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Buma Cultuur

Foto Bart Heemskerk

Zet zich in voor muziek uit Nederland

INHOUDSOPGAVE

3

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 Nederlandstalige) 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.

Cruciaal bij alle activiteiten van Buma

dingen, zowel nationaal als internationaal,

Cultuur is dat het effect ervan zichtbaar is:

en vormen zo een belangrijk podium voor

het bereik, de imagoversterking, de daad

het onder de aandacht brengen van het

werkelijke verkopen. Dit is wellicht niet direct

Nederlands muziekauteursrecht. Het Amster

meetbaar, maar zal bij ieder evenement

dam Dance Event slaat zijn vleugels uit over

een grote(re) rol in de plannen rondom het

de grens. Buma ROCKS! en Buma Classical

evenement moeten hebben of krijgen.

zijn inmiddels uitgegroeid tot evenementen
met een aanzienlijk belang.

Buma Cultuur organiseert
festivals en beurzen

Buma Cultuur reikt

Buma Cultuur streeft haar missie na met

bij elkaar brengen van marktpartijen. Het

Buma Cultuur is initiatiefnemer van een

onderscheidingen en prijzen uit

een reeks projecten, evenementen en

positief laden van het merk Buma gebeurt

aantal belangrijke festivals en beurzen en

Buma Cultuur eert ieder jaar enkele auteurs

sponsoractiviteiten. Deze bestrijken de

door de organisatie niet alleen te profileren

is daarmee gids in de complexe moderne

en uitvoerende artiesten vanwege hun bij

muziekwereld in de volle breedte, maar

als inner en verdeler van auteursrechten

muziekbusiness. Eurosonic Noorderslag, het

zondere carrière of bijdrage aan de ver

zijn duidelijk gesegmenteerd om optimaal

maar ook als ondersteuner en promotor van

Amsterdam Dance Event, Buma NL, inJazz

spreiding van Nederlands muziekauteurs

te kunnen aansluiten op de verschillende

Nederlands muziekauteursrecht. Dit gebeurt

en Buma Music In Motion zijn sterke netwerk

recht. Grote aandacht bij de achterban en

markten. Meer dan ooit stelt Buma Cultuur

vooral door de naam Buma altijd als initia

evenementen met een duidelijk inhoudelijk

in de media is er voor de Buma Awards. De

zich binnen die markten op als netwerk

tor te koppelen aan de evenementen van

profiel. Ze openen deuren tussen de ver

Buma Gouden Harp wordt jaarlijks uitgereikt

organisatie, met als belangrijkste taak het

Buma Cultuur.

schillende sectoren, leggen nieuwe verbin

aan een persoon die veel heeft betekend
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voor de Nederlandse muziek. Daarnaast

middelbare scholen waarbij inmiddels 450

gaan er Awards naar de bestverkochte

van die scholen zijn betrokken - meer dan

en meest gedraaide Nederlandse liedjes,

de helft van alle scholen in het Voortgezet

zowel nationaal als internationaal, wordt

Onderwijs. Gedurende het Amsterdam Dance

de Lennaert Nijgh Prijs voor de beste

Event en inJazz en op de Muzikantendag XL

tekstdichter toegekend en is de Buma

en de Buma Classical Convention is er spe

Filmmuziek Award de prijs voor de compo

cifieke aandacht voor jonge muzikanten.

nisten achter de muziek van een Neder
landse bioscoopfilm. De Lifetime Achieve

Exportbevordering

ment Award gaat naar een Buma-componist

In de ondersteuning van de Nederlandse

die uitzonderlijk en langdurig heeft gepres

muziekexport speelt Buma Cultuur een rol

teerd.

door artiesten die op het punt van door

In specifieke markten zoals pop, heavy

breken staan op specifieke onderdelen van

rock, jazz, urban en theater ondersteunt

hun marketingplan een extra duwtje in de

Buma Cultuur ook een aantal genreprijzen,

rug te geven. Voorwaarde is dat de steen

zoals de Popprijs, de Buma Boy Edgarprijs,

al wel rolt; er moet vraag zijn en de artiest

de Buma ROCKS! Export Award en de Annie

moet deals hebben in het betreffende land.

Foto Bart Heemskerk

M.G. Schmidtprijs. 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 komt daarom niet alleen met advies
op zakelijk gebied, maar ondersteunt ver
schillende initiatieven die muzikanten jong
en oud helpen zich te ontplooien, als schrij

Foto Jorn Baars

ver, als performer, in de studio en op het
podium. Te beginnen bij de Buma Music
Academy, een initiatief dat zich inzet voor
boeiend en eigentijds muziekonderwijs op
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De evenementen

Foto Studio Zero

van Buma Cultuur in 2016
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Eurosonic Noorderslag

Foto Jorn Baars

13 / 14 / 15 / 16 JANUARI

Het Europese muziekplatform bleef tijdens zijn dertigste
editie trouw aan het idee dat de Europese muziek maximaal
gestimuleerd en uitgewisseld moet worden.

INHOUDSOPGAVE
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feiten en cijfers

winnaars

Eurosonic Noorderslag Festival

Popprijs

42.100 bezoekers uit 40 landen (uitverkocht)
345 acts
42 podia Eurosonic
11 podia Noorderslag

Jury Popprijs

Winnaar Buma Music Meets Tech
Award 2016

New Wave

Number8
Guus Bleijerveld (BV Pop)
Johan Gijsen (Tivoli)
Ben Houdijk (3FM)
Gijsbert Kamer (De Volkskrant/VPRO)
Jan Douwe Kroeske (Double 2)
Peter Sikkema (De Oosterpoort/
Eurosonic Noorderslag)
Job de Wit (freelance journalist)

Eurosonic Noorderslag conferentie
4.124 bezoekers (uitverkocht)

Waaronder
425 aanwezige media & journalisten
37 EBU radiostations
95 ETEP festivals
424 internationale festivals

Pop Media Prijs
Rutger Geerling

Winnaar Buma Music meets Tech
Public’s Choice Award 2016
Gigstarter

Juryleden Buma Music Meets Tech
Awards
Ralph Simon (Mobilium, juryvoorzitter)
Jeroen van Erp (Fabrique)
Todd Hansen (SxSW)
Monique van Dusseldorp (TedEx)
Chris Carey (Media Insight Consulting)
Kirsten van Houten (Buma/Stemra)

Jury Pop Media Prijs

de actuele ontwikkelingen in de Europese

actuele en veelbelovende Europese (en

muzieksector vanuit meerdere perspectie

Nederlandse) acts, Noorderslag is de graad

ven belicht. EPIC focuste op relevante on

meter voor Nederlandse muziek. Als geheel

derwerpen zoals veiligheid, duurzaamheid,

is Eurosonic Noorderslag het belangrijkste

geluidsvervuiling en productionele innova

platform voor Europese muziek. In 2016

ties. Buma Music meets Tech behandelde

vond het evenement voor de dertigste keer

onderwerpen zoals videocontent, streaming

plaats in de Groningse binnenstad en De

services, start-ups op het snijvlak van tech

Oosterpoort, en wel van 13 tot en met 16

niek en muziek en het Blockchainsysteem.

januari. Tijdens het avondprogramma pre
senteerden zich 345 Europese acts, waar

De jubileumeditie kreeg veel media-

onder 34 uit 14 landen binnen de CEE, de

aandacht. Maar liefst 425 journalisten uit

focusregio. Overdag participeerden 4.124

de hele wereld trokken naar Groningen.

internationale professionals uit 40 landen

Als gevolg van de samenwerking met de

in de Eurosonic Noorderslag conferentie

European Broadcasting Union waren

en EPIC (European Production Innovation

37 Europese publieke omroepen aanwezig.

Conference, voor de tweede keer georga

Het festival werd verslagen door publieke

niseerd). Tijdens deze conferenties werden

radiostations uit 10 landen, verantwoorde

INHOUDSOPGAVE

Winnaars IJzeren Podiumdieren 2015
Beste directeur Anne Riemersma,
Hedon (Zwolle)
Beste programmeur Frank Satink,
Metropool (Hengelo)
Beste festival Down The Rabbit Hole
(Beuningen)
Beste podium Doornroosje (Nijmegen)
Beste marketeer Jon Heemsbergen,
Melkweg (Amsterdam)

Festival Awards Europe
Winnaar European Border Breakers
Award (EBBA) Nederland
Kovacs

Newcomer Of The Year, gekozen in
samenwerking met Eurosonic
Noorderslag: Hozier

EBBA Public Choice Award

De Veer

Carnival Youth

Wilbert Mutsaers

Jools Holland, EBBA-winnares Kovacs en Jet Bussemaker,
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Foto Jorn Baars

Eurosonic is springplank voor de meest

Gijsbert Kamer (Popjournalist de
Volkskrant, juryvoorzitter)
Wilbert Mutsaers (NPO en - tot eind 2015
- Zendermanager 3FM)
Mark Deuze (Hoogleraar Mediastudies/
Journalistiek, Universiteit van Amsterdam)
Hanna Vink (Redacteur Muziek, Vara/
De Wereld Draait Door)
Tim Knol (muzikant)
Atze de Vrieze (VPRO 3Voor12 en winnaar
van de Pop Media Prijs 2014)

De evenementen van Buma Cultuur in 2016 8

Foto’s Knelis

lijk voor 20 live uitzendingen van totaal

verschillende soorten artiesten.” Eerdere

concerttent gaf het publiek drie dagen lang

fotograaf Rutger Geerling. Volgens de jury

20 uur. De EBBA tv-show werd dit jaar door

winnaars van de prijs waren Armada Music

beschutting tegen winters weer en zorgde

heeft hij als geen ander de grootste bloei

ongeveer 15 Europese publieke omroepen

en Armin van Buuren, Martin Mills (Beggars

voor een intieme sfeer en daarmee een

tijd van de Nederlandse popmuziek vast

uitgezonden.

Group), Mario Pacheco en Charles Caldas

verhoogd concertgevoel op de Grote Markt,

gelegd: "De zaaltjes werden hallen, de hallen

(Merlin).

wat tevens een betere verbinding tussen het

sportvelden en de sportvelden stadions.

Air programma en de rest van Eurosonic en

Geerling groeide mee. Ook met de Neder

De festivalkaarten voor Noorderslag op
zaterdag en de passepartouts voor alle

Dat de Nederlandse populaire muziek het

Noorderslag betekende. De programmering

landse dj’s als Tïësto en Armin van Buuren".

festivaldagen waren snel uitverkocht. Aan

onverminderd goed bleef doen in het bui

van Eurosonic Air 2016 bevatte acts als

In oktober 2015 kwam zijn eerste fotoboek

de vooravond van het festival werd de

tenland bleek uit het jaarlijkse onderzoek

The Common Linnets, Typhoon, De Staat en

This is my Church uit, met daarin de hoogte

organisatie van Eurosonic Noorderslag

naar de exportwaarde dat bureau Perfect

Jett Rebel, alsmede een optreden van het

punten uit zijn fotografie op feesten en

verrast met de Outstanding Contribution

& More uitvoerde in opdracht van Buma

Noord-Nederlands Orkest. Eurosonic Air 2016

festivals. De Pop Media Prijs heeft als doel

Award van IMPALA, de koepelorganisatie

Cultuur. In 2014 bedroeg de exportwaarde

werd mogelijk gemaakt door de Gemeente

de stimulering van de Nederlandse pop

voor onafhankelijke muzieklabels. Met deze

€ 186,6 miljoen, een stijging van 17,5% ten

Groningen, Provincie Groningen, GasTerra,

journalistiek in de breedste zin van het

prijs huldigt de organisatie de uitzonderlijke

opzichte van 2013. De uitkomsten van het

Fonds Ondernemend Groningen, GCC,

woord. Hij wordt uitgereikt voor het gehele

inspanningen voor de Europese onafhanke

onderzoek werden op zaterdag 16 januari

VBGW, VBNO, VBZO, Interstage, De Markies,

oeuvre van een popjournalist, waarbij voor

lijke muziek, door een organisatie of per

gepresenteerd tijdens de Noorderslag

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gro

al wordt gekeken naar de bijzondere pres

soon. IMPALA lichtte de prijs als volgt toe

conferentie. Voor meer over dit onderzoek,

ningen, Groningen Live en de voornaamste

taties in het afgelopen jaar. Aan de prijs is

bij monde van voorzitter Kees van Weijen:

zie het hoofdstuk Exportbevordering.

partners van Eurosonic Noorderslag: Buma,

een bedrag verbonden van € 2500, beschik

De Oosterpoort, 3FM serious radio, Euro

baar gesteld door Hogeschool Inholland.

“De IMPALA Outstanding Contribution Award
erkent de ongeëvenaarde inspanningen van

Eurosonic Air beleefde in 2016 zijn zesde

Eurosonic Noorderslag in het promoten van

editie. Eurosonic Noorderslag ontwikkelde

zowel Nederlandse als Europese indepen

hiervoor een nieuw concept: Europa’s eerste

De tweeëntwintigste Pop Media Prijs werd

reiking van de Popprijs, de meest presti

dent muziek en het showcasen van zoveel

mobiele club. Deze gratis toegankelijke

op donderdag 14 januari uitgereikt aan

gieuze prijs voor Nederlandse popmuziek.

