheid van het evenement,” 

zegt Van Duppen. Proactief was Buma 

Cultuur ook door met vijf Nederlandse 

bedrijven en tien componisten uit de 

muziek & mediasector af te reizen naar de 

MusExpo, het Amerikaanse equivalent van 

BMIM. Onder de vlag Dutch Impact kon de 

diverse groep zich op de beurs in Los 

Angeles presenteren aan music supervi

sors van Nike, Fox, Microsoft en vergelijk

bare companies, en zo zichtbaar maken 

wat de Nederlanders internationaal al 

presenteren in deze sector. “Erg veelbelo

vend,” aldus Van Duppen. 

In 2014 is Buma gestart met een samen

werking met het Nederlands Film Festival. 

Doel is meer aandacht creëren voor het 

Nederlandse filmproduct en de muziek die 

daarin een essentiële rol speelt.

New Talent Award
Doel van de BMIM New Talent Award is dat 

deelnemers en winnaars zichzelf in de 

kijker spelen en contacten leggen die hun 

carrière verder helpen. Winnaar van de 

BMIM New Talent Award 2014 was Dennis 

Braunsdorf, die de prijs ontving voor zijn 

werk Red.
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www.buma-music-in-motion.nl/

  www.facebook.com/BumaMusicinMotion

  twitter.com/Buma_MiM

Aftermovie:   youtu.be/8en7DjnEi2k



Het evenement dat heavy rockmuziek en metal in  
al zijn facetten belicht beleefde in 2014 zijn tweede 
editie. De allereerste Buma ROCKS! Export Award  
werd uitgereikt aan hardrockgitarist, componist,  
muziek producent en muziekuitgever Adje Vandenberg.

Buma Rocks
 30 MEIFEITEN EN CIJFERSS

Locatie: Doornroosje, Nijmegen
276 bezoekers
18 sprekers
5 showcasebands

Winnaar Buma ROCKS! Export Award
Adje Vandenberg

Partners: Mojo Concerts, FortaRock,  
Doornroosje en Suburban)

INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2014  20
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Al tijdens Eurosonic Noorderslag in januari 

organiseerde Buma ROCKS! een Heavy 

Panel voor een zaal bomvol met professio

nals uit de muziekindustrie, waaronder 

club en festivaldirecteuren, band en 

marketing managers en rockjournalisten. 

Een mooie opmaat naar het evenement 

zelf, gepland op de laatste vrijdag van mei, 

daags voor metalfestival FortaRock. Het 

conferentieprogramma bestond uit een 

keynote speech van Rob McDermott, 

paneldiscussies en rondetafelgesprekken 

tussen internationale professionals uit de 

heavy music business, en werd besloten 

met een netwerkbbq. Sprekers waren 

onder anderen de Engelse agent Beckie 

Sugden, de Amerikaanse A&Rman Monte 

Malone, styliste Ingeborg Steenhorst, 

journalist Philippus Zandstra en uit 

Denemarken metalpromoter Jeppe Nissen 

en manager Thomas Bredahl.

Tijdens het avondprogramma werden vijf 

talentvolle Nederlandse rock en metal

bands gepresenteerd aan boekers, 

managements, labels en liefhebbers uit 

binnen en buitenland. Nieuw was de 

koppeling met het Deense showcasefesti

val When Copenhell Freezes Over en Music 

Export Denmark, die een uitwisseling van 

bands mogelijke maakte: Redwood Hill 

speelde op Buma ROCKS! en van de editie 

2014 vertrok Paceshifters (op de foto op 

pagina 20) in januari 2015 naar Kopenhagen.

Acts van het showcasefestival kregen 

gelegenheid voor Heavy Chats met 

zangeres Anneke van Giersbergen, Rob 

McDermott, agent Volkmar Udri, topboeker 

Jörg Düsedau, allround livemuziekspecia

list Jamie Cavanagh en marketing en new 

business manager Jasper Schuurmans

Export Award
Adje  Adrian in het buitenland  Vanden

berg maakte in 2014 een internationale 

comeback met zijn nieuwe Nederlandse 

band MoonKings. Frank Helmink, directeur 

Buma Cultuur en initiatiefnemer van Buma 

ROCKS! bij de uitreiking van de eerste 

Buma ROCKS! Export Award: “MoonKings 

is de nieuwste toevoeging aan de lange 

lijst van internationaal succesvolle heavy 

acts uit Nederland. Wat wij zo bijzonder 

vinden aan Adje Vandenberg, is dat hij in 

2014 na een afwezigheid van jaren zó sterk 

is teruggekomen. Niet alleen met een 

kwalitatief hoogwaardig rockalbum maar 

ook met een reeks uitverkochte internatio

nale optredens met een jonge, talentvolle 

band.” De uitreiking van deze Export 

Award vindt voortaan jaarlijks plaats 

tijdens Buma ROCKS!.

 

www.bumarocks.nl/ 

   www.facebook.com/BumaROCKS 

  twitter.com/BumaROCKS/ 

Aftermovie: 

  youtu.be/T83zeuW99kY
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Jazzdag
27 28 JUNI

Nederlanders begrijpen hoe je op professionele 
wijze artiesten over de grens promoot,  
zo constateerde een internationaal gezelschap 
jazzprofessionals tijdens de Jazzdag 2014.
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De Jazzdag 2014 was de aftrap van twee 

weken jazz in Rotterdam, waarbij North 

Sea Jazz de apotheose vormde. De 

Jazzdag is hét netwerkevenement voor 

alle spelers uit de Nederlandse jazzwe

reld: van boekers en festivals tot conser

vatoria, muzikanten, belangenorganisa

ties en platenmaatschappijen. Uit de 

panelgesprekken over het Nederlandse 

circuit kwam naar voren dat veel Neder

landse muzikanten tegen een muur 

lopen: er zijn maar zoveel podia in 

Nederland. Een groeiend aantal van hen 

organiseert daarom in eigen beheer 

concerten en festivals. 

Next Generation Jazz
Het etaleren van Nederlands jazztalent is 

één van de pijlers van de Jazzdag. Maar 

liefst veertig showcases van Europees 

talent op drie verschillende locaties 

(LantarenVenster, Hotel New York en 

Kantine Walhalla), die alle goed bezocht 

werden. Nederlandse showcaseacts 

werden geselecteerd uit een record aantal 

aanmeldingen: Atanga Boom!, Bob van 

Luijt solo, DASH!, Dominic J Marshall trio, 

Esther Van Hees, Little Known Facts, 

Marco Santos, Mechanical Duck, Minyeshu, 

Odyssee, SINASpetite en Tico Pierhagen & 

Aguabajo. Tevens speelden het Jasper 

Blom Quartet, Nina and the Butterfly Fish, 

Minyeshu en BRUUT!. Het programma 

samengesteld door de programmeurs van 

toonaangevende festivals uit een aantal 

landen, viel uitstekend bij het publiek. In 

het programmaonderdeel Next Generation 

Jazz traden de beste studenten van de 

zeven Nederlandse masteropleidingen op, 

alsmede de winnaars van het Prinses 

Christina Jazz Concours en het Jazz 

Vocalisten Concours.

