
 

 

Finale Buma Music Academy in HMH: "Verrassend hoog niveau" 
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    De organisatoren hadden er dit jaar voor het eerst voor gekozen om de finale te splitsen in Onderbouw 

en Bovenbouw, elk met een eigen jury. Buma Cultuur directeur Frank Helmink: "Het verschil tussen 

bijvoorbeeld eerste- en zesdeklassers was in vorige edities soms te groot voor een goede vergelijking, 

vandaar deze oplossing." Van de zeven bovenbouw en vijf onderbouw-acts mochten uiteindelijk vier 

bands hun nummer spelen voor de met ruim 300 toeschouwers gevulde zaal. TVOH winnares Maan en 

Ivo Severijns, directeur van de Herman Brood Academie, jureerden de deelnemers van de onderbouw 

en voor de bovenbouw werden de acts beoordeeld door gitarist/producer Dennis van Leeuwen en 

RTL5-presentatrice Veronica van Hoogdalem.  

 Uiteindelijk traden vier acts op voor de voltallige jury met Kay Nambiar als vijfde toevoeging. Na 

uitgebreid juryberaad werd uiteindelijk Down to Earth aan als winnaar bij de onderbouw 

bekendgemaakt. Maan: "Geen makkelijke keuze maar we hebben toch gekozen voor Down to Earth die 

onder hoge druk een perfect nummer speelden van verrassend hoog niveau." Voor de winnende 

bovenbouw act was minder lang beraad nodig om Lisa Nora als winnares aan te wijzen. Dennis: "Een 

professionele act en een heel goed zelf geschreven nummer. Ik denk dat we van Lisa Nora nog wel gaan 

horen in de toekomst." 

'Te weinig aandacht voor muziekonderwijs'Te weinig aandacht voor muziekonderwijs'Te weinig aandacht voor muziekonderwijs'Te weinig aandacht voor muziekonderwijs'''' 

De Buma Music Academy is een initiatief van Buma Cultuur en heeft als doel het muziekonderwijs in 

Nederland te ondersteunen. Buma Cultuur directeur Frank Helmink:  

"Dit jaar deed meer dan de helft van alle scholen in het Voortgezet Onderwijs mee met ons gratis 

interactieve lespakket. Maar wat wij veel liever zouden zien is dat de middelbare scholen 

muziekonderwijs eens écht serieus gaan nemen. Bijvoorbeeld met een extra ‘cultuur & 

creativiteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen met daarin nadrukkelijk aandacht voor 

muziekonderwijs. De eindexamenpakketten op de middelbare scholen moeten meer aansluiten bij wat 



er in de maatschappij gebeurt. Je ziet dat de creatieve sector in Europa ieder jaar groeit en muziek speelt 

daarin een prominente rol.” 

Tot die tijd kunnen docenten CKV en Muziek zich weer aanmelden via www.bumamusicacademy.nl om 

gebruik te maken van het gratis lesmateriaal. 
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Voor meer beeldmateriaal en informatie kunt u contact opnemen met: 

Corien Niezing 

corien@newinfluence.nl 
06 5341 5346 

  

Beeldmateriaal:Beeldmateriaal:Beeldmateriaal:Beeldmateriaal: Finale Buma Music Academy 2016.  

Foto (1) Winnares Lisa Nora met jury (van links naar rechts Kay Nambiar, Maan, Veronica van 

Hoogdalem, Dennis van Leeuwen en Ivo Severijns) en presentator Willie Wartaal 

Foto (2) Winnende band Down to Earth met jury en presentator Willie Wartaal 

Alle foto’s zijn rechtenvrij, fotograaf Thomas Abrahams 
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Buma Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs in Nederland en vertegenwoordigt de 

belangen van haar leden wereldwijd. Naast het innen en uitkeren van rechtengelden voor muziekauteurs 

stimuleert en ondersteunt Buma/Stemra de ontwikkeling van nieuw talent. Buma Cultuur is opgericht 

door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma Stemra en ondersteunt en promoot het 

Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de 

Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Belangrijke initiatieven van Buma Cultuur zijn: 

Noorderslag, Amsterdam Dance Event, Buma Rocks en sinds 2012 Buma Music Academy. Met Buma 

Music Academy brengt Buma Cultuur de muziekles weer terug op de middelbare school in een boeiende 

en eigentijdse vorm.  



 

 

 