INHOUDSOPGAVE

radio, Heineken en TheFactor.E.
Vast onderdeel van Noorderslag is de uit
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Winnaar van de Popprijs 2015 was hiphop

Tech een pitchprogramma voor start-ups en

collectief New Wave. Het beeld van Theo

een conferentieprogramma over innovatie.
Todd Hansen, directeur Interactive Festival

tijdens Noorderslag in Groningen voor de

bij South by Southwest (SXSW), was een van

30ste keer uitgereikt. De uitreiking was live

de keynote sprekers van het Buma Music

te horen op NPO 3FM en te zien bij de NOS

meets Tech-programma tijdens Eurosonic

op NPO 3. Het collectief rappers en muzi

Noorderslag 2016. Daarnaast maakt Hansen

kanten en het album onder dezelfde naam

deel uit van de jury van de Buma Music

heeft de jury verbijsterd om de impact die

meets Tech Awards 2016. Deze zocht naar

ze in het hele land hadden. Met meer dan

het concept dat zich het meest buiten de

60 miljoen luisterbeurten is New Wave het

gevestigde kaders van de muziekindustrie

meest gestreamde album van 2015 op

begeeft en beoordeelde de inzendingen

Spotify. Op YouTube staat de teller zelfs op

op innovatie en toegevoegde waarde. Uit

80 miljoen. New Wave verdient de Popprijs

het juryrapport: “De Buma Music meets

2015 omdat ze zonder de bekende weg te

Tech Awards van 2016 laten een hoge mate

bewandelen een publiek heeft weten te

van originaliteit en moderniteit zien, com

bereiken dat groter is dan van welke Neder

mercieel denken en creatieve manieren

landse band of artiest ook. De Popprijs is

om de bredere muziek- en live-industrieën

een initiatief van BV Pop en wordt uitgereikt

verder te ontwikkelen.” Number8, een aan

door Buma Cultuur.

de TU in Delft ontwikkelde app die muziek

Foto Mark van Schaick

€ 10.000 werden zaterdag 16 januari 2016

Foto Jorn Baars

Mackaay en de cheque ter waarde van

Buma Music meets Tech is het innovatie

moment begeeft, kwam volgens de jury net

programma van de Eurosonic Noorderslag

boven de sterke concurrentie uit en bracht

Conferentie, opgezet door Buma/Stemra.

het concept en de relevantie ervan naar

Door exposure en netwerken, door het delen

een hoger niveau. Number8 won daarmee

van kennis en ervaring met professionals

een geldbedrag van € 5000. Via de

en door de validatie vanuit collectieve

#BMMT16-app stemde het publiek op haar

beheersorganisaties en het netwerk stimu

favoriete start-up. De start-up met de

leert Buma Music meets Tech de ontwikke

hoogste waardering, Gigstarter, heeft de

ling van start-ups. Tijdens Eurosonic Noor

Buma Music meets Tech Public’s Choice

derslag organiseert Buma Music meets

Award gewonnen. Gigstarter is een concert

INHOUDSOPGAVE

Foto Mark van Schaick

aanbeveelt op basis van waar je je op dat
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platform; artiesten bieden zich er op aan,

Orchestra. My Baby en Amber Arcades

zalen kunnen er artiesten boeken.

staan bovenaan de lijst met respectievelijk
8 en 7 festivalshows.

Het Club programme binnen de Eurosonic
Noorderslag conferentie heeft naast zijn

Het Central Eastern European Talent

populaire European Club Meeting de jaar

Exchange Programme (CEETEP) was een

lijkse uitreiking van de IJzeren Podium

ETEP subprogramma, gesticht in 2011 en

dieren, een initiatief van de Vereniging

afgerond eind 2015, culminerend in een CEE

Nederlandse Poppodia en -Festivals

focus gedurende Eurosonic Noorderslag

(VNPF). (Zie kader voor de winnaars)

2016: 14 landen uit Centraal Oost Europa die

Foto Bart Heemskerk

Foto Knelis

samen 34 acts afvaardigden naar Eurosonic.
De impact van Eurosonic Noorderslag op

Samen met 18 festivals en mediapartners

Nederlandse bands is groot. Ze presenteren

uit de CEE-regio, die samenwerken binnen

zich er aan een groot internationaal gezel

CEETEP, ontwikkelden Eurosonic Noorder

schap professionals én aan het Nederlands

slag en mede-organisatoren Sziget en het

publiek, omlijst door tal van activiteiten.

Exit festival een systeem voor de circulatie

Sinds 2003 kent Eurosonic Noorderslag

van acts en repertoire op festivals en in

het zogenaamde ETEP-programma, het

media binnen Centraal en Oost Europa.

European Talent Exchange Program. Dit

Door samen te werken helpen CEETEP-

brak in 2016 het record van de hoeveelheid

festivals en hun mediapartners om artiesten

shows gegeven door Europese artiesten op

uit CEE-landen buiten hun eigen landsgren

festivals over heel Europa. Met 404 shows

zen op te laten treden, zowel in Centraal Oost

van 148 artiesten uit 27 landen blijft ETEP

Europa als op Eurosonic Noorderslag in

buitenlands succes van Europese artiesten

Nederland en verder. De 14 focuslanden van

stimuleren en helpt het zo de Europese

de CEE groep waren: Bosnië-Herzegovina,

en internationale carrières uit te bouwen.

Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Honga

18 Nederlandse acts speelden samen op

rije, Letland, Litouwen, Polen, Macedonië,

56 festivals: Afterpartees, Amber Arcades,

Roemenië, Servië, Slowakije en Slovenië.

Bazzookas, Causes, De Staat, Dewolff, John

INHOUDSOPGAVE

Coffey, Klangstof, Klyne, Kovacs, My Baby,

De winnaars van de European Border

Pauw, The Deaf, The Homesick, Town of

Breakers Awards (EBBA) 2016, voor Euro

Saints, Weval (Live), Woodie Smalls, Yakumo

pese artiesten die succesvol zijn buiten

De evenementen van Buma Cultuur in 2016 11

Foto’s Jorn Baars

De EBBA show v.l.n.r.: Peter Smidt (artistiek directeur Eurosonic Noorderslag), EBBA Public Choice Award winnaar Carnival Youth en Frans Timmermans

hun eigen landsgrenzen, ontvingen hun

Soler (ES), Aurora (NO), Oscar and The Wolf

en Wetenschappen, de provincie Groningen,

play hebben behaald buiten het thuisland

prijs in de EBBA show in de Stadsschouw

(BE), Seinabo Sey (SE) en SOAK (IE) op. De

gemeente Groningen, SNN, Music Week en

van de artiest. Dan is er een selectie aan

burg in Groningen, tijdens de openings

andere 2016 EBBA winnaars waren: Christine

het European Music Office.

Top 10 subcharts, die nieuwe ontwikkelingen

avond van Eurosonic Noorderslag. Net als

and The Queens (FR), Robin Schulz (DE) en

voorgaande jaren werd de show gehost

Years & Years (UK). De show werd uitgezon

In samenwerking met de European Broad

Top 10 van nummers die op weg zijn naar de

door de Britse televisiepersoonlijkheid Jools

den door verschillende Europese publieke

casting Union en met ondersteuning van de

Top 100, waarbij alleen de grootste klimmer

Holland. De opening werd verricht door

televisiestations en is deels terug te zien

Europese Commissie lanceerde Eurosonic

per land buiten de Top 100 geselecteerd

Frans Timmermans, First Vice President van

op het EBBA YouTube kanaal. Deze unieke

Noorderslag de European Border Breakers

wordt en een Top 10 per land (waarin alleen

de Europese Commissie.

Europese muziekawards worden gefinan

Charts. Deze wekelijkse lijst, gebaseerd op

het hoogst genoteerde lied uit één land

“Wij willen culturele diversiteit promoten en

cierd door het Creative Europe Programme

airplay, monitort Europese artiesten die air

wordt meegenomen). Tot slot is er een

verspreiden door heel Europa. Het resultaat

van de Europese Unie. Met de EBBAs wil

play behalen op radiostations buiten hun

Top 10 ETEP artiesten, een maandelijkse

van deze inzet, specifiek de EBBAs vandaag,

de Europese Unie het succes van tien

thuisland. De charts zijn een uitbreiding van

chart gebaseerd op het aantal ETEP-

verrijkt het culturele landschap en de levens

debuterende Europese artiesten onder de

voornoemde European Border Breakers

festivals dat voor het European Talent

van miljoenen mensen. Daarnaast zorgt het

aandacht brengen. De dertiende editie van

Awards. De airplay wordt gemonitord door

Exchange Programme geselecteerde arties

voor een economische impuls, door banen

de EBBAs werd gefinancierd door het Euro

het Engelse bedrijf Radiomonitor op basis

ten in de voorafgaande maand buiten hun

en inkomsten te genereren,” aldus Timmer

pees Cultuurprogramma en georganiseerd

van een groep van 48 radiostations die lid

thuisland gespeeld hebben. De charts wor

mans, die de EBBA Public Choice Award

door Eurosonic Noorderslag, in samenwer

zijn van de European Broadcasting Union,

den elke vrijdag geplaatst op de website

(publieksprijs) presenteerde aan de Letse

king met de European Broadcasting Union.

verspreid over 32 landen. Allereerst is er de

www.europeanborderbreakerscharts.eu

band Carnival Youth. Tijdens de EBBA-show

De EBBAs worden ondersteund door Buma

Top 100 European Border Breakers Chart,

en op de websites van mediapartners als

traden EBBA-winnaars Kovacs (NL), Álvaro

Cultuur, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur

een lijst met nummers die de meeste air

Entertainment Business, Music Week en

INHOUDSOPGAVE

binnen de Top 100 en daarbuiten tonen, een
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Musikmarkt. De airplay charts worden ge

festivals kwamen maar liefst 1,2 miljoen

baseerd op bereik en niet op het aantal keer

publieksstemmen binnen vanaf 350 festivals

dat de nummers gedraaid zijn. Het aantal

in 35 Europese landen. Bij de uitreiking

personen dat de radiostations bereikt heb

van de prijzen (toegekend op basis van

ben door het draaien van een nummer

publieks- en jurystemmen) werd mede door

bepaalt de volgorde van de charts. De chart

Eurosonic Noorderslag de Engelse Hozier

regels zijn opgesteld door journalist Emma

tot Newcomer of the Year verkozen. De

nuel Legrand, medeoprichter van de EBBA

European Festival Awards bestaan sinds

en muziekindustrieconsultant Werner

2009 en komen tot stand in samenwerking

Schlosser.

met Festival Awards Ltd, Yourope (European
Festival Association) en Eurosonic Noorder

Voor alle op Noorderslag spelende artiesten

slag.

meld was een speciaal Artiestenprogramma

De Eurosonic Noorderslag mobiele app

samengesteld: panels en lezingen over geld

bood alle mogelijkheden om persoonlijke

verdienen met auteurs- en naburig recht,

conferentie- en festivalschema’s vast te

over de impact van een verschuiving richting

leggen en playlists te beluisteren, waar

online, Q&A’s met managers, een presentatie

onder de Recommended playlist, zoals die

van het Fonds Podiumkunsten over haar

werd samengesteld uit aanbevelingen van

nieuwe subsidieregelingen en een presen

internationale mediacontacten.

Foto’s Bart Heemskerk

en leden van Buma die zich hadden aange

tatie over het onderzoek naar de inkomens
positie van popmuzikanten. Op het program

Eurosonic Noorderslag 2016 werd verslagen

ma stonden ook een artiestendiner in de

door 425 media en journalisten. Er werd

artist village en een afterparty. Fotograaf

onder meer 20 uur aan liveuitzendingen

Kees Tabak vereeuwigde alle aanwezigen

uitgezonden van 10 publieke omroepen in

op een groepsfoto.