Voor het tweede jaar op rij heeft de 

Jazzdag een brug geslagen naar de 

jazzscene in andere Europese landen. 

Buma Cultuurs Ikaros van Duppen: “We 

hebben een aantal Europese jazzfestivals 

gevraagd welke band volgens hen door 

moet breken in Europa. Daar hebben 

zeven festivals op geantwoord en die 

bands hebben allemaal opgetreden. Al 

die festivals hebben we daarmee ook 

naar Rotterdam kunnen halen, en dan 

krijg je kruisbestuiving en matchmaking. 

Wat ik hoor en merk op andere beurzen 

is dat de grote festivals elkaar tippen. 

Door één iemand uit zo’n organisatie te 

vragen naar zijn persoonlijke tip, krijg je 

WINNAARS

Buma Boy Edgarprijs
Jeroen van Vliet

Jazzdag Industry Achievement Award
Nederlands Jazz Archief

Jury Buma Boy Edgar Prijs
Frank Bolder, voorzitter
John Thomas, secretaris (directeur Axes Eindhoven)
Mijke van Wijk (programmamaker NPO Radio 6 Soul&Jazz)
Jurre Wieman (hoofd techniek Bimhuis)
Tim Sprangers (freelance jazzjournalist)

Commissie Jazzdag Industry Achievement Award
Michelle Kuypers (programmeur North Sea Jazz Festival)
Mijke van Wijk (programmamaker NPO Radio 6 Soul&Jazz)
Bas van Otterloo (componist Metropole Orkest)
Mijke Loeven (directeur North Sea Round Town en Jazz International Rotterdam)

Beoordelingscommissie aanmeldingen Jazzdag 2014
Bartho van Straaten (Paradox, Jazz in Duketown)
Co de Kloet (programmamaker NPO Radio 6 Soul&Jazz)
Bart Suèr (Dox Records)
Guido van Dieren (Bird, North Sea Jazz Club)
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heel eigenwijze acts bij elkaar. Dat is goed 

bevallen, dus dat zullen we ook in 2015 

doen.”

Unieke fotoshoot
Het festivalprogramma van de Jazzdag is 

onderdeel van North Sea Round Town. Van 

Duppen: “We hebben veel overleg met 

North Sea Jazz, en we hebben een mooie 

vorm van samenwerking gevonden, met 

een rondleiding over het festival voor de 

aanwezige professionals uit de jazzbusi

ness, en een boekje met Nederlandse 

highlights.” Aankondigingen van de 

Jazzdag waren er onder andere via de 

radioshow Dutch Jazz op Sublime FM en 

bij Mijke en Co Live op NPO Radio 6. De 

laatste zender rapporteerde uitgebreid 

over de Jazzdag, met interviews, opnames 

en liveuitzendingen. Van Duppen: “Ik ben 

heel blij met Radio 6. Hun toewijding aan 

de Jazzdag is erg belangrijk, voor ons en 

voor de scene.”

Katendrecht was het toneel van een 

bijzondere fotoshoot. Naar het voorbeeld 

van de beroemde foto ‘A Great Day in 

Harlem’ vol grote Amerikaanse jazzsterren 

werd een Nederlandse pendant gemaakt. 

Fotograaf Joop Reijngoud zorgde voor een 

uitzonderlijk groepsportret met veel 

Nederlandse jazzhelden.

Jazzdag Industry  
Achievement Award
De Jazzdag Industry Achievement Award is 

in het leven geroepen om personen of 

instellingen te onderscheiden die zich 

gedurende langere tijd op een bijzondere 

manier hebben ingezet voor de Nederland

se jazzsector. Hij wordt gewoontegetrouw 

uitgereikt tijdens de Jazzdag. De prijs 

bestaat uit een geldbedrag van 1500 euro 

en het ‘Blue Note’ sieraad, gemaakt door 

sieraadkunstenaar Gert Hovius. De 

Jazzdag Industry Achievement Award 2014 

wordt toegekend aan het team van het 

Nederlands Jazz Archief vanwege de grote 

verdiensten voor het complete jazzwerk

veld. Directeur Paul Gompes neemt de 

Award namens het team in ontvangst. Het 

was de vijfde maal dat de prijs werd 

uitgereikt. Eerdere winnaars waren Bob 

Hagen (Jazz Impuls), Huub van Riel 

(Bimhuis), Susanna von Canon en het 

North Sea Jazz Festival.

Buma Boy Edgarprijs
De belangrijkste Nederlandse prijs voor 

jazz en geïmproviseerde muziek heeft in 

2014 in Buma Cultuur een nieuwe hoofd

sponsor gevonden. De prijs, voorheen 

mogelijk gemaakt door overheidssubsi

dies, wordt mede ondersteund door Sena. 

De eerste Buma Boy Edgarprijs, een 

wisseltrofee gemaakt door Jan Wolkers en 

een geldbedrag van € 12.500, werd 

toegekend aan pianist en componist 

Jeroen van Vliet. “Hij behoort tot de paar 

grote dichters van de Nederlandse 

geïmproviseerde muziek. Een warm 

persoon die zich nooit laat verleiden om in 

onnodig gecompliceerde vormen te 

musiceren, maar altijd trouw is aan de 

mooie klank,” aldus het juryrapport.

Saxofonist Benjamin Herman noemt in de 

Aftermovie op de website de Jazzdag 

essentieel voor jonge muzikanten in 

Nederland. “Het is moeilijk om zichtbaar te 

worden in de media als je jong bent en 

deze muziek maakt. Daar is zo’n dag 

uitstekend geschikt voor.”

De Jazzdag werd mogelijk gemaakt door: 

Buma Cultuur, Buma/Stemra, Sena, 

Gemeente Rotterdam, Rotterdam Festivals 

en North Sea Round Town. Mediapartners 

die ruim aandacht aan het evenement 

besteedden waren NTR/Radio 6, Sublime 

FM, MyRadio, Djazz.tv en tijdschrift 

Jazzism.

www.jazzdag.nl/ 

   www.facebook.com/DeJazzdag

  twitter.com/Jazzdag 

Aftermovie:   youtu.be/_u-Yy8R5rtY
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Hét evenement voor de Hollandse muziek maakte het 
artiesten mogelijk om in één dag optimaal promotie 
te doen.