10 Europese landen. De EBBA show werd
door 15 Europese publieke televisiestations

Tijdens de openingsavond van Eurosonic
Noorderslag 2016 vond de uitreiking van
de European Festival Awards plaats. De
festivalindustrie is een miljardenbusiness

uitgezonden.

websites
http://www.eurosonic-noorderslag.nl/nl/
Facebook https://www.facebook.com/eurosonicnoorderslagfestival
Twitter https://twitter.com/ESNSnl
http://www.europeanborderbreakersawards.eu/nl/
http://www.etep.nl/nl/
http://eu.festivalawards.com

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/GLnPMG0h11U

en voor de verkiezing van de populairste
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“Het exportsucces van de Nederlandse muziek
gaat verder dan dance en rock. Nederland heeft
muzikale talenten die ook op andere gebieden
in binnen- en buitenland zeer succesvol zijn." Frank Helmink, directeur Buma Cultuur

Buma Awards
Foto Bastiaan Musscher

15 februari
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winnaars
Lifetime Achievement Award
Boudewijn de Groot

Buma Gouden Harp
Duncan Stutterheim

Lennaert Nijgh Prijs

Uitvoerende artiest: Armin van Buuren ft. Mr. Probz
Titel: Another You
Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij, Armin van
Buuren, Dennis Stehr & Niels Geusebroek
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV Music Publishing
BV, BMG Talpa Music BV, MusicAllStars Publishing &
Armada Benelux Publishing

Herman van Veen

Buma Classical Award
Jacob ter Veldhuis

Buma Award TV-vormgeving

Uitvoerende artiest: Dotan
Titel: Hungry
Componist/tekstschrijver: Dotan Harpenau & William
Douglas Burr Knox
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Diederick Huizinga

Uitvoerende artiest: Martin Garrix ft. Usher
Titel: Don’t Look Down
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Buma Award Filmmuziek
Titel: Gooische Vrouwen 2
Componist/tekstschrijver: Jeroen Rietbergen
Uitgever: BMG Talpa Music BV

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

Buma Award Nationaal
Uitvoerende artiest: Kygo
Titel: Firestone
Componist/tekstschrijver: Martijn Konijnenburg
Uitgever: BMG Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: Dotan
Titel: Home
Componist/tekstschrijver: Dotan Harpenau
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Lost Frequencies ft. Janieck Devy
Titel: Reality
Componist/tekstschrijver: Radboud Miedema & Janieck
van de Polder
Uitgever: Cloud 9 Music BV & Strengholt Music
Publishing BV

Uitvoerende artiest: Causes
Titel: Teach Me How To Dance With You
Componist/tekstschrijver: Rupert Blackman & Jan Schröder
Uitgever: Universal Music Publishing BV

Uitvoerende artiest: Diggy Dex ft. JW Roy
Titel: Treur Niet (Ode Aan Het Leven)
Componist/tekstschrijver: Jan Willem Roy, Darin
Guermonprez, René van Mierlo & Koen Jansen
Uitgever: BMG Talpa Music BV

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

Uitvoerende artiest: Anouk
Titel: New Day
Componist/tekstschrijver: Anouk Teeuwe
Uitgever: BMG Talpa Music BV
Uitvoerende artiest: Lil’ Kleine & Ronnie Flex
Titel: Drank & Drugs
Componist/tekstschrijver: Jorik Scholten, Ronell
Plasschaert & Julien Willemsen
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV, Universal
Music Publishing BV & Maktub Music Publishing

Uitvoerende artiest: Anouk & Douwe Bob
Titel: Hold Me
Componist/tekstschrijver: Anouk Teeuwe & Bart van
Veen
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV
Uitvoerende artiest: Eva Simons
Titel: Policeman
Componist/tekstschrijver: Eva Simons & Sidney
Samson
Uitgever: Strengholt Music Publishing BV &
MusicAllStars Publishing

Martijn Schimmer

Buma Award Radio-vormgeving

Uitvoerende artiest: Nielson
Titel: Sexy Als Ik Dans
Componist/tekstschrijver: Lodewijk Martens, Niels Littooij,
Matthijs de Ronden & Don Zwaaneveld
Uitgever: Sounds Like Publishing BV

Uitvoerende artiest: Tiësto & KSHMR ft. Vassy
Titel: Secrets
Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest
Uitgever: Kobalt Music Publishing

Buma Award Internationaal

Uitvoerende artiest: Yellow Claw ft. Ayden
Titel: Till It Hurts
Componist/tekstschrijver: Leo Roelandschap, Max Oude
Weernink, Nils Rondhuis, Jim Taihuttu, Brahim Fouradi
& Joris Titawano
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV Music
Publishing BV & BMG Talpa Music BV

Herman van Veen ontving
de Lennaert Nijgh Prijs

Foto Bastiaan Musscher

Diederick Huizinga ontving de
Buma Award Radio-vormgeving

Foto Jorn Baars

Uitvoerende artiest: Kensington
Titel: War
Componist/tekstschrijver: Niels van den Berg, Eloi Youssef,
Jan Haker, Niels Zuiderhoek & Casper Starreveld
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Uitvoerende artiest: Kygo
Titel: Firestone
Componist/tekstschrijver: Martijn Konijnenburg
Uitgever: BMG Talpa Music BV
Uitvoerende artiest: Lost Frequencies ft. Janieck Devy
Titel: Reality
Componist/tekstschrijver: Radboud Miedema & Janieck
van de Polder
Uitgever: Cloud 9 Music BV & Strengholt Music
Publishing BV

Uitvoerende artiest: Kenny B
Titel: Parijs
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan, Kenneth Bron
& Joost Jellema
Uitgever: Universal Music Publishing BV & BMG Talpa
Music BV

Uitvoerende artiest: Mr. Probz
Titel: Nothing Really Matters
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Dennis Stehr
Uitgever: BMG Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: David Guetta & Afrojack
Titel: Hey Mama
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Nick van
de Wall
Uitgever: BMG Talpa Music BV

Uitvoerende artiest: Avicii
Titel: Waiting For Love
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV
Uitvoerende artiest: David Guetta
Titel: What I Did For Love
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
Uitgever: BMG Talpa Music BV
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Memru Renjaan, Kenneth Bron & Joost Jellema ontvangen
een Buma Award Nationaal voor hun lied Parijs

Foto Ruben May

Foto Bastiaan Musscher

Jacob ter Veldhuis mocht de eerste Buma
Classical Award in ontvangst nemen

Op maandag 15 februari 2016 kwamen Ne

aan de twintig meest gedraaide en ver

beste tekstdichter. Tenslotte gaat de Lifetime

Gouden Harp eerde Buma Cultuur onder

derlandse componisten, tekstdichters en

kochte liedjes door Buma-leden geschreven.

Achievement Award naar een componist die

nemer Duncan Stutterheim voor zijn bijdrage

muziekuitgevers samen voor de uitreiking

Ook worden er Awards uitgereikt aan de

een belangrijke stempel heeft gedrukt op

aan de groei van de Nederlandse dance

van de Buma Awards en de Gouden Harp.

tekstdichters, componisten en uitgevers

de Nederlandse muziek. Met deze opzet van

scene: “Duncan en ID&T hebben bewezen

De Buma Awards worden gezien als de

van de internationaal meest succesvolle

de prijsuitreiking wil Buma/Stemra vooral de

dat je groot kunt denken én je fantasieën

belangrijkste Nederlandse muziekprijzen.

(Nederlandse) liedjes. De Gouden Harp is

achterban bedienen, met als belangrijke bij

waar kunt maken”. De Lennaert Nijgh Prijs

Zij zijn een erkenning voor de Nederlandse

als muziekprijs gebleven. Deze wordt uitge

komstigheid de ruime media-aandacht voor

voor beste tekstdichter was voor Herman

muziekprofessionals en tonen de buiten

reikt aan een persoon die zich bij uitstek

Nederlandse componisten, tekstschrijvers

van Veen. “Met het hart op de tong bezingt

wereld hoe goed de Nederlandse muziek

heeft ingezet voor muziek uit Nederland.

en muziekuitgevers.

hij in verrassend toegankelijke taal onder

het doet in zowel binnen- als buitenland.

Waar de keus van die winnaar vanuit de

Sinds 2014 vervangen zij de diverse prijzen

Buma-achterban wordt bepaald, geldt voor

Evenals de twee voorgaande jaren werden

die ooit door de voorloper van Buma

de andere prijswinnaars dat de harde cijfers

de Buma Awards in Studio 21 op het Hilver

Cultuur, stichting Conamus, in het leven

van airplay, downloads en streams maat

sumse Media Park door gastheer Erik de

zijn geroepen.

gevend zijn.

Zwart uitgereikt tijdens een besloten gala

werpen die veel anderen liever mijden”,
aldus het persbericht van Buma Cultuur.

feest. Boudewijn de Groot ontving de Life
De winnaars in de categorieën Nationaal

Op het Buma Award Gala wordt tevens de

time Achievement Award voor zijn gehele

en Internationaal worden bepaald op basis

prijs voor de meest succesvolle filmmuziek

oeuvre: “Hij is de man die met recht de

website

van de behaalde resultaten in het vooraf

uitgereikt. Een deskundige jury kiest de win

grondlegger van de Nederlandstalige pop

http://www.buma-awards.nl/

gaande jaar. Zo worden er Awards uitgereikt

naar van de Lennaert Nijgh Prijs voor de

muziek mag worden genoemd”. Met de

INHOUDSOPGAVE
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ADE Global Sessions Mumbai
was in 2016 een nieuw hoofdstuk
in de internationale expansie van
het Amsterdam Dance Event.

ADE Global Sessions Mumbai
Foto Studio Zero

7 / 8 / 9 / 10 april

INHOUDSOPGAVE
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Na eerdere succesvolle edities op Aruba,
streek het ADE van 7 t/m 10 april 2016 neer in
Mumbai, India. De opmerkelijke en booming
dancescene aldaar wordt gezien als de
poort naar de Aziatische muziekmarkt. Om
de lokale en wereldwijde dancecultuur te
verbinden bood de organisatie een pro
gramma van interactieve Q&A’s, zakelijke
discussies en netwerksessies. Sprekers
vertegenwoordigden bedrijven als Saavn,
Livescape Asia, Bookmyshow, Burning Man,
Twitter, BMI, Percept Live, Universal Asia,
Sunburn, Boom Festival, OWSLA, Viacom 18,
MGMH, Unmute, OML, The Windish Agency,
V.A.L.I.S. Studios en Hit The Ground Running.
Keynotes waren er van V.A.L.IS. Studios
directeur Peter Martin en Sunburn grond
legger Shailendra Singh. Pionier van de
Indiase elektronische muziek Charanjit Singh
kreeg een eerbetoon en er stond een
interview op het programma met general
manager Blaise DeAngelo van het label
OWSLA van Skrillex, en diens artiesten Kill
The Noise, What So Not en de Nederlandse
sensatie Wiwek.

Foto’s Studio Zero

Het conferentieprogramma raakte snel
uitverkocht. Drie avonden met optredens
verzorgd door India’s meest gerenom
meerde danceartiesten en -labels alsmede
internationaal toptalent brachten vervolgens

INHOUDSOPGAVE
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Foto’s Studio Zero

8000 bezoekers op de been. Op zowel

Pioneer en Native Instruments en internatio

demo’s. De winnaar zag zijn in de legen

delegates als sprekers had ADE Global

nale acts als Wiwek, What So Not en Kill The

darische Abbey Road Studios in London

Sessions Mumbai een bijzondere, positieve

Noise. De demoluistersessies en netwerk

gemasterde track terug op het remixalbum

impact. In de continu drukbezochte Tech Lab

bijeenkomsten waren ook bijzonder populair.

van Mackay’s Bombay Dub Orchestra.

Room woonde men masterclasses bij van

Tech Lab gastheer Andrew T. Mackay kon

Indiase top-DJ’s als Arjun Vagale, Nucleya,

digde spontaan een remixwedstrijd aan voor

ADE Global Sessions Mumbai werd ge

website

Lost Stories, Bit of Both en anderen, met

alle aanwezige producers, naar aanleiding

organiseerd met hosting partner Percept

https://www.amsterdam-dance-event.nl

participatie van bedrijven als Ableton,

van de hoge kwaliteit van de ingebrachte

Live en ticketing partner Goeventz.
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Het lied dat werd onderscheiden met de Annie M.G. Schmidtprijs 2015 bevat volgens de jury
een dubbele laag, is leuk en aangrijpend tegelijk. (…) Het is origineel van opzet en prachtig
geschreven, heeft een pakkende melodie, sublieme tekstinterpretatie en wordt warm gezongen.

Annie M.G. Schmidtprijs
Foto Mike Breeuwer

19 APRIL
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winnaar
Stel dat het zou kunnen… - Jan Rot
Foto Mike Breeuwer

De jury van de Annie M.G. Schmidtprijs 2015
Jacques Klöters, voorzitter
Lidwien Vork, directeur Beauforthuis
Frans Mulder, schrijver en cabaretier
Marjolijn Touw, zangeres, actrice
Martijn Breebaart, pianist/componist

De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief

8 maart in het programma RTL Late Night

van Buma Cultuur en het Amsterdams

de zes genomineerden bekend. Deze nomi

Kleinkunst Festival, werd in 2016 uitgereikt

naties tonen aan hoeveel mooie liedjes

vanuit een nieuwe opzet, waarmee de

er worden geschreven en dat veel (jonge)

organisatie de positie van het Nederlands

talenten op hoog niveau bezig zijn.

talige kleinkunstlied wil verstevigen. De
prijs is een initiatief van Buma Cultuur en

• 	Lisa Loeb, Janneke Rinzema (Matroesjka)

een pakkende melodie, sublieme tekst

(componist, tekstschrijver en uitvoerend)

interpretatie en wordt warm gezongen.”

met #Imalive
• 	Erik Verwey, Louise Korthals (componist),

Voorafgaand aan de uitreiking bood de

Louise Korthals (tekstschrijver en uitvoe

organisatie een inhoudelijk programma aan

rend) met Kruisje

waar recent afgestudeerde kleinkunstenaars

• 	Jan Rot (componist, tekstschrijver en

en muziekprofessionals met elkaar in discus

uitvoerend) met Stel dat het zou kunnen…

Op 10 april was het uiteindelijk Jan Rot die

sie gingen en spraakmakende onderwerpen

werd vierentwintig jaar geleden ingesteld

• 	Jan Beuving, Daan van Eijk (componist en

de prijs, bestaande uit een bronzen borst

in panels werden aangesneden.

om de schrijver, componist en uitvoerder

uitvoerend) en Jan Beuving (tekstschrijver)

beeld van Annie M.G. Schmidt (gemaakt

met Meisje

door Frank Rosen) en een bedrag van

het Amsterdams Kleinkunst Festival, en

van het beste lied te bekronen dat in het
voorgaande jaar is uitgevoerd in een
Nederlands theater.
Yentl en de Boer, de vorige winnaars van
de Annie M.G. Schmidtprijs, maakten op
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• 	Arend Niks, Joost Spijkers (componist

€ 3.500 mee naar huis mocht nemen. Uit

en uitvoerend) en Peer Wittebols (tekst

het juryrapport: “Het lied Stel dat het zou

schrijver) met Alle seizoenen

kunnen… bevat een dubbele laag, is leuk

• 	Kiki Schippers (componist, tekstschrijver
en uitvoerend) met Guus

website

en aangrijpend tegelijk. (…) Het is origineel

http://www.bumacultuur.nl/portfolio/
annie-m-g-schmidtprijs/

van opzet en prachtig geschreven, heeft
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De Muzikantendag kende in 2016 niet de
voorheen gebruikelijke vier kleinere edities,
maar streek in plaats daarvan neer op één
locatie: de Q-Factory in Amsterdam.

Muzikantendag XL
Foto Richard Tas

21 mei
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De Muzikantendag is al sinds jaar en dag

All), Erroll Antonie (BMG Talpa Music) en

dé ontmoetingsplek voor ambitieuze

Menno Visser (3voor12) op kwaliteit, potentie,

muzikanten en de muziekindustrie. De XL-

productie, originaliteit, compositie en alge

variant zorgde met bijna 900 bezoekende

hele indruk.

bands, muzikanten, producers, rappers en
vocalisten voor een afgeladen Q-Factory.

Tijdens de verschillende panels en work
komen over zowel de artistieke als de zake

woordigers van o.a. 3FM/Serious Talent,

lijke aspecten van het muzikantschap.

Spotify, FunX, [PIAS], Agents After All,

Flitscolleges van Buma Cultuur over Export

Universal Music, 3voor12, Noah’s Ark, OOR,

bevordering van popmuziek, Pieter Perquin

Popronde, Nu.nl, Pinguin Radio, Radio 2

over de Beroepsvereniging Auteur-Muzikan

en V2 Records. Voor de populaire Demo-

ten en TopNotch over de Videoclip vormden

en Promospreekuren waren maar liefst

een mooie aanvulling op de masterclasses,

90 muziekprofessionals op de been, zodat

clinics en workshops van Re:Freshed

ambitieuze jonge muzikanten nog meer

Orchestra, Sjako! en Tjeerd Bomhof. Experts

mogelijkheden hadden om feedback te

uit de muziekindustrie gaven de Muzikanten

krijgen en ontdekt te worden dan voorheen.

dagbezoekers extra bagage mee in de ont

Het Demopanel vormde het spannende

wikkeling van hun muzikale ambities. Op het

sluitstuk van de Muzikantendag. De muziek

zakelijke vlak waren er panels over geld ver

werd ten overstaan van een volle zaal

dienen met je auteursrecht, airplay krijgen

gedraaid en beoordeeld door Giel Beelen

op de radio, hoe je optredens scoort en

(3FM), Maarten Middendorp (Agents After

de mogelijkheden voor jouw muziek in het
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Foto’s Richard Tas

shops konden muzikanten meer te weten
Medewerking werd verleend door vertegen
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buitenland. Nieuw op de Muzikantendag XL

traden vanaf 18.00 uur vier bands op in

waren de flitscolleges, waar à la TedX in

Q-Factory tijdens de Popronde Preview. Het

korte tijd hot issues en belangrijke onder

avondprogramma was gratis te bezoeken.

werpen uit de muziek werden toegelicht
door experts uit de muziekindustrie. Vanuit

Wie zich goed wilde voorbereiden of wie

het publiek konden direct vragen worden

na een inspirerende dag op zijn gemak alle

gesteld.

informatie wilde nalezen, kon terecht op
Muzikantendag Academy. Hier staan de

Een van de populairste panels was het panel

belangrijkste onderwerpen in de muziek

Songwriting, waarin gevierde songschrijvers

uitgelegd door experts, met video’s, voor

Tjeerd Bomhof (schreef hits voor Anouk,

beelden en tips.

Jacqueline Govaert en Sandra van Nieuw
land), Léon Paul Palmen (schreef hits voor

De Muzikantendag werd als altijd gepresen

o.a. Martin Garrix, Ferry Corsten en Miss

teerd door Buma. Organisatie: Buma Cultuur

Montreal) en Arriën Molema (schreef voor

en GRAP in samenwerking met POPnl en

o.a. Room Eleven, Gare Du Nord en Henk

3FM/Serious Talent, met medewerking van

Westbroek) hun werkwijze toelichtten.

Musicmaker, Interface, De Bassist, Gitarist,
Slagwerkkrant en de Q-Factory.

In samenwerking met Q-Factory, Conser
vatorium van Amsterdam, Herman Brood

Leden van Buma hadden gratis toegang tot

Academie, Popronde en Giels Talentenjacht

de Muzikantendag XL.

websites
Foto Richard Tas

http://www.muzikantendag.nl/
Facebook www.facebook.com/Muzikantendag
Twitter www.twitter.com/muzikantendag

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/BFL5jSm9LIU
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Buma Music in Motion, de jaarlijkse internationale conferentie die zich richt op innovatief
gebruik van muziek in film, games, televisie en commercials, heeft zich ontwikkeld tot een
evenement dat zowel nationaal als internationaal op een grote belangstelling mag rekenen.

Buma Music In Motion
Foto Tom Doms

24 MEI
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Winnaar van de BMIM New Talent Award 2016: Roel Pothoven (midden)

feiten en cijfers
Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
400 bezoekers

BMIM New Talent Award 2016
Roel Pothoven

Jury BMIM New Talent Award 2016
componist Andre Ettema (The Solos)
regisseur Jon Karthaus (Johnnywood/film
Homies)
producent Christine Anderton (HALAL)
muzikant en producer Onno Smit (Beans &
Fatback en Lefties Soul Connection)

Anno 2016 is Buma Music in Motion een

Het publiek kreeg zo een kijkje in de keuken

evenement dat zowel nationaal als interna

van Duncan Smith (Playstation), Andy Lykens

tionaal op een grote belangstelling mag

(Netflix), John Lunn (componist soundtrack

rekenen. De zesde editie van de conferentie

Downton Abbey), Dave Porter (componist

over innovatief gebruik van muziek in film,

soundtrack Breaking Bad), Kaja Wolffers

games, televisie en commercials bood een

(directeur NL Film), de Zweedse music

uitgebreid programma met workshops, key

supervisor Johan Borg (muziek in de laatste

notes, levendige discussies en de uitreiking

Europese H&M campagne), René Merkel

van de New Talent Award. Ruim 400 media

bach (componist van alle muziek in de Efte

componisten, -producenten en creatives uit

ling), de met een Emmy Award bekroonde

binnen- en buitenland kwamen op 24 mei

componist Richard Bellis en regisseur Karen

samen in de Tolhuistuin in Amsterdam om te

Collins (documentaire Beep: A History of

netwerken en zaken te doen. Nieuw onder

Game Sound).

Foto’s Tom Doms

deel waren de One On One Sessions waar
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in bezoekers de kans kregen om in korte

De samenwerking tussen Buma Music in

sessies de sprekers te ontmoeten. Precies

Motion en het Nederlands Film Festival

tachtig gesprekken hebben er plaatsge

werd in 2016 bestendigd. In de toekomst

vonden met zestien regisseurs, producen

zullen beide evenementen de relatie ver

ten, componisten en sprekers van BMIM.

diepen en zich gezamenlijk inzetten om
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verbindingen te leggen tussen filmmakers
en de muzieksector. BMIM’s succesvolle
matchmakingprogramma zal op het Neder
lands Film Festival worden ingezet, gericht
op samenwerking tussen regisseurs, produ
centen en componisten voor scripts waar
nog geen muzikale invulling voor is. De sa
menwerking werd verder toegelicht op het
Foto Tom Doms

Nederlands Film Festival in september.
De BMIM New Talent Award zet jonge en
talentvolle mediacomponisten in de spot
lights. De award werd tijdens Buma Music
In Motion 2016 uitgereikt aan de vijfen
twintigjarige Roel Pothoven uit Rotterdam.
De vakjury beoordeelde zijn compositie
voor een tv-commercial als beste inzending.
Uit het juryrapport: “Een opzwepend, humo

lands Film Festival, Ciclope Festival Berlin,

ristisch en ritmisch erg sterk stuk. Een be

C/O pop in Keulen, Eurosonic Noorderslag

tere compositie voor deze spot bestaat niet.”

en Musexpo Los Angeles om daar de be
langrijke rol van muziek binnen media te

BMIM is met matchmaking events het gehele

promoten en internationale en Nederlandse

jaar zichtbaar op evenementen als het Neder

partijen bij elkaar te brengen.
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websites
http://www.buma-music-in-motion.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter https://twitter.com/Buma_MiM

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/haFdH50ddTc
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Buma ROCKS!
4 JUNI

Foto Bart Heemskerk

De vierde editie van Buma ROCKS!,
the international conference and
showcase festival for loud music, was
de grootste en meest internationaal
georiënteerde tot dusver.
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Within Temptation ontving de Buma ROCKS! Export Award 2016 uit handen van directeur Buma Cultuur Frank Helmink

feiten en cijfers
Deelnemers: 200
Showcases: 4
Locatie: Doornroosje & FortaRock, Nijmegen

Winnaar Buma ROCKS! Export Award
Within Temptation

Foto Bart Heemskerk

Partners: Mojo Concerts, FortaRock, Doornroosje

Buma ROCKS! is sinds de start in 2013 ver

publieksbereik dat ver over de landsgrenzen

Daar trad in januari 2016 de Nederlandse

Opvallend en openhartig was de Q&A met

bonden met Nijmegen. Met een conferentie

gaat. Voor Hibakusha was Buma ROCKS!

hardrockband Mandrake’s Monster op,

Thomas Jensen, directeur van Wacken Open

in Doornroosje en een groot eigen podium

het startpunt van een woelig jaar. Deze

door de Denen gekozen tijdens Buma

Air, het immens populaire metalfestival in

op FortaRock op 4 juni 2016 sloeg het

jonge Haarlemse band was gekozen uit de

ROCKS! 2015.

Noord-Duitsland.

event met succes een brug tussen aan

119 inzendingen die via de website van

stormend talent in hardrock en metal en

Buma ROCKS! meedongen naar een show

Voor de algemeen toegankelijke conferentie

Achter de schermen van FortaRock, in een

professionals uit de sector in binnen- en

case-optreden op FortaRock, en bewees

was een interessante reeks professionals

voor netwerkdoeleinden ingerichte back

buitenland.

prima overweg te kunnen met het zonover

uit de heavy muziekbusiness naar Nijmegen

stage-area, ontving Within Temptation de

Vier bands traden op onder de vlag van

goten Buma ROCKS! podium. Vierde band

gekomen, waaronder Nathan Barley Phillips,

Buma ROCKS! Export Award uit handen

Buma ROCKS! als onderdeel van metal

was het Deense EVRA, dat was geprogram

oprichter van metallabel Basick Records,

van Frank Helmink, directeur van Buma

festival FortaRock in het Goffertpark op

meerd vanuit de uitwisseling tussen Buma

Daniel P. Carter, presentator van de wereld

Cultuur en initiatiefnemer van Buma ROCKS!.

de zaterdagavond. De Limburgse death/

ROCKS! en het door Music Export Denmark

wijd goed beluisterde Rock Show op BBC

De Buma ROCKS! Export Award is een blijk

thrashmetalband Legion Of The Damned

georganiseerde showcasefestival When

Radio 1, en Holger Stratmann, oprichter en

van erkenning en waardering voor een Ne

en folkmetalband Heidevolk hebben al een

Copenhell Freezes Over in Kopenhagen.

uitgever van het Duitse metalblad Rock Hard.