Buma NL
18 SEPTEMBER

Fo
to

 D
an

ny
 v

an
 d

en
 B

er
g

De evenementen van Buma Cultuur in 2014  25



De evenementen van Buma Cultuur in 2014  26

Buma NL beleefde in 2014 zijn vijfde editie 

en was iets kleiner van opzet dan voor

gaande jaren. Theater aan de Parade in ’s 

Hertogenbosch was wederom het decor 

voor een conferentie voor muziekprofes

sionals en een Awardshow, samen bedoeld 

om meer erkenning voor de Hollandse 

muziek te genereren en een programma te 

bieden van bekende namen en nieuw 

talent uit het Hollandse genre. Op de 

Parade stond een podium waar toptalent 

zich van zijn beste kant liet horen. Op het 

mediaplein voor de Parade waren de 

omroepen aanwezig die zich met het 

Nederlandstalige lied bezighouden.  

Buma NL maakte het artiesten daarmee 

mogelijk om in één dag optimaal promotie 

te doen.

Over de grens
De keynote speech werd gehouden door 

Benno de Leeuw, creative director van de 

Rocket Group en in grote mate verant

woordelijk voor de successen van Toppers 

in Concert. Social media en YouTube 

waren hét onderwerp tijdens de Buma 

NLconferentie. Bijna unaniem waren de 

aanwezigen het via hun stemapparaat 

eens met de stelling dat social media 

inmiddels onmisbaar zijn op de weg naar 

succes. Airplay was een ander punt: de 

vraag hoe het volkse repertoire voet aan 

de grond krijgt bij de radiozenders liep als 

een rode draad door de conferentiedag 

heen. België is een belangrijk afzetgebied 

voor het Nederlandse levenslied, en Buma 

NL trekt bewezen Belgische artiesten naar 

Buma/Stemra toe. Kurt Frederickx (zaak

voerder Upstars), Kris Bloemen (CEO 

Benelive) en Pieter Ramboer (CEO 

Upstars/Raad van Bestuur knooppunt.be) 

beargumenteerden in het panel dat de 

stap de grens over een vergroting van 30 

procent van de markt kan betekenen.

Django Wagner won voor de tweede 

achtereenvolgende keer de Buma NL 

Award voor beste zanger. Andere prijzen 

gingen naar Marianne Weber voor beste 

zangeres en Jan Smit als beste auteur. 

Een ontroerde Pierre Kartner kreeg van 

Buma NL een Lifetime Achievement Award.

Voor Django Wagner heeft de prijs een 

speciale betekenis: “De Buma NL Awards 

zijn een erkenning ván collega’s vóór 

collega’s. Dat deze eer me nu voor de 

tweede keer ten deel valt, vind ik heel 

bijzonder.”

De winnaars van de Buma NL Awards 

worden gekozen door een jury die is 

samengesteld uit professionals in de 

muziekindustrie. Op de feestelijke slot

avond werden door musicalster en 

tvpresentatrice Antje Monteiro  

nog meer prijzen uitgereikt (zie kader). TV 

Oranje zond op 5 oktober een verslag van 

de Awardshow uit.

www.bumanlmuziekfestival.nl/ 

   www.facebook.com/BumaNL 

  twitter.com/bumanl/ 

Aftermovie:   youtu.be/3RyOPRMUtJQ

WINNAARS

BUMA NL Awards 2014
Buma NL Lifetime Achievement Award 
Pierre Kartner
Beste Zanger Django Wagner   
Beste Zangeres Marianne Weber   
Beste Auteur Jan Smit   
Beste Talent Henk Dissel   
Beste Single Snollebollekes - Vrouwkes
Beste Live act Toppers   
Beste Videoclip René Froger - Juich voor NL   
Buma NL Media Award Puur NL
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Een reusachtige pulserende dance-machine 
die de hoofdstad vijf dagen in zijn greep hield,  
dat was het Amsterdam Dance Event in 2014. 

Amsterdam 
Dance Event
15, 16, 17, 18, 19 OKTOBER 
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FEITEN EN CIJFERS

ADE Conference
342 sprekers 
5 locaties 
5500 bezoekers

ADE Festival & Playground
350.000 bezoekers
2200 artiesten 
450 evenementen 
115 locaties

Bekendmaking DJ Mag Top 100
Hardwell voor het tweede jaar op rij op de eerste 
plaats; Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto en 
Nicky Romero in de top 10

“ Als je een leidende rol binnen de 
dance-industrie wilt hebben 
betekent dat automatisch dat je 
moet groeien. Met groei kunnen 
we de ultieme marktplaats 
creëren waarbinnen de kansen 
voor de Nederlandse dance 
evident zijn. Al is het maar omdat 
letterlijk íedereen hierheen komt. 
Het scheelt een Nederlandse act 
toch erg veel tijd en geld als je 
alleen maar naar het ADE hoeft  
te gaan om de juiste mensen te 
ontmoeten?” 
 – Richard Zijlma, directeur ADE

De evenementen van Buma Cultuur in 2014  28
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In 2014 werd het imago van de Neder

landse popmuziek op de internationale 

markt grotendeels bepaald door zeer 

succesvolle samenwerkingen van 

Nederlandse auteurs met danceprodu

cers. Het Amsterdam Dance Event bracht 

in oktober 2014 op volstrekt eigenzinnige 

en vooruitstrevende wijze de gehele 

global industry bijeen die de dancemu

ziek is geworden. Het ADE Festival nam 

bezit van de grootste en kleinste locaties 

van Amsterdam met state of the art 

clubnights. ADE Playground, deels gratis 

toegankelijk, toonde muziektechnische 

ontwikkelingen, kunst en popup perfor

mances naar een breed publiek. ADE 

Conference bood een rijkdom aan 

vakkennis en netwerkmomenten binnen 

zes verschillende informatiestromen: ADE 

Pro (keynotes, panels en presentaties, 

met de grootste namen uit de business), 

Hard Dance Event (voor hardere dance

stijlen), ADE Beamlab (voor VJ’s & 

visuals), ADE Next (een dag speciaal 

gericht op nieuw talent), ADE University 

(een select gezelschap studenten en 

aankomende professionals krijgt inzicht 

in het marketing en medialandschap en 

uitleg over ondernemerschap in de 

danceindustrie; presentatie van het ADE 

Global Intern Program, voor een stage

plaats bij een dancefestival of company 

in het buitenland) en ADE Green (over 

duurzaam en verantwoordelijk onderne

men in de danceindustrie). 