derlandse artiest of band die in het buiten
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land veel succes oogst. Van 2006 tot 2014
ging deze muziekprijs nog door het leven
als de Buma Exportprijs, die op zíjn beurt
dan weer de opvolger was van de bekende
Conamus Exportprijs die in 1972 het levens
licht zag. Within Temptation won de prijzen
in 2003, 2004, 2005 en 2006; dit jaar dus
gevolgd door de Buma ROCKS! Export
Award 2016. In het begeleidende persbericht
verklaart Helmink: “Deze fantastische band
kan terugblikken op een indrukwekkende
carrière en is natuurlijk een rockinstituut dat
een essentieel aandeel heeft in de bekend
heid van de Nederlandse heavy muziek in
binnen- en buitenland. De band bracht in zijn
twintigjarige bestaan tientallen singles,
zes studio-albums en drie dvd’s uit waar
van wereldwijd ongeveer drieënhalf miljoen
exemplaren in ruim 50 landen werden ver
Foto Bart Heemskerk

kocht. En trad bovendien wereldwijd meer
dan zevenhonderd keer op in tientallen lan
den – van Japan tot Peru en van Canada tot
Dubai. Een track record om ‘U’ tegen te
zeggen dus.”
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Foto Bart Heemskerk

Foto Mark van Schaick

Vóór juni was Buma ROCKS! al nadrukke-

En dan sponsorde Buma ROCKS! nog de

Buma ROCKS! Radio was in 2016 te beluis

ROCKS! presenteerde Frank Helmink een

lijk aanwezig op Eurosonic Noorderslag in

traditionele tafelvoetbalcompetitie in de

teren via de website van Radio Veronica.

vooruitblik op het event in een speciale uit

Groningen in januari. Onder de noemer

Oosterpoort, die gedurende de pauzes tus

Dit non-stop kanaal bood een gevarieerde

zending van Heavy Alternative, zijn vroegere

LOUD & PROUD presenteerde het event in

sen de diverse panels en keynote speeches

selectie aan metal en hardrock van eigen

radioprogramma op Kink FM, met onder

club Lola drie hard rockende Nederlandse

voor ontspanning zorgde.

bodem, afgewisseld met nieuw internatio

meer een liveoptreden van showcaseband

naal werk en klassieke tracks van de grote

Hibakusha.

topbands, te weten John Coffey, Mandrake’s
Monster en The Charm The Fury. Gelegen

In april was Buma ROCKS! goed vertegen

heid tot heavy netwerken was er eveneens

woordigd op de conferentie en tijdens de

tijdens de conferentie, met het Heavy Panel

showcases van de derde Global Rock

als aanleiding. Wilbert Mutsaers (zender

Summit in Los Angeles. Het drietal bands

manager van o.a. NPO 3FM), Pete Da Bomber

dat ook in Groningen optrad presenteerde

(de helft van Studio Brussels heavy duo

zich hier aan de Amerikaanse pers en indus

Goe Vur In Den Otto), Metal Mike (hoofd

trie. The Charm The Fury uit Amsterdam

redacteur Aardschok en Aardschok Radio),

tekende naar aanleiding van hun showcase

en ten slotte Daniel Regan, manager van

een platencontract met het toonaangevende

Epica, bespraken er de noodzaak en de

Nuclear Blast Records.

namen uit het genre. Een week voor Buma

websites
http://www.bumarocks.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaROCKS
Twitter https://twitter.com/BumaROCKS/

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/4TTO1O6Dna4

problematiek van heavy muziek op de radio.
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Meer dan duizend artiesten, A&R-managers,
journalisten, labelvertegenwoordigers, producenten
en muziekuitgevers uit Nederland en Europa kwamen
bijeen op inJazz 2016 voor een scala aan activiteiten,
van diepgaande paneldiscussies tot showcases van
de jongste talenten van Nederland.

inJazz
Foto Mike Breeuwer

24 / 25 JUNI
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Het grootste Nederlandse netwerk- en

festival. Het festivalprogramma van inJazz

showcase-evenement voor jazz en omstre

was het startschot van North Sea Round

ken maakte in 2016 een doorstart onder

Town; twee weken jazz in Rotterdam met

de naam inJazz. Met deze nieuwe naam wil

het North Sea Jazzfestival als afsluiter.

organisator Buma Cultuur het meerdaagse
en internationale karakter onderstrepen van

Onder andere de panels ‘Booking jazz in

de belangrijkste Nederlandse ontmoetings

Europe’, ‘The challenge of jazz festivals’,

plek voor jazzprofessionals en -liefhebbers.

‘Dutch Jazz Archive presents its jazz-

De eerste ‘Jazzdagen’ onder de nieuwe

helden.nl’ en ‘New opportunities of employ

naam vonden plaats op vrijdag 24 en zater

ment: What can European schools do?’

dag 25 juni 2016 op de Kop van Zuid in Rot

werden goed ontvangen en bezocht. (Inter)

terdam. Het evenement stond in het teken

nationale platenlabels, programmeurs,

van nieuwe ontmoetingen, paneldiscussies,

media, boekers en muzikanten wisselden

netwerken én het ontdekken van de beste

kennis uit en schudden elkaar de hand.

‘jazz van morgen’ tijdens het showcase

winnaars
Buma Boy Edgarprijs
Wilbert de Joode

Jury Buma Boy Edgar Prijs 2015

Foto’s Mike Breeuwer

Floris Schuiling, voorzitter (Musicoloog, universiteiten van Utrecht en Amsterdam)
Ron Ruiten, secretaris (Geluidstechnicus Bimhuis, bestuurslid Zaal 100)
Ben Taffijn (Journalist draaiomjeoren.com, hoofdredacteur nieuwenoten.nl)
Coen de Jonge (Hoofdredacteur Jazzbulletin, redacteur Jazzism)
Eddy Westveer (Bestuurslid Porgy en Bess, fotograaf)

Selectiecommissie showcases Jazzdag 2016
Co de Kloet (NPO Soul & Jazz)
Bart Suèr (Dox Records)
Merijn Thiemessen (Sublime FM)
Niels Nieuborg (North Sea Jazz Club)
Koen Graat (November Music, Jazz in Duketown)
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In de avonduren werden het nieuwe Luxor
Theater, LantarenVenster en Kantine
Walhalla omgetoverd tot festivallocaties.
Ruim veertig talentvolle bands uit binnenen buitenland presenteerden zich tijdens
dit gratis toegankelijke event aan publiek
én aan de jazzprofessionals. Een onafhan
Foto Mike Breeuwer

kelijke commissie van toonaangevende
jazzkenners maakte deze selectie uit een
veelvoud aan aanmeldingen voor het show
caseprogramma. De geselecteerde artiesten
werden voorafgaand aan het evenement
gepromoot via magazine Jazzism, radio
stations NTR/NPO Soul & Jazz en Sublime
FM, tv-zender Stingray DJAZZ.tv en de pro
motiekanalen van inJazz. Een groot aantal
acts wist de aandacht van de aanwezige
professionals uit binnen- en buitenland op
zich gevestigd. Onder andere de optredens
van Jeangu Macrooy, het Bodurov Trio,
Zitakula, Karsu en EvenSanne (dankzij inJazz
geboekt voor Manchester Jazz Festival, bij
voorbeeld) werden zeer enthousiast onthaald.
Blikvanger in het livegedeelte van inJazz was

Dutch Jazz op Jazzahead!, het North Sea Jazz
Festival en in Zuid-Afrika
In april manifesteerde inJazz zich samen met het Fonds Podiumkunsten
tevens tijdens Jazzahead! in Bremen, de grootste Europese beurs voor
jazzmuziek en -artiesten en een belangrijke netwerkspot. inJazz en Fonds
Podiumkunsten faciliteerden er een zogenoemde Dutch Umbrella stand,
waar Nederlandse bedrijven zich konden presenteren. Kapok, Tin Men
and The Telephone en BRUUT! speelden tijdens de Dutch Night inJazz op
22 april in de Prizeotel Lounge.

Buma Cultuur en Sena Performers waren partners van stichting JazzNL
in de JazzExpedition naar Zuid-Afrika in september. Samen met UNISA
(University of South Africa) werd deze uitwisseling van talent opgezet,
waarbij dertien Nederlandse jazzmusici optraden tijdens het Joy of Jazz
Festival in Johannesburg, nadat een selectie van Zuid-Afrikaanse musici
aantrad op Rabobank Amersfoort Jazz. Vertegenwoordigers van SENA en
Buma Cultuur hadden een intensief programma met ontmoetingen en
besprekingen met hun Zuid-Afrikaanse partners.

Buma Cultuur en inJazz organiseren tijdens het North Sea Jazz festival op
twee middagen een borrel met een aantal Nederlandse en international
jazz professionals en presenteren hen kort een overzicht van de Nederlandse acts op het festival.

de programmering van Next Generation
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Foto’s Mike Breeuwer

inJazz, ofwel een fraaie selectie aan Neder

en geïmproviseerde muziek. Deze prijs werd

concertavond. Voor De Joode werd dat

sponsor Buma, door Sena, door North Sea

landse en buitenlandse topstudenten, voor

tijdens inJazz op vrijdag 24 juni toegekend

7 december 2016 in het Bimhuis. De prijs,

Jazz en door het Bimhuis. VPRO Vrije Gelui

gedragen door de diverse Nederlandse

aan bassist en improvisator Wilbert de

bestaande uit een geldbedrag van € 12.500

den is mediapartner.

conservatoria waar zij studeren.

Joode. De jury prijst het samenspel van

en een plastiek van Jan Wolkers, is hem bij

Wilbert de Joode, een kwaliteit die zo essen

die gelegenheid overhandigd. VPRO deed

inJazz 2016 werd mogelijk gemaakt door

Onderdeel van inJazz was de uitreiking van

tieel is voor de vrije geïmproviseerde muziek,

verslag van de avond op NPO Soul & Jazz

Buma Cultuur, Buma/Stemra, Dutch Perfor

de Edison Jazz/World 2016, die plaatsvond

alsmede de urgentie, zorgvuldigheid en

en op www.vrijegeluiden.nl. De organisatie

ming Arts, Ministerie van Buitenlandse Zaken,

in het nieuwe Luxor Theater. Nederlandse

kwetsbaarheid van zijn spel. Uit het jury

van de prijsuitreiking en de daaraan ver

Gemeente Rotterdam, LantarenVenster,

winnaars waren Yuri Honing Acoustic Quartet

rapport: "Wilbert de Joode is een schep

bonden concertavond ligt in handen van de

Rotterdam Festivals en North Sea Round

(Jazz Nationaal) en Karsu (Jazzism Publieks

pende kracht in een traditie die geen traditie

Stichting Boy Edgarprijs in samenwerking

Town. Mediapartners zijn NPO Soul & Jazz,

prijs). Het Nederlands Jazz Archief nam de

wil zijn; een unieke individuele visie heeft

met het Bimhuis. De Buma Boy Edgar Prijs

Sublime FM, DJAZZ.tv en Jazzism.

Documentprijs in ontvangst voor het album

er toe geleid dat het werk van vorige gene

2016 wordt mogelijk gemaakt door hoofd

‘Boy Edgar - Boy’s Big Band Return’. De

raties in zijn handen steeds weer tot nieuwe

jonge Amerikaanse jazz-zangeres Cécile

conclusies leidt. Voor De Joode geldt bij

McLorin Salvant gaf een exclusieve Q&A

uitstek dat muzikale creativiteit en de uit

tijdens inJazz, alvorens zij de Edison Jazz

komsten daarvan de facto een proces, nooit

Vocaal in ontvangst mocht nemen.

een definitief eindpunt zijn."

De Buma Boy Edgarprijs is de belangrijkste

Onderdeel van de Buma Boy Edgarprijs is

prijs in Nederland op het gebied van jazz

de door de winnaar zelf samen te stellen
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websites
https://www.injazz.nl/
Facebook https://www.facebook.com/inJazzNL
Twitter https://twitter.com/injazznl
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Buma NL
20 SEPTEMBER

Foto Mark van Schaick

In 2016 was Buma NL het evenement
waar Nederlandstalige muziek in
de breedste zin des woords werd
gevierd. Een op de praktijk gerichte
dag voor professionals én liefhebbers.
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Op Buma NL in 2015 was de masterclass

met panels, discussies en showcases het

over het gebruik van YouTube om liedjes te

professionele middelpunt is voor iedereen

promoten zeer goed bezocht. In 2016 kreeg

die werkt voor en met het Nederlandstalige

dit thema een vervolg, met medewerking

repertoire. Het is een platform waarop de

van ervaringsdeskundige Frans Bauer, die

hele Nederlandstalige muziekbranche kan

uit de doeken deed hoe hij zijn Youtube-

bouwen: artiesten, componisten, tekst

activiteiten heeft opgezet. Het gebrekkige

schrijvers, muziekuitgevers en liefhebbers

aanbod aan Nederlandstalig materiaal dat

kunnen terecht op een conferentiedag en

door de Nederlandse omroepen wordt uit

een Award-avond waar de grootste namen

gezonden was wederom onderwerp van

uit de scene komen optreden.

gesprek. Tekstschrijver Han Kooreneef

Foto Patrick van Beek

Buma NL is een eendaags evenement dat

werd geïnterviewd over zijn leven en werk.
In 2016 was de derde dinsdag van septem

Bekende onderdelen als het demospreek

ber de dag van Buma NL. Cultureel centrum

uur en de speeddatesessies met mensen

De Muzerije en De Parade in ‘s-Hertogen

uit de industrie waren drukbezocht.

bosch stonden in het teken van Nederlands
talig in de breedste zin des woords. Zowel het

Nieuw in het programma van Buma NL was

levenslied als Nederlandstalige pop en rap

De Muzikale Snelkookpan. Tijdens de con

kwamen aan bod in de interactieve panel

ferentie gingen twee producers (Edwin van

bijeenkomsten en workshops die gedurende

Hoevelaak en Holger Schwedt) met een team

de dag stonden geprogrammeerd. Buma NL

van tekstschrijvers en componisten aan de

is van een aanvankelijk nogal theoretische

slag om voor een vooraf geselecteerde, op

conferentie steeds meer een op de praktijk

komende artiest een liedje te maken.

gericht evenement geworden. Zo opende
Marco Borsato de conferentie in stijl met een

Op de Parade bevond zich net als de af

openhartig gastcollege over zijn carrière

gelopen jaren de Mediaparade. Hier waren

en de keuzes die hij daarin heeft gemaakt.

verschillende radiozenders binnen het

INHOUDSOPGAVE

winnaars
Winnaars BUMA NL Awards 2016
Meest Succesvolle Album Populair: Marco Borsato - Evenwicht
Meest Succesvolle Album Hollands: André Hazes Jr. - Leef
Meest Succesvolle Single Populair: Diggy Dex ft. JW Roy - Treur Niet (Ode Aan Het Leven)
Meest Succesvolle Single Hollands: André Hazes Jr. - Leef
Meest gedraaid in de Nederlandse horeca (Xenox Music & Media Award): André Hazes Jr. - Leef
Meest gedraaid op de radio (Sena Performers Award): Nielson
Favoriete Single (via de bezoekers van SterrenNL): John de Bever - Jij Krijgt Die Lach Niet Van
Mijn Gezicht
Meest Succesvolle Auteur: Guus Meeuwis
Grootste Talent (door bezoekers Buma NL): Yves Berendse
Lifetime Achievement Award: Gerard Joling
Meest gestreamde track Populair (Hits NL Award): Marco Borsato - Mooi
Meest gestreamde track - Hollands (Hits NL Award): André Hazes Jr. - Niet Voor Lief
Buma Hollandse Meesters Award: Guus Meeuwis
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Foto’s Patrick van Beek

Nederlandstalige genre vertegenwoordigd,

John de Bever als hun favoriete single. De

auteur die over een langere periode met

Buma NL is een gezamenlijk initiatief van

zoals uit Nederland RadioNL, Puur NL, TV

deelnemers aan de Buma NL conferentie

Nederlandstalig repertoire succesvol is

Buma Cultuur en Buma.

Oranje, Sterren NL en mediapartner NPO

kozen Yves Berendse tot Grootste Talent.

geweest en daarmee onmiskenbaar een

Radio 2, en vanuit Vlaanderen VBRO Radio

Vier awards gingen naar André Hazes Jr.,

belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de

Mediapartners Buma NL: Radio 2, Sterren.nl,

en Ment TV. Alle verzorgden zij gedurende

waaronder die voor meest gestreamde

Nederlandstalige muziekcultuur.

Puur NL, MENT TV, VBRO.

de dag live uitzendingen.

single (Niet Voor Lief). De Lifetime Achieve
ment Award was voor Gerard Joling, als

‘s Avonds was De Parade het decor voor de

erkenning voor zijn bijdrage aan de popu

uitreiking van de Buma NL Awards. Naast de

lariteit van de Nederlandstalige muziek en

Awards die ieder jaar worden vastgesteld

om het feit te eren dat hij al ruim 30 jaar

op basis van verkoopcijfers van cd’s, down

actief is in het muziekvak.

loads en airplay, werden tijdens de feeste
lijke avond ook twee publieksprijzen uitge

Guus Meeuwis ontving de eerste Buma

reikt. De bezoekers van SterrenNL kozen

Hollandse Meesters Award. Deze is in het

Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht van

leven geroepen als een erkenning voor een
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websites
http://www.buma.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaNL
Twitter https://twitter.com/bumanl/

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/QXKBt5mOeHU
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Buma Classical Convention
13 oktober

Foto Mark van Schaick

Een dag vol interessante
gesprekken, nieuwe
ontmoetingen en prikkelende
optredens voor de klassieke
muzieksector. Dat was
de derde Buma Classical
Convention in Utrecht.
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feiten en cijfers
300 professionals uit de klassieke muzieksector
74 deelnemende musici
38 sprekers

Buma Classical Convention wil relevante

landse première van haar ‘With a blue dress

inzichten brengen voor professionals in de

on’ door Imogen Eve, Merel Junge, Emma

klassieke muzieksector die aan de slag zijn

Rhebergen, Heleen Hulst en Isa Gold

met de grote uitdagingen van deze tijd en

schmeding was een van de hoogtepunten

biedt daartoe een onafhankelijk platform.

van de dag.

Op 13 oktober 2016 stond TivoliVredenburg
in Utrecht in het teken van elkaar uitdagen,

Christopher Wynn besprak zijn succes

kritisch reflecteren en ervaringen uitwisse

formule voor het werven van geld bij Edin

len. Dit gebeurde middels keynotes, colle

burgh International Festival. Journalist Bas

ges, workshops, speeddates en showcases,

Heijne leidde het panel over risico program

zowel in grote gezelschappen als in intieme

meren in schaarse tijden. Andere panel

sessies.

onderwerpen waren Development & Fund

Foto’s Robert Lagendijk

raising, Cultuur en Beleid, hoe te overleven
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De opening van de conferentie werd ver

als componist en de (on)mogelijkheden

zorgd door de artistiek directeur van het

rond muziek en recht. Musici presenteerden

Holland Festival, Ruth Mackenzie. Haar po

hun nieuwste werk én ideeën tijdens de

sitieve visie op het Nederlandse muzikale

Showcases en het Pitchpodium. Het werven

landschap zette de toon voor de dag, die

van friends & fundraising voor culturele in

uitblonk in de diversiteit van de besproken

stellingen kwam aan bod in een workshop

onderwerpen. Zo sprak componist Julia

verzorgd door Wijzer Werven, terwijl nieuwe

Wolfe over haar inspiratie en de relevantie

trends in marketing werden behandeld in

van componeren. De aansluitende Neder

een workshop door Music Motion.
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Het evenwichtige programma kwam
voort uit overleg van de redactieraad van

• 	Henk Heuvelmans - Gaudeamus
Muziekweek

Buma Classical Convention 2016:

• 	Ikaros van Duppen - Buma Cultuur

• 	Arnold Marinissen - Conservatorium

• 	Peter Tra - TivoliVredenburg Utrecht
• 	Stef Coninx - Kunsten.be (België)

van Amsterdam
• 	Esther Gottschalk - Nieuw Geneco

Foto Mark van Schaick

• 	Masa Spaan - Stadsschouwburg

Buma Classical Convention 2016 was

Nijmegen en Concertgebouw De

een initiatief van Stichting Buiten Gewoon

Vereeniging, Wonderfeel, philharmonie

Klassiek en Lustr bv.

zuidnederland

De organisatie is in handen van Lustr.

• 	Paul Popma - Universal Music

Partners: Buma, TivoliVredenburg,

• 	Norbert Bode - Holland Festival

Kunstenpunt Muziek (België).

websites
http://www.bumaclassicalconvention.com/nl/
Facebook https://www.facebook.com/classicalconvention
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Geworteld in het creatieve en hoogstpersoonlijke
ambacht van componeren, is de Componist des
Vaderlands een ambassadeur voor de sector.
Mayke Nas componeert werken voor speciale
gelegenheden, vertelt over haar vak en haar werk
en mengt zich in het nationale debat over klassieke
muziek in Nederland.

Foto Robin de Puy

Componist des Vaderlands
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Willem Jeths
Van november 2014 tot oktober 2016 heeft Willem Jeths zich verdienstelijk ingezet voor het
Nederlandse klassieke muziekerfgoed. Zo maakte hij samen met een groep jonge componisten zijn opwachting op Oerol, componeerde hij muzikale miniaturen bij actualiteiten en
was hij volop in de media aanwezig. In De Schatkamer van Willem Jeths bracht hij op NPO
Radio 4 composities van andere Nederlandse componisten onder de aandacht. Willem Jeths
ontwikkelde samen met componiste Claudia Rumondor een speciale workshop klassieke
muziek voor lesjaar 2015-2016 van Buma Music Academy (zie aldaar).

Jury Componist des Vaderlands
Winnie Sorgdrager (voorzitter; lid van de Raad van State, schrijver)
Ralph van Raat (pianist)
Peppie Wiersma (pianist, slagwerker, artistiek leider muziekcollectief LUDWIG)
Vincent de Kort (dirigent)
Jochem Valkenburg (programmeur muziek en muziektheater van het Holland Festival)

Tijdens de Buma Classical Convention op

Asko Ensemble. Mayke was Artist in Resi

13 oktober in Utrecht is Mayke Nas benoemd

dence van het Berliner Künstlerprogramm

tot de nieuwe Componist des Vaderlands.

des DAAD en bij Aldeburgh Music in Enge

Zij nam daarmee het stokje over van Willem

land. De jury roemde onder meer haar visie

Jeths, die zich de twee jaar daarvoor heeft

op het vak, haar humor en concrete ideeën.

ingezet voor de Nederlandse klassieke
muziek van nu. Mayke Nas is met unanieme

Zelf zegt ze bij haar aanstelling: “Er zijn in

stemmen verkozen door een onafhankelijke

ons land de afgelopen twintig jaar zulke

jury, aangesteld door initiatiefnemer Buma

prachtige werken geschreven. Die ga ik in

en onder leiding van oud-voorzitter van de

de schijnwerpers zetten.” Ook zal Mayke

Raad voor Cultuur en oud-politica Winnie

van zich laten horen met werken die aan

Sorgdrager.

sluiten bij actuele gebeurtenissen.

Mayke Nas componeerde talrijke werken die

Direct na haar benoeming kreeg Mayke veel

overal ter wereld worden uitgevoerd. Zij won

aandacht in de media. Zo was zij een week

de Kees van Baarenprijs en de Matthijs

lang te horen in het programma Muziekwijzer

Vermeulen Aanmoedigingsprijs voor stuk

op Radio 4 en in de WOW!factor op de

ken die zij schreef voor respectievelijk het

Concertzender.

Foto Mark van Schaick

Koninklijk Concertgebouw Orkest en het

websites
http://www.componistdesvaderlands.nl/
Facebook https://www.facebook.com/componistdesvaderlands
Twitter https://twitter.com/compvaderlands
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Het vijfdaagse Amsterdam Dance Event had in 2016 een vollere culturele agenda dan ooit
en bood op 45 locaties verspreid door de hele stad ruimte voor kunst, technologie, film,
discussie en muzikaal experiment. Het zakelijke programma van het evenement richtte
zich met gespecialiseerde onderdelen op specifieke markten, thema’s en doelgroepen.

Amsterdam Dance Event
Foto Coohn

19 / 20 / 21 / 22 / 23 OKTOBER
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feiten en cijfers
375.000 bezoekers
452 festival events met ruim 2200 artiesten in
140 venues
550 sprekers op 396 conferentie events op
8 locaties
416 Playground events

Bekendmaking DJ Mag Top 100 2016

Het Amsterdam Dance Event (ADE), ‘s we

bracht is enorm geweest en zal in 2017 en

relds grootste clubfestival en conferentie

nog ver daarna het muzieklandschap mede

voor elektronische muziek, vond plaats van

bepalen.

Foto Maurice Vinken

Martin Garrix op 1, Hardwell op 3, Armin van
Buuren op 4, Tiësto op 5, Olivier Heldens op 8,
Afrojack op 10.

19 tot en met 23 oktober 2016. Het wordt
wereldwijd gezien als hét toonaangevende

De nachtprogrammering, ADE Festival, brak

zakelijke platform voor elektronische muziek

records. Met ruim 2.200 acts en artiesten

cultuur en innovatie. Met 375.000 bezoekers

verspreid over vijf avonden en nachten bood

was deze 21ste editie het best bezochte

het de grootste concentratie van dance

entreeheffende evenement van 2016, zo blijkt

artiesten en live acts ter wereld. Vanaf de

uit het door onderzoeksbureau Respons

openingsceremonie op woensdag, die

samengestelde rapport TOP100 Evenemen

plaatsvond in de onderdoorgang van het

ten Monitor. ADE consolideert daarmee de

Rijksmuseum, tot de laatste tonen in de loop

positie van 2015.

van de zondag, hebben 375.000 mensen

Dat het creëren centraal staat tijdens ADE

komsten bijgewoond. Meer dan 60.000

bleek uit het feit dat vrijwel alle studio’s in

meldden zich aan voor het eerste concert

en rondom Amsterdam waren geboekt voor

ooit onder het Rijksmuseum; 2000 gelukki

het maken van nieuwe tracks. Live gespeelde

gen woonden er de set van Maceo Plex bij.

elektronische muziek klonk tijdens ADE LIVE.