JeanMichel Jarre, de Franse pionier van 

de elektronische muziek, sinds juni 2013 

president van de internationale auteurs 

en componisten confederatie CISAC, 

werd op ADE geïnterviewd door Armin 

van Buuren, evenals Minister van Econo

mische Zaken Henk Kamp. Het zijn de 

ultieme voorbeelden van de slagkracht 

van het evenement. De wereldwijd 

bekende filmcomponist Hans Zimmer, 

Live Nation Entertainment’s president en 

CEO Michael Rapino, Spinnin’ Records 

CEO Eelko van Kooten, Merlin CEO 

Charles Caldas, Steve Schnur, wereldwijd 

verantwoordelijk voor de muziek en 

muziekmarketing bij gameproducent 

Electronic Arts (EA), Betsy Beers, produ

cer van Grey’s Anatomy, Private Practice 

en Scandal, en de toonaangevende music 

supervisor Alexandra Patsavas, en ga zo 

maar door; de grootste acts, de toonaan

gevende publishers en labels, alle voor 

de scene relevante media, iedereen was 

er. Amerikaanse boekingskantoren SFX 

en William Morris huurden zelfs hele 

verdiepingen van Amsterdamse hotels af 

om zaken te kunnen doen.

Groeien en innoveren
Directeur Richard Zijlma over de editie 

2014: “Tien jaar geleden was het ADE een 

naar binnen gekeerd evenement. Daar 

kon je aan voorbij lopen. Nu niet meer, de 

stad bruist, het is overal. De industrie is 

enorm veranderd de laatste twintig jaar. 

We zijn het aan onszelf verplicht om uit te 

stralen dat wij die veranderingen begrij

pen. Het ADE heeft immers de nummer

éénpositie geclaimd, en die positie 

willen we behouden en in alle opzichten 

waarmaken. We zijn daar als organisatie 

steeds beter op ingericht. De wetmatig

heid is dat je moet groeien, innoveren, 

nieuwe dingen laten zien, en dat alles in 

de mooiste etalage ter wereld.”

De Amsterdam Dance Event conferentie 

is anders dan alle conferenties in deze 

sector, dankzij de verdeling in subconfe
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Armin van Buuren interviewt JeanMichel Jarre
Nederlandse topdj’s ontvangen eigen postzegel op de 
openingsdag van het ADE
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renties. “Zijn er mensen die interesse 

hebben in één aspect van de business, 

dan willen we die ook bedienen,” legt 

Zijlma uit. “Het is dé manier om informa

tie en netwerk te kunnen teruggeven 

aan de industrie, en daarmee weer extra 

groei in te zetten. Zo begonnen we een 

paar jaar terug met ticketverkoop voor 

alleen het Hard Dance Event, samen 

met ID&T, toen het nog twee werelden 

waren. In 2014 zagen we dat zo’n 400 à 

500 ADEdelegates óók naar het Hard 

Dance Event gingen, óók in dat netwerk 

wilden opereren. Dat werkt supergoed.”

 

Tegen drugsgebruik
Drie drugsgerelateerde sterfgevallen 

wierpen een schaduw over ADE 2014. In 

een officiële verklaring op de ADEweb

site betuigt de organisatie haar medele

ven aan de nabestaanden. Zijlma: “Die 

incidenten raken aan diverse aspecten 

van ADE. Het is een evenement met een 

groot volume, er zijn héél veel mensen 

op de been. ADE heeft nationaal en 

internationaal zo’n aantrekkingskracht, 

ook bij het uitgaanspubliek, dat het niet 

zozeer de vraag is óf je gaat, maar naar 

welk optreden. Als er dan zoiets triests 

gebeurt als in 2014, en iedereen wijst 

naar ADE als de schuldige, dan is dat 

wat kort door de bocht. Dan wordt de 

suggestie gewekt dat wij niks doen aan 

preventie en controle. En dat is perti

nent niet het geval. ADE is tegen 

drugsgebruik en doet alle moeite om 

haar bezoekers te overtuigen van het 

feit dat ze zich verantwoordelijk dienen 

te gedragen.”

Playground
ADE Playground omvatte in 2014 

workshops en masterclasses voor 

muzikanten en producers, popup 

stores, fotografie, beeldende kunst, 

films en documentaires, natuurlijk met 

de dancecultuur als verbindende factor. 

Vlaams cultureel centrum De Brakke 

Grond was de centrale plek waar 

producers, DJ’s en topmerken samen

kwamen voor het ADE Playground Gear 

programma en de ADE MusicTalks. 

Zijlma: “ADE Playground was oorspron

kelijk een business to consumerplat

form binnen ADE, maar het afgelopen 

jaar bestreek het al veertig locaties. Dat 

kon dus wel eens het grootste onder

deel van het evenement worden want 

alles is mogelijk, tot kookwedstrijden 

aan toe. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld 
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Workshop Ableton Live als onderdeel van ADE Playground



De evenementen van Buma Cultuur in 2014  31

de sessie met filosofenclub School of 

Life, wat prachtige gesprekken oplever

de.”

Spotify en ADE Radio
Het Amsterdam Dance Event heeft in 2014 

gezocht naar partners die zich op het 

snijvlak van de innovatie bevinden. Zijlma: 

“Dat kost een paar jaar maar daar komt 

wel iets uit. KLM, Armin van Buuren en 

ADE gingen natuurlijk heel goed samen. 

Samenwerken met Spotify en Youtube 

betekende meteen een grote potentiële 

toename van ons bereik, in de zin van 

promotie voor het merk ADE, maar ook 

van Nederlandse acts. Bij Spotify hadden 

we homepage takeovers in diverse 

landen, zoals de VS, Mexico, Brazilië. 

Content die wij aandragen komt dan 

meteen waar die moet wezen, want als je 

in zo’n land bij Spotify inlogde zag je als 

eerste ADE. En daar bleven veel luiste

raars hangen. Vato Gonzales was de 

meest beluisterde artiest in de context 

van deze actie. Het is een groot podium 

voor Nederlandse muziek en daar wil ik 

beslist meer aandacht aan geven.

“ADE Radio is voortgekomen uit de 

enorme vraag van radiostations om vanaf 

ADE te kunnen uitzenden. Dat kunnen wij 

allemaal niet faciliteren, dus hebben wij 

onze eigen zender opgezet en die content 

bieden we aan over de hele wereld. Aan 

Sirius XM, bijvoorbeeld, een Amerikaans 

satellietstation dat daar op alle autora

dio’s te ontvangen is. Ons potentieel 

radiobereik wordt geschat op zo’n 80 

miljoen luisteraars. Dus: ADE is het 

evenement in die vijf dagen in Amster

dam, maar ook degenen die er niet bij 

kunnen zijn kunnen het goed meebeleven 

en krijgen zo een fikse dosis Nederlandse 

producties mee. Daarbij is er nog heel 

wat te winnen: er zijn naar schatting zo’n 

400 miljoen danceliefhebbers op aarde.”