Het Van Gogh Museum presenteerde een

Nieuwe technologie werd gepresenteerd én

speciale audiotour gemaakt door Armin van

bedacht. De kruisbestuiving van zakelijke

Buuren, waarin hij enkele van zijn favoriete

en creatieve contacten die ADE teweeg

Van Goghs besprak.
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zo’n 1000 verschillende concerten en bijeen
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Foto Willeke Machiels

Foto Tim Buiting

Gebleven waren de verschillende confe

(FR), Grammy Award-winnaar Om’mas Keith

tainment, kunstexposities, filmvertoningen,

ADE lanceerde een nieuw programma

rentiestromen binnen ADE Pro (zie kader)

(US), hiphoppionier Kurtis Blow (US), DJ/

lezingen en workshops op meer dan 40 loca

onderdeel gericht op elektronische live

waarop de deelnemers konden invoegen.

producer Laidback Luke (NL), DJ/producer

ties verspreid over de stad. DJ showcases,

muziek. ADE Live, een samenwerking met

Onder meer business professionals, start-

en tech-innovator Richie Hawtin (CA), de

masterclasses techniek en Q&A’s met arties

Melkweg, Paradiso en Sugar Factory op

ups, ambitieuze jonge producers en muzi

legendarische producer Scott Storch (US)

ten vonden plaats door de gehele stad, vaak

donderdag 20 en vrijdag 21 oktober, bood

kanten, studenten, VJ’s, visual artists en

en rapper/producer Sevn Alias (NL) maak

op historische en ongebruikelijke locaties.

twaalf nieuwe elektronische live-acts een

stage designers konden zo een conferentie

ten hun opwachting op de conferentie.

beleven die op hun eigen vakgebied was

extra kans om zich tijdens het ADE te pre
Een reeks openbare interviews onder de

senteren aan publiek, boekers, program

toegespitst. Artiesten Laurie Anderson (US),

De diverse programma’s boden diepgaande

noemer ADE MusicTalks bracht fans dicht

meurs en andere professionals uit de

Philip Glass (US), Nicky Romero (NL), Joris

expertise en inzichten in de hardere en

bij hun helden, waaronder Joris Voorn,

muziekindustrie. “Livemuziek neemt een

Voorn (NL), Red Light Management COO

urban muziekgenres, de connectie tussen

Noisia, Octave One, Joe Claussell, Oliver

steeds prominentere plek in binnen de dance

Bruce Eskowitz, Rob Newlan (Facebook

dance & brands, de relatie tussen muziek

Heldens en Richie Hawtin. Grote namen op

en er is een groeiende behoefte aan een

Creative Shop), Mute-oprichter Daniel Miller

en technologie en niet te vergeten duur

het gebied van hard- en software als Roland,

platform specifiek gericht op dit genre.

en Martin Goldschmidt (Managing Director

zame, ecologisch verantwoorde praktijken

Ableton, Native Instruments, Pioneer en Moog

ADE Live biedt de ADE-bezoeker, van nieuws

van indielabel Cooking Vinyl), Matthew Ogle

voor de wereldwijde dance-industrie.

gaven het publiek gelegenheid hun meest

gierige muziekliefhebber tot programmeur,

recente producten uit te proberen. Het

de kans bij uitstek om opkomende arties

(GB, bedenker Discover Weekly Spotify), de
CEO van Def Jam Steve Bartels (US), Molly

Het grotendeels gratis toegankelijk program

Conservatorium Hotel was de locatie voor

ten te ontdekken die nog geen volle zalen

Neuman (hoofd van Music Kickstarter, US)

ma van ADE Playground een uitgebreid

‘The Healing Garden’, waar ADE-delegates

trekken,” aldus de organisatie in een pers

en producer Hudson Mohawke (GB), DJ en

cultureel verdiepingsprogramma met daar

zich over konden geven aan yoga en andere

bericht. ADE LIVE werd mede mogelijk

Brownswood labeleigenaar Gilles Peterson

in een breed en verrassend scala aan enter

ontspanningstechnieken.

gemaakt door Fonds Podiumkunsten.
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Foto Vincent van den Boogaard

ADE wil een wereldwijd platform zijn dat

hedendaagse opera en elektronische

alle aspecten van elektronische muziek

muziek samen. Uitvoerenden waren Lucie

toont. De ambitie om meer en meer ver

Chartin (sopraan) en Ingeborg Bröcheler (alt)

schillende kunstdisciplines te verbinden met

uit het Nationale Opera talent-programma,

elektronische muziek, en oorspronkelijke

zanger/acteur Kevin Walton en slagwerker

werken en talent een mondiaal podium te

Binkbeats. DJ en producer Sjamsoedin

geven, kwam onder meer tot uitdrukking in

(Nobody Beats the Drum) remixte voor deze

het operaproject dat De Nationale Opera

gelegenheid de muziek van componiste

en het ADE samen opzetten. In deze voor

Anat Spiegel. De regie van Before Present

stelling, getiteld Before Present en gepre

was in handen van Sjaron Minailo, bekend

senteerd in het spannende decor van de

van zijn spannende enscenering van heden

NDSM-werf op 19 en 20 oktober, kwamen

daagse opera’s.

ADE Pro
De conferentie werd bezocht door duizenden professionals uit de wereldwijde
dance-industrie, met panels, keynote speeches en inspirerende presentaties.
Binnen de conferentie waren deelgebieden afgebakend. Een overzicht:

Foto Tom Doms

ADE Beamlab: over state-of-the-art én toekomst van podiumontwerp, vj-, licht- en
geluidstechniek
ADE Beats: een internationaal conferentie- en showcaseprogramma voor hiphop,
bass & beats. Binnen dit programma vielen onder meer de Amerikaanse hiphoppionier
Kurtis Blow, UK Grime godfather Wiley, Harvard University’s Wayne Marshall, Dirty
Dutch-boss Chuckie, hiphoplegende DJ Jazzy Jeff en NL MC’s Sevn Alias en Hef.
ADE Dance & Brands: deelconferentie gewijd aan het verbinden van merken en
elektronische muziek
ADE Green: duurzaamheid, innovatie en sociale verandering
ADE Next: een dag vol workshops, demonstraties, q&a-sessies en demo panels;
laagdrempelig, informatief en essentieel voor het vergroten van je netwerk
ADE Radio: online station met een bereik van tachtig miljoen luisteraars.
ADE Sound Lab: ADE’s rode draad voor wie is geïnteresseerd in productietechnieken en
geluid, zowel live als in de studio
ADE Hard Dance Event: voor de hardere stijlen binnen de dancesector
ADE University: inspiratie en educatie voor young professionals binnen de dance-industrie
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Over de grens

bijzondere slaapplek voor ADE-bezoekers

Young Creators en het Amsterdam Dance

een uitgebreid programma met muziek,

Event nog een nieuw onderdeel toe aan het

artist talks, kunst en optredens. De locatie

omvangrijke ADE dag- en nachtprogramma.

behuisde meer dan vierhonderd gasten,

Een groep van honderd (web-)developers,

die verbleven in verwarmde slaapplekken

designers en entrepreneurs sloot zich 24

in verschillende prijsklassen en met een

uur lang op in het kantoor van Greenpeace

fantastisch uitzicht over de stad. ADE

om slimme oplossingen te bedenken voor

SLEEP/OVER was een initiatief van het

de uitdagingen waarmee de dance- en fes

Amsterdam Dance Event, Wink en Stichting

tivalscene zich geconfronteerd zien. In een

NDSM in samenwerking met Camping de

speciale marathonsessie werkten de deel

Lievelinge en CampSolutions.

Foto Xxxxx

Met de ADE Hackathon voegden DGTL,

Foto Tim Buiting

Met steun van Dutch Performing Arts organiseerde het Amsterdam Dance Event in maart
2016 op de vooraanstaande Amerikaanse muziek- en technologiebeurs South by Southwest
(SXSW) twee avonden met Nederlandse acts. Online radiostation Red Light Radio presenteerde een high energy underground music night met DJ’s San Proper, Dollkraut, Casper
Tielrooij, Orpheu The Wizard! en Hugo. Festival Appelsap, bekend door het programmeren
van hiphop, R&B en elektronica van wereldklasse, bracht het Amsterdamse PATTA soundsystem (FS Green & Lion Kojo), Bea1991 en Cinnaman naar Austin.
Over ADE Global Sessions Mumbai: zie aldaar.

nemers aan slimme oplossingen voor vraag
stukken rondom de thema’s veiligheid, fes

Het Amsterdam Dance Event werd in 2016

tivalbeleving, reisgedrag en festivallogistiek.

georganiseerd door Stichting Amsterdam
Dance Event, een initiatief van Buma.

Naast het omvangrijke dag- en avondpro

Official Partner ADE: KPN

gramma organiseerde ADE in 2016 voor het
eerst ADE SLEEP/OVER, een stadscamping

Geschikte Gasten maakte een korte docu

op het postindustriële festivalterrein van de

mentaire genaamd Perspective, waarin vier

NDSM in Amsterdam Noord. Dit festivaldorp

artiesten werden gevolgd in de week van

aan de oevers van het IJ bood naast een

ADE: https://youtu.be/yNx0FSt4iX0
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websites
http://www.amsterdam-dance-event.nl/
Facebook https://www.facebook.com/amsterdamdanceevent
Twitter https://twitter.com/ADE_NL
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Met in 2016 maar liefst 450 deelnemende scholen mag het programma van Buma Music Academy met recht
zeer succesvol genoemd worden. Met dit lespakket pleit Buma Cultuur voor een extra ‘cultuur & creativiteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen, met daarin nadrukkelijk aandacht voor muziekonderwijs.

Foto Wendy van Bree

Buma Music Academy
INHOUDSOPGAVE
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Foto’s Wendy van Bree

De leerlingen van het Sint-Maartenscollege in
Voorburg kregen in september bezoek van de
Nederlandse rapper Gers Pardoel. Namens Buma
Music Academy overhandigde hij door muziek
softwareproducent Ableton gereviseerde digitale
apparaten waarmee scholieren muziek kunnen
componeren en opslaan.

Een remix maken van een Gers Pardoel-

vijfendertig afzonderlijke lessen, inspire

schermen van een poppodium, dance-event,

deze visie. Daarnaast vinden nagenoeg alle

track, backstage meekijken bij een bevrij

rende workshops op school en toegang

festival of concertgebouw. Onder andere

leraren dat muzikale educatie in grote mate

dingsfestival, Sevn Alias helpen bij het

tot software waarmee leerlingen zelf kun

Gers Pardoel, Dotan en Giel Beelen ver

bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling

maken van een videoclip: dit waren enkele

nen componeren, produceren en remixen.

leenden hieraan hun medewerking. Maar

en de stimulering van creatieve activiteiten

van de Challenges waaraan leerlingen die

Docenten CKV, Muziek (en aanverwante

liefst vierhonderd apparaten voor digitale

van scholieren. Op school, kortom, ligt de

in 2016 op school de Buma Music Academy-

vakken) kunnen zich kosteloos inschrijven

muziekproductie, afkomstig van professio

basis van de toekomstige Nederlandse

lessen voorgeschoteld kregen konden

via www.bumamusicacademy.nl en krijgen

nals uit de muziekbranche en ingezameld

muziekindustrie. Het is de reden dat Buma

meedoen.

toegang tot een online lesprogramma

en opgeknapt door Ableton, werden gratis

Cultuur pleit voor een extra ‘cultuur & crea

rondom pop-, hiphop-, dance- en klassieke

verstrekt aan scholen door heel Nederland.

tiviteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO

Buma Music Academy is in eerste instantie

muziek. In schooljaar 2014/2015 maakten

opleidingen, met daarin nadrukkelijk aan

bedoeld om zoveel mogelijk jongeren plezier

350 docenten gebruik van het programma,

Na drie succesvolle jaren Buma Music

te laten beleven aan muziekles, op scholen

in 2015/2016 waren dat er ruim 450. Daar

Academy liet Buma Cultuur in schooljaar

en in jaarlagen waar muziekles geen vast

naast wordt het ook door HKU ‘muziek

2015-2016 een onderzoek uitvoeren door

In een interview met Entertainment Business

onderdeel meer uitmaakt van het onderwijs

docent’ studenten gebruikt als lesmethode.

TNS/Nipo naar de stand van zaken in het

haalt Buma Cultuur-directeur Frank Helmink

dacht voor muziekonderwijs.