Over de grens
Het Amsterdam Dance Event organiseer

de op 13 maart 2014 op verzoek van de 

vooraanstaande Amerikaanse muziek en 

technologiebeurs South by Southwest 

(SXSW) een avond met Nederlandse 

danceacts in de vorm van labelshowca

ses van Rush Hour en Rwina Records, 

met onder andere Krampfhaft, Jameszoo, 

Antal en Tom Trago. Daarnaast is er een 

samenwerking gestart met het Electric 

Festival op Aruba, die in 2014 resulteerde 

in een door ADE georganiseerde, 

tweedaagse conferentie.
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www.amsterdam-dance-event.nl/

   www.facebook.com/amsterdamdanceevent 

  twitter.com/ADE_NL

Aftermovie: 

  youtu.be/w6JLlwCgIS0 

Masterclass Hardwell tijdens ADE Next



Buma Classical 
Convention
28 & 29 NOVEMBER

“ Het evenement heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Het was 
fantastisch om te zien hoe de gehele sector voor het eerst bij elkaar 
kwam en met elkaar naar de toekomst keek. Wat mij betreft heeft de 
klassieke muzieksector bewezen sterker te zijn dan ooit te voren.” 
- Kik Eveleens, directeur van de Buma Classical Convention
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Buma Cultuur heeft zich als hoofdsponsor 

van de Buma Classical Convention sterk 

gemaakt voor het inbedden van het nieuwe 

Nederlandse klassieke werk in het grotere 

geheel van het klassieke repertoire. De 

organisatie is expliciet gevraagd om het 

componeren in het programma te betrek

ken. Ikaros van Duppen, genremanager 

hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst  

van Buma Cultuur: “Voordat we dit nieuwe 

evenement op poten zetten zijn we eerst 

gesprekken gaan voeren met de podia. 

Centrale vraag was hoe je de nieuwe 

klassieke muziek nu het best aan het 

publiek kunt presenteren. Daar is onder 

meer het idee voor de Componist des 

Vaderlands uit voortgekomen, die tijdens de 

eerste Classical Convention is gepresen

teerd in de persoon van Willem Jeths.”

Ambassadeur voor de sector
Buma Cultuur wil met de Classical Conven

tion de rol van de componist zo goed en zo 

veel als mogelijk belichten. Van Duppen: 

“Omdat dat mensen over de streep kan 

trekken om naar deze moderne muziek te 

gaan luisteren. De componist wordt 

zichtbaar tijdens dit event, je kunt zelfs met 

hem spreken na afloop van de uitvoering 

van zijn werk. De Componist des Vaderlands 

is een ambassadeur voor de sector, niet 

alleen met het componeren van werken 

voor speciale gelegenheden, maar ook door 

te vertellen over zijn vak en zijn werk.”

Willem Jeths (Amersfoort, 31 augustus 1959) 

is behalve componist ook hoofdvakdocent 

compositie aan het Conservatorium van 

Amsterdam. In een interview in Buma 

Stemra Magazine zei de eerste Componist 

des Vaderlands zijn functie vooral te willen 

benutten voor een pleidooi voor de 

moderne Nederlandse gecomponeerde 

muziek: “Nederlands componeren heeft op 

dit moment helemaal geen gezicht. Veel 

orkesten zijn opgeheven of gefuseerd, veel 

ensembles zijn opgeheven. Een componist 

des vaderlands moet daarvoor opkomen. 

Onderwijs is de basis voor alles, maar het 

Nederlands muziekonderwijs is zó slecht 

geworden, dat als we niet oppassen 

niemand meer een referentie heeft bij wat 

klassieke muziek is en kan zijn.”

De grotere context
De eerste dag van de Buma Classical 

Convention stond in het teken van de 

conferentie. Het was voor het eerst dat  

de sector van de klassieke muziek 

bijeenkwam in één evenement. Men kon 

niet alleen netwerken, ook waren er  

vele sprekers, workshops, pitches, 

presentaties en showcases. Speelse 

toevoeging aan het evenement was instal

latie ‘Wannaplay?’, buiten TivoliVreden

burg op het Neude, waaruit, door te 

schommelen, Nederlandse klassieke 

composities klonken. Zo’n 3000 festival

bezoekers kregen in de avonduren een 

doorsnede van de klassieke muziek in 

Nederland voorgeschoteld. Tevens werd 

een aantal Edisons Klassiek uitgereikt, 

onder meer de Oeuvreprijs aan het Radio 

Filharmonisch Orkest. 

FEITEN EN CIJFERS

• 40 optredens
• 50 sprekers
•  500 professionals uit de  

klassieke muzieksector
•  ruim 3000 festivalbezoekers
•  5000 klassieke schommelaars

Uitreiking Edisons Klassiek:
Oeuvreprijs Radio Filharmonisch Orkest 
Beste debuutalbum Igor Levit - Beethoven: The 
Late Piano Sonatas 

Na vijf edities maakte het evenement Toonzetters in 2014 plaats voor de 
Buma Classical Convention. Dit tweedaagse netwerkevenement voor de 
klassieke muzieksector beleefde een vliegende start, met conferentie en 
festival in het teken van inspiratie en innovatie. 
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Van Duppen: “Het was een prachtige 

eerste editie. We hebben gezien dat de 

platenmaatschappijen aanwezig waren, 

de festivals, de impresario’s  vanwege 

de grotere context. Níet alleen het 

hedendaagse wereldje. Ik merkte dat het 

erg werd gewaardeerd, een moment om 

het met elkaar te hebben over de stand 

van zaken en de ontwikkelingen in de 

klassieke wereld. Dat het een moeilijke 

tijd is weet iedereen, maar toch zetten de 

mensen de schouders eronder en 

gebeuren er nog veel leuke dingen.”
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www.bumaclassicalconvention.com/nl/ 

    www.facebook.com/classicalconvention  

www.facebook.com/componistdesvaderlands 

  twitter.com/compvaderlands 



Buma Music 
Academy

Fo
to

 S
te

lla
 G

om
m

an
s 

i.o
.v

. T
in

 C
an

De evenementen van Buma Cultuur in 2014  35



De evenementen van Buma Cultuur in 2014  36

Buma Music Academy geeft docenten CKV, 

Kunst of Muziek in het middelbaar onderwijs 

het gereedschap voor een inspirerend 

online lesprogramma rondom pop, 

hiphop en dancemuziek. Daarnaast biedt 

BMA een podium voor jong muzikaal talent 

(klas 2 t/m 5) door challenges uit te 

schrijven en een landelijke schoolactcompe

titie te organiseren die uitmondt in een 

grote finale. De wens dat het project zou 

groeien en opgepakt zou worden door 

overheid en bedrijfsleven, is waarheid 

geworden. Na een start met 50 scholen in 

2012, kende het schooljaar 20132014 een 

deelname van 125 scholen.  ID&T, een van de 

grootste evenementenorganisators van 

dancefeesten sprak al eerder zijn steun uit 

voor Buma Music Academy en met de 

deelname van de firma Ableton, fabrikant 

van muziekproductiesoftware Live, kan jong 

en nog niet ontdekt talent zich in dezelfde 

digitale wereld begeven als topDJ’s en 

producers overal ter wereld.

Music Masters
Met een lesprogramma geschikt voor alle 

jaarlagen, bestaand uit verschillende 

lesroutes, ruim 30 lessen en motiverende 

video’s, spelen de leerlingen een popquiz 

met de klas, schrijven ze hun eigen song

tekst, componeren ze hun eigen popsong of 

dancetrack, bekijken ze educatieve video’s 

van bekende Nederlandse bands, artiesten, 

componisten en tekstschrijvers, verdiepen 

ze zich in de geschiedenis van de popmu

ziek en volgen ze workshops van artiesten 

en inspirerende docenten.

BMA biedt de deelnemende klas(sen) 

bovendien de mogelijkheid een Bekende 

Nederlandse artiest te ontmoeten of een 

kijkje te nemen achter de schermen van een 

poppodium of danceevent. Tot slot kunnen 

actief musicerende leerlingen deelnemen 

aan de landelijke schoolactcompetitie, 

onder begeleiding van Music Masters als 

Willie Wartaal, Leona Philippo en Niels 

Geusebroek. Hierbij dagen zij andere 

deelnemende scholen uit met een zelfge

schreven of zelfgeproduceerde track en 

maken ze kans op een plaats in de finale.

Het programma van Buma Music Academy is in eerste instantie bedoeld 
om zoveel mogelijk jongeren plezier te laten beleven aan muziekles, op 
scholen en in jaarlagen waar muziekles geen vast onderdeel meer uitmaakt 
van het onderwijsaanbod. Maar ook scholen waar muziekonderwijs 
vanzelfsprekend is, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.
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Op het YouTubekanaal van Buma Music 

Academy is een keur aan video’s te zien van 

Meet & Greets, Challenges, finales en meer. 

Enkele voorbeelden:

Meet & Greet met Music Master Willie Wartaal 

op de Frater van Gemertschool  

in Tilburg: youtu.be/PW9lvtgvyCA 

Meet & Greet met DJ Oliver Heldens  

op het Amsterdam Dance Event:  

youtu.be/Xqbf58xDtXM 

BMA Finale MyRadio Award 2013 - 2014:  

youtu.be/y_5yYh4cyD8 

www.bumamusicacademy.nl/ 

www.facebook.com/BumaMusicAcademy 

twitter.com/BumaMusicAcad 

 www.youtube.com/channel/UC-so8_lP0t4-AicfD-

9vXeOQ 

Fo
to

 S
te

lla
 G

om
m

an
s 

i.o
.v

. T
in

 C
an



De evenementen van Buma Cultuur in 2014  37

World Blend Café’s
World Blend Café is een open source 

netwerk voor muziekprofessionals en 

iedereen die geïnteresseerd is om 

plannen uit te wisselen en samenwer

king te stimuleren. Deze netwerkbijeen

komsten worden georganiseerd door 

World Music Forum NL.

Gaudeamus Muziekweek
De Utrechtse Gaudeamus Muziekweek is 

het internationaal vermaarde festival 

voor hedendaags klassieke muziek en 

jonge componisten. In september 2014 

was de festivallocatie het nieuwe 

TivoliVredenburg.

Willem Wilminkprijs
Op De Markt van tekstschrijfster Floortje 

Schoevaart en componist Henny 

Vrienten won de Willem Wilmink Prijs 

2014. De Stichting Willem Wilminkfestival 

kent tweejaarlijks in Enschede de Willem 

Wilminkprijs toe aan het beste Neder

landstalige kinderlied. De prijs bestaat 

uit een bedrag van 5.000 euro, waarvan 

4.000 euro ten goede komt aan de 

tekstdichter en 1.000 euro aan de 

componist van het lied. De tekstdichter 

ontvangt tevens een beeldje, tekstdich

ter en componist krijgen beiden een 

oorkonde. De prijsuitreiking vindt plaats 

in Enschede.

40 Years Bimhuis City Links
De Amsterdamse jazztempel het Bimhuis 

opende in 1974 zijn deuren. Het veertigja

rig jubileum wordt uitgebreid gevierd. 

Artistiek directeur van het Bimhuis Huub 

van Riel gaf tijdens de Jazzdag 2014 

hiervoor het startschot en lichtte het 

jubileumprogramma City Links toe. Met 

podia en organisaties in verschillende 

buitenlandse steden worden daarbij 

onderlinge presentaties, coproducties en 

uitwisselingen opgezet. Buma Cultuur is 

als partner verbonden aan een aantal 

programmaonderdelen van het Bimhuis 

jubileumprogramma.

Music China beurs
Ondersteuning van de gezamenlijke 

stand voor Nederlandse muziekuitgevers.

Womex
In oktober 2014 had de (World Music 

Expo) plaats in Santiago de Compostela 

in Spanje. Nederland was aanwezig met 

een collectieve Nederlandse promotie

stand gefaciliteerd door het World Music 

Forum NL en met support van het Fonds 

Podiumkunsten, Buma Cultuur, SENA en 

de Nederlandse Ambassade in Spanje. 

November Music
In 2014 ondersteunde Buma wederom 

het festival in ’sHertogenbosch dat de 

laatste muzikale ontwikkelingen laat zien 

waarbij makers en componisten putten 

uit hedendaags gecomponeerde muziek, 

jazz, new world music, muziektheater, 

visual music, electronics & soundscapes 

en geluidsinstallaties.

Zilveren Duif Award
Op 14 november 2014, tijdens de Week 

van de Christelijke Muziek, werden in een 

uitverkochte Koningshof op Urk de 

Zilveren Duif Awards voor de beste 

christelijke muziek uitgereikt. Met hun 

album Mundo won Trinity de award voor 

Beste Album Nationaal. Een combinatie 

van publieksstemmen en het oordeel van 

een vakjury bepaalt de winnaar. De 

award voor Beste Lied/Buma Cultuurprijs 

ging naar Ik Zal Er Zijn van Hans Maat, 

Kinga Bán en Adrian Roest. De award 

voor Beste Album Voor Kinderen werd 

gewonnen door Marcel en Lydia Zimmer 

met Zo Is Dat! Daarnaast kende de 

Stichting Zilveren Duif een oeuvreprijs 

toe aan Henk Pool en ontving Leen 

LaRivière de Lifetime Achievement 

Award. Een Aanmoedigingsprijs was er 

voor Eveline Cocu.

Rotterdam Beats
Rotterdam Beats is het internationale 

business platform en showcasefestival 

voor urban bass en beats. Sinds 2014 

bestaat het event uit een business confe

rence en een talent conference overdag, 

en een avondfestival met nieuwe trends 

en aanstormend talent in een groot 

aantal Rotterdamse locaties.

Buma Brass Awards
Tijdens de concertreeks HRFSTWND, 

waarin blaasmuziek op hoog niveau 

wordt uitgevoerd, worden de Buma Brass 

Awards uitgereikt. In 2014 viel de eer te 

beurt aan Danny Oosterman en de Belg 

Luc Vertommen die beiden een belang

rijke bijdrage hebben geleverd aan 

repertoireontwikkeling voor hafabra

orkesten. 

Oók Buma Cultuur



Exportbevordering 
Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale  
evenementen als het Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag 
zijn daarbij de mooiste invitaties die de Nederlandse muziekindustrie zich 
maar kan wensen. Maar Buma Cultuur trekt er ook op uit.
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Een belangrijke doelstelling van Buma/

Stemra is het bevorderen van de export van 

het Nederlandse muziekauteursrecht. In de 

ondersteuning hiervan speelt Buma Cultuur 

een grote rol, zoals in de voorgaande 

hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven. 

Genoemde evenementen, begeleidingspro

gramma’s voor ondernemers en artiesten, 

eigen stands op de belangrijkste muziek

beurzen wereldwijd en uitwisselingspro

gramma’s met conferenties brengen 

Nederlands product voortdurend internatio

naal voor het voetlicht.

Top Marketing Support-regeling
Onder de titel Buma Cultuur / Top Marke

ting Supportregeling kunnen artiesten die 

een Nederlandse top 10 notering in single 

of album charts hebben gehad een 

aanvraag doen bij Buma Cultuur voor de 

ondersteuning van een exportcampagne. In 

2014 maakten o.a. Dotan en The Common 

Linnets gebruik van de regeling. Dit zijn de 

voorwaarden:

• De aanvrager moet lid zijn van Buma.

•  Committent van betrokken artiest / 

management/ publisher / platenmaat

schappij

•  Buma Cultuur financiert maximaal 50% van 

de te maken kosten voor internationale 

marketing en/of buitenlandse presentatie

kosten.

•  Het gaat om grootschalige campagnes 

met een minimum marketingbudget van 

50.000 euro.

•  Van de regeling kan maximaal twee keer 

gebruik worden gemaakt.

Exportwaarde
Tijdens Eurosonic Noorderslag 2014 maakte 

onderzoeksbureau Perfect & More in 

opdracht van Buma Cultuur de cijfers 

betreffende de Nederlandse muziekexport 

in 2012 bekend. Voor het achtste achtereen

volgende jaar stegen deze; de groei van de 

exportwaarde van Nederlandse populaire 

muziek was 31% ten opzichte van 2011 en 

een verdubbeling ten opzichte van 2009. 

Op het gebied van dance verzekerde 

Nederland zijn absolute toppositie en buiten 

dance bleef André Rieu een belangrijk 

exportproduct. De waarde die de Neder

landse muziekexport toevoegde aan de 

Nederlandse economie in 2012 bedroeg 

naar schatting € 130 miljoen. Bijna 80% van 

de € 130 miljoen euro kwam voor rekening 

van optredens. Dance maakte hier bijna 67% 

van uit. Het bedrag van € 130 miljoen 

verwijst naar de opbrengsten van de 

exploitatie van Nederlandse muziek in het 

buitenland na aftrek van gemaakte kosten 

maar inclusief salarissen, winst en belasting.

Van de Nederlandse muziekexport is 

ongeveer 13,3 procent afkomstig uit 

auteursrecht en naburige rechten (€ 17,47 

miljoen). 7,29 procent komt van de exploita

tie van opnamen van Nederlandse artiesten 

in het buitenland (€ 9,55 miljoen) en 79,37 

procent van optredens van Nederlandse 

artiesten over de grens (€ 103,93 miljoen). 

De cijfers laten in vergelijking met 2011 

naast een totale stijging ook een groei in 

de segmenten zien. De stijging bij dance

optredens blijft doorgaan, en is vanaf 2009 

explosief, met name door het openbreken 

van de NoordAmerikaanse markt. De 

Verenigde Staten laten een blijvende 

gestage groei zien als werkterrein voor 

Nederlandse artiesten. Opmerkelijk feit uit 

het rapport was dat Las Vegas een vaste 

plek voor de djtop uit Nederland is 

geworden.

In 2012 waren maar liefst 957 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. Spanje, gevolgd door 

GrootBrittannië, Frankrijk, België en 

Canada. Bij de inkomsten van Buma/Stemra 

is en blijft Duitsland #1 met ruim 17% van de 

inkomsten. Op de tweede plaats gevolgd 

door, voor het eerst, GrootBrittannië met 

ruim 14%. De inkomsten uit België en 

Frankrijk zijn eveneens substantieel, maar 

waren minder dan in 2011.
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Dutch Impact
Dutch Impact, een initiatief van Buma 

Cultuur, promoot Nederlandse bands over 

de grens en organiseert showcaseavonden 

en events met Nederlandse acts op alle 

belangrijke muziekconventies wereldwijd. In 

2014 was Dutch Impact aanwezig op 

Eurosonic Noorderslag, Midem (Cannes), 

International Live Music Conference 

(Londen), SXSW (Austin, Texas), The Great 

Escape (Brighton), Waves Vienna & 

Bratislava, Reeperbahn Festival (Hamburg), 

Culture Collide (LA, SF, NY), CMJ (New York) 

en MaMa Event (Parijs). Dat leverde een 

groot aantal Nederlandse acts interesse 

van buitenlandse festivals op en leidde niet 

zelden tot boekingen en andere contracten. 

Een beknopte impressie:

Birth of Joy verzekerde zich op ILMC en 

SXSW van internationale festivalshows, een 

deal met internationaal agentschap, deed 

interviews voor prominente tv en radio

shows.

Mister and Mississippi tekenden op SXSW 

een deal met een Duitse boeker en een 

deal voor synch voor een online commer

cial in de VS.

Tom Trago vond zijn Amerikaanse agent op 

SXSW.

BRUUT scoorde op ILMC boekingen in 

Turkije en Roemenië.

Mozes & the Firstborn tekenden op SXSW 

een Amerikaanse platen en agencydeal.

Monokino scoorde dankzij hun showcase 

op SXSW festivalshows in China en de VS 

en clubshows in Thailand, een collegeradio

distributiedeal in de VS.

Kraak & Smaak tekende bij een Amerikaan

se agent, en scoorde club en festivalshows 

in de VS.

K i T tekende op SXSW met een grote agent 

voor de VS, boekte er tevens een reeks 

optredens en kreeg als gevolg daarvan 

meer vraag uit de Nederlandse markt. 

Tijdens The Great Escape kwam daar nog 

een wereldwijde boekingsdeal bij.

Traumahelikopter tekende tijdens SXSW bij 

een boeker voor tournees in de VS en 

scoorde er ook een platendeal. Op The 

Great Escape verder uitgebouwd.

Voor Sophie Winterson was SXSW de 

aanloop naar een tournee door de VS in 

2015.

Taymir scoorde deals met grote agent

schappen voor Europa en de VS tijdens The 

Great Escape, wat de band op Waves direct 

aandacht uit OostEuropa opleverde. CMJ 

bracht Taymir uitnodigingen van SXSW en 

Canadian Music Week. Reeperbahn bracht 

de band dichter bij een grote publisher en 

platenmaatschappij.

Op het Reeperbahn festival tekende John 

Coffey bij een nieuwe internationale agent 

en een nieuwe Duitse boeker. Resultaat: 

een tiental Duitse festivalshows, een nieuwe 

Duitse distributiepartner en perspromotor.

Shaking Godspeed heeft sinds Reeperbahn 

een Zwitserse agent en een Duitse 

platendeal.

Wolf in Loveland was zeer zichtbaar op 

Reeperbahn, scoorde diverse Duitse 

festivalboekingen en verstevigde de 

banden op het gebied van promotie en 

distributie in Duitsland en Scandinavië.

Navarone heeft verschillende geïnteres

seerde partijen achter zich aan sinds 

Reeperbahn, waaronder het Deense 

Roskilde festival.

David Douglas hield zijn internationale 

agent over aan shows op Reeperbahn en 

Waves. Hij trad vervolgens o.a. op in Berlijn 

en Budapest.

Naast Dutch Impact presenteerde de 

Nederlandse jazzscene zich uitgebreid op 

de internationale jazzbeurs Jazzahead in 

Bremen. Buma Cultuur verzorgde in 

samenwerking met Dutch Performing Arts 

de overkoepelende stand, promootte de 

Nederlande showcases en verzorgde in 

samenwerking met de Nederlandse 

ambassade een tradelunch met buitenland

se professionals.



Financieel verslag
Geconsolideerde Staat van baten en lasten over 2014
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JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2013

BATEN Dotatie Vereniging Buma (10) 4.830.586 4.767.271 

Dotatie Stichting SENA (11)                     155.000                     225.000 

Interest                          229                          1.692 

Diverse baten en lasten                       34.063                              170   

Projectinkomsten (12)                   1.916.147                   1.715.728 

TOTALE BATEN                  6.867.899                  6.709.861 
  

LASTEN Personele kosten (13) Vaste Personeelskosten                   1.110.188                   1.153.812 

Variabele Personeelskosten                     256.423                     114.503 

Doorbelasting aan projecten en derden                    569.201                    475.440 

                    797.410                     792.875 

Algemene kosten Huisvesting                     124.288                     110.837 

Huur, Lease & Onderhoud                       11.487                       13.451 

Kantoorbenodigdheden                      3.666                       7.383 

Afschrijvingskosten                      101.808                      126.237 

Overige kosten                      123.130                      184.900 

Doorbelasting aan projecten en derden                    262.254                    260.747 

                    102.125                     182.062 
  

Doorbelasting kosten door Vereniging Buma                     126.794                     123.701 

  

Projecten (14) Genre Events                   3.471.739                   3.339.116 

Talentontwikkeling                   792.133                   921.103 

Export Promotie                     710.294                     366.378 

Export Promotie / Te ontw.genrebeleid                     426.209                     464.010 

Media                   117.523                   241.192 

Informatie en voorlichting                      266.997                     255.614 

Frictiebudget                     56.675                     23.809 

                 5.841.570 5.611.223

TOTALE LASTEN                  6.867.899                  6.709.861 
Resultaat                                          



De organisatie
De mensen van Buma Cultuur
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Bestuur Buma Cultuur 
  
John Brands, voorzitter

Coen ter Wolbeek, penningmeester

Frank van Wanrooij, secretaris (vanaf 19 juni 2014) 

Hans Aalbers 

Arno van Berkel (vanaf 19 juni 2014)

Anthony Fiumara (vanaf 19 juni 2014)

Renger Koning 

Hein van der Ree, secretaris/penningmeester (tot 19 juni 2014)

Lucas van Slegtenhorst (tot 19 juni 2014)

Piet Souer (tot 19 juni 2014)

Organisatie Buma Cultuur 
  
Frank Helmink, directeur 

Marieke Aarts, customer relations & hospitality 

Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst 

Remko Gorter, senior marketing communicatie

Patrick Heeregrave, content manager

Saskia Hoekstra, office manager

Karsten ter Hoeven, producent

Tessa Jansen, PR & communicatie (tot 1 juli 2014)

Petra van Kerkvoorde, financiële administratie

Hanneke Perier, facilitair medewerker

Nikki Schuurs, senior customer relations 

Peter Smidt, genremanager pop/rock

Simone Tettero, uitvoerend producent 

Jan Willem van de Ven, hospitality & coördinatie ADE festival 

Gijs Verburg, beleidsmedewerker sponsoring & fondsenwerving 

Richard Zijlma, genremanager dance
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Colofon

Uitgave: Buma Cultuur

Tekst en tekstbewerking: Mark van Schaick

Eindredactie: Frank Helmink

Vormgeving: Link Design

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

Websites:

www.bumacultuur.nl

www.bumastemra.nl

www.amsterdamdanceevent.nl

www.buma.nl

www.bumaawards.nl 

www.bumamusicacademy.nl

www.bumamusicinmotion.nl

www.bumarocks.nl

www.eurosonicnoorderslag.nl

www.jazzdag.nl

www.muzikantendag.nl

www.bumaclassicalconvention.com/nl/ 

Voor veel partners en geïnteresseerden in binnen- en buitenland is 
Buma Cultuur de vraagbaak voor de Nederlandse muziek en muziek-
industrie. Om praktische redenen hebben de verschillende evenementen 
ieder een eigen website. Op de corporate website informeert Buma 
Cultuur over de eigen organisatie en de belangrijkste nieuwtjes rond de 
verschillende projecten.
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