Nederlandse muziekonderwijs. TNS/Nipo

als voorbeeld de successen in Zweden

onderwijs vanzelfsprekend is, zijn van harte

BMA speelt zich ook af buiten het klas

ondervroeg meer dan 500 ouders en 250

aan, het land waar de muziekindustrie al

uitgenodigd deel te nemen. Buma Music

lokaal. Door uitdagende challenges uit te

docenten in het voortgezet onderwijs. Uit

decennialang internationaal een toonaan

Academy biedt deelnemende scholen in

schrijven, krijgen klassen de mogelijkheid

het onderzoek blijkt dat 55% van de ouders

gevende rol speelt, dankzij hoogwaardig

het Voortgezet Onderwijs een uitgebreid

een bekende Nederlandse artiest te ont

muziekonderwijs ‘belangrijk’ tot ‘zeer belang

muziekonderwijs op de middelbare scholen

pakket van muziekmodules, meer dan

moeten of een kijkje te nemen achter de

rijk’ vindt. Een meerderheid van leraren deelt

en specialistische vervolgopleidingen. “We

aanbod. Maar ook scholen waar muziek
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(klik screenshot voor een
link naar de uitzending)

Beste Schoolact 2016 in de categorie Bovenbouw: Lisa Nora van Het Stedelijk Lyceum (Kottenpark) uit Enschede

moeten ons realiseren dat goed en breed

Music Hall aan het eind van het schooljaar.

klassieke muziek voor lesjaar 2015-2016. Zij

middelbare scholen een gratis workshop

muziekonderwijs niet alleen de geest verrijkt

De strijd om de Beste Schoolacts telde in

richtten zich bij de ontwikkeling in eerste

Ableton Live gevolgd. Enkele resultaten zijn

maar óók kan voorbereiden op een maat

totaal twaalf optredens en leverde uitein

instantie op de populaire klassieke muziek,

te beluisteren op de BMA Soundcloud.

schappelijke carrière.”

delijk twee winnaars op: in de categorie

die middelbare scholieren al kennen van bij

Bovenbouw ging de eerste prijs naar Lisa

voorbeeld filmscores, games of commercials.

Buma Music Academy is ontwikkeld door

Buma Music Academy organiseerde in

Nora van Het Stedelijk Lyceum (Kottenpark)

In 2016 dirigeerden leerlingen (in samen

productiebedrijf Tin Can, projectorganisatie

samenwerking met vier BMA-scholen do

uit Enschede en bij de Onderbouw was

werking met het gelijknamige tv-programma)

ArtMARK en Buma Cultuur.

centenfora. Hier kregen geïnteresseerde

Down to Earth van het Bonnefanten College

in een Maestro Challenge.

docenten een kijkje in het muziek/CKV-

uit Maastricht de beste. Juryleden waren

onderwijs van de gastschool en konden

Maan (winnares The Voice Of Holland) en

In schooljaar 2015-2016 hebben bijna 1000

Academy is een keur aan video’s te zien van

ze in gesprek gaan met collega’s over een

Ivo Severijns (directeur Herman Brood

leerlingen op verschillende Nederlandse

Meet & Greets, Challenges, finales en meer.

aantal stellingen rondom inhoud, vorm en

Academie) voor de onderbouw en gitarist/

uitvoering van hedendaags muziekonder

producer Dennis van Leeuwen en RTL5-

wijs. Ook kwamen updates en vernieuwin

presentatrice Veronica van Hoogdalem

gen van het BMA-lesmateriaal aan bod.

voor de bovenbouw.

Dat de behoefte aan muziekonderwijs leeft

De eerste Componist des Vaderlands Willem

werd eens temeer bewezen met de finale van

Jeths ontwikkelde samen met componiste

Buma Music Academy 2016 in de Heineken

Claudia Rumondor een speciale workshop
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Op het YouTubekanaal van Buma Music

websites
http://www.bumamusicacademy.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaMusicAcademy
Twitter https://twitter.com/BumaMusicAcad
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Foto Thomas Abrahams

Directeur van Buma
Cultuur Frank Helmink
op Radio 1 in
november 2016:
"Muziek is een
miljardenindustrie, we
nemen het onderwijs
niet serieus."

Buma Cultuur ondersteunt tevens:

Nationaal Film Festival

in september 2016 gewonnen door Anthony

waarbij makers en componisten putten

worden jaarlijks toegekend aan personen

Binnen de veelheid aan bijeenkomsten,

Vine met zijn compositie For Agnes Martin.

uit hedendaags gecomponeerde muziek,

die een grote en positieve bijdrage heb

jazz, new world music, muziektheater,

ben geleverd aan de ontwikkeling van de

discussies, pitches, lezingen en work
shops die traditiegetrouw tijdens het

Music China beurs

visual music, electronics & soundscapes

blaasmuziek in Nederland en daarbuiten.

Nederlands Film Festival plaatsvonden,

Ondersteuning van de gezamenlijke

en geluidsinstallaties.

Deze selectie en voordracht van kandida

organiseerde Buma Cultuur een match

stand voor Nederlandse muziekuitgevers.

kers, regisseurs, producers en editors.

ten vindt plaats in nauw overleg met het

Zilveren Duif Award

RIC (Repertoire Informatie Centrum).

Womex

Op 17 november 2016 werden voor de

Rob Goorhuis dankt zijn uitverkiezing o.a.

making tussen componisten en filmma
De Womex (World Music Expo) vond in

vijfde keer de Zilveren Duif Awards uit

aan het grote en wereldwijd als hoog

World Blend Café’s

oktober 2016 plaats in Santiago de Com

gereikt in de Basiliek in Veenendaal. De

staand gekwalificeerde oeuvre dat hij

World Blend Café is een open source net

postela, Spanje. Nederland was aanwezig

Buma Cultuur Prijs voor het Beste Lied is

inmiddels achter zijn naam heeft staan.

werk voor muziekprofessionals en ieder

met een collectieve Nederlandse promotie

gewonnen door zangeres Kinga Ban met

Zijn compositie A Diamond for Parker is

een die geïnteresseerd is om plannen uit

stand gefaciliteerd door het World Music

In Goede Handen (tekst Matthijn Buwalda,

in 2017 verplicht werk tijdens het Wereld

te wisselen en samenwerking te stimule

Forum NL en met support van het Fonds

muziek Henk Pool en Kinga Bán).

Muziek Concours in Kerkrade.

ren. Deze netwerkbijeenkomsten worden

Podiumkunsten, Buma Cultuur, Sena en

georganiseerd door World Music Forum NL.

de Nederlandse Ambassade in Spanje.

Gaudeamus Muziekweek

November Music

2016 in Muziekcentrum Enschede uitgereikt

De jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek in

In 2016 ondersteunde Buma wederom

aan Rob Goorhuis. De Buma Brass Award

Utrecht is gericht op muziek van jonge

het festival in ‘s-Hertogenbosch dat de

Internationaal was voor de Belgische

muziekpioniers. De Gaudeamus Prijs werd

nieuwste muzikale ontwikkelingen laat zien

componist Kevin Houben. Beide awards

Buma Brass Awards
De Buma Brass Award werd op 23 oktober
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Exportbevordering

Foto Maurice Vinken

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 voorgaan

• 	Het gaat om grootschalige campagnes
met een minimum marketingbudget van
50.000 euro.
• 	Van de regeling kan maximaal twee keer
gebruik worden gemaakt.

geven. Genoemde evenementen, begelei

Exportwaarde

dingsprogramma’s voor ondernemers en

Tijdens Eurosonic Noorderslag 2016 maak

artiesten, eigen stands op de belangrijkste

te onderzoeksbureau Perfect & More in

muziekbeurzen wereldwijd en uitwisselings

opdracht van Buma Cultuur de cijfers be

programma’s met conferenties brengen

treffende de Nederlandse muziekexport in

Nederlands product voortdurend interna

2014 bekend. Voor het tiende achtereen

tionaal voor het voetlicht.

volgende jaar stegen deze; de groei van de

Foto Maurice Vinken

de hoofdstukken al veelvuldig is aange

exportwaarde van Nederlandse populaire

Top Marketing Support-regeling

muziek was 17,5% ten opzichte van 2013.

Onder de titel Buma Cultuur / Top Marketing
Support-regeling kunnen artiesten die een

De Nederlandse populaire klassieke muziek

Nederlandse top 10 notering in single of

wordt al jaren uitstekend vertegenwoordigd

album charts hebben gehad een aanvraag

door onder anderen André Rieu en zijn

doen bij Buma Cultuur voor de ondersteu

Johann Strauss Orchestra. In 2014: Duitsland,

ning van een exportcampagne. In 2016

Frankrijk, Taiwan, China (Shanghai), Singa

maakten o.a. Delain, Chef’Special en The

pore, Tsjechië, Polen, Denemarken, Zweden,

Charm The Fury gebruik van de regeling.

Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije, Litouwen,

Dit zijn de voorwaarden:

Estland, Finland, Brazilië (8 concerten in het

• 	De aanvrager moet lid zijn van Buma.

Ginasio do Ibirapuera in Sao Paulo à 11.000

• 	Committent van betrokken artiest /

stoelen), België, Turkije, Ierland en Groot

management/ publisher / platenmaat

Brittannië (o.a. tweemaal Londens Wembley

schappij

Arena).

van de te maken kosten voor interna

Op het gebied van dance was het aandeel in

tionale marketing en/of buitenlandse

dit onderzoek ruim 75%, met DJ’s/artiesten

presentatiekosten.

als Tiësto, Afrojack, Hardwell, Armin van
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• 	Buma Cultuur financiert maximaal 50%
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Foto Maurice Vinken

Buuren, R3Hab, Laidback Luke, Martin

De waarde die de Nederlandse muziek

Het segment optredens als geheel blijft

Download hier het rapport Exportwaarde

Garrix, Sunnery James & Ryan Marciano,

export toevoegt aan de Nederlandse eco

sinds 2005 substantieel groeien.

van de Nederlandse populaire muziek

Jay Hardway, Blasterjaxx en Oliver Heldens.

nomie bedroeg in 2014 naar schatting

Martin Garrix maakte een spectaculaire

€ 186,6 miljoen. Ruim 75 procent daarvan

Bij de inkomsten van Buma en Stemra staat

sprong van nummer 58 in 2013, naar de

kwam uit de dancesector. Het bedrag ver

Duitsland bovenaan met 19% van de inkom

Dutch Impact

tweede positie in 2014. Hij stond in 2014

wijst naar opbrengsten van exploitatie van

sten, gevolgd door België met 12,85%. Verder

Dutch Impact, een initiatief van Buma Cultuur,

maar liefst 159 keer op een buitenlands

Nederlandse muziek in het buitenland na

zijn Groot-Brittannië (12,82%) en Frankrijk

promoot Nederlandse bands over de grens

podium.

aftrek van gemaakte kosten maar inclusief

(12,16%) grotere spelers. Net als in 2013

en organiseert showcaseavonden en events

salarissen, winst en belasting. Van de Neder

volgt dan de Verenigde Staten (7,37%). In

met Nederlandse acts op alle belangrijke

Nederlandse (hard)rock, punk en metal

landse muziekexport is ongeveer 11 procent

2014 werden 15.484 optredens in het buiten

muziekconventies wereldwijd. In 2016 was

manifesteert zich buiten de grenzen over

afkomstig uit auteursrecht en naburige rech

land verzorgd door 1140 artiesten. De eerste

Dutch Impact aanwezig op Eurosonic Noor

het algemeen in de relatief kleine club

ten (€ 20,53 miljoen), 6 procent komt van de

18 plekken worden, qua aantallen optredens,

derslag, Midem (Cannes), International Live

scene. Birth Of Joy viel in 2014 op door

exploitatie van opnamen van Nederlandse

ingenomen door DJ’s. Zij zijn actief over de

Music Conference (Londen), SXSW (Austin,

een flinke hoeveelheid internationale op

artiesten in het buitenland (€ 11.2 miljoen)

gehele wereld, en het aantal optredens lijkt

Texas), BIME (Bilbao), The Great Escape

tredens. Delain, Within Temptation, The Ex,

en 83 procent van optredens van Neder

alleen maar toe te nemen. De populariteit

(Brighton), Musexpo (Los Angeles), C/O Pop

Epica, ReVamp, Komatsu en Legion of the

landse artiesten over de grens (€ 154.88

van dance en DJ’s in Zuid-Amerikaanse lan

(Keulen), Reeperbahn Festival (Hamburg),

Damned deden goed van zich spreken.

miljoen). De cijfers laten in vergelijking met

den maar ook in het Verre Oosten groeit

TransMusicales (Rennes), Culture Collide

Garagerockers Mozes and The Firstborn

2013 naast een totale stijging ook een groei

gestaag. Het rapport noemt de toename

(LA, SF, NY), CMJ (New York) en MaMA Event

hadden in oktober 2014 hun eerste head

in alle segmenten zien; een enorme groei bij

van opbrengsten uit “vormgevingsmuziek”

(Parijs). Dat leverde een groot aantal Neder

linershow in de VS. Verder staan nog Dirk

optredens en een lichte stijging bij rechten

op radio en tv (The Voice, Eurosport), even

landse acts interesse van buitenlandse fes

Jan Ranzijn (orgel), Rapalje (Celtic folk),

en opnamen. Het aantal dance-optredens

als muziek van Nederlandse rechthebben

tivals op en leidde niet zelden tot boekingen

Town Of Saints (indiefolkrock) en de swing-

stijgt wederom het meest, terwijl de cate

den bij commercials in het buitenland (o.a.

en andere contracten.

jazz van Busquito’s positief genoteerd.

gorie ‘overig’ een lichte stijging laat zien.

Kantonalbank en Reebok).
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Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2016

2016

2015

3.983.254

3.983.254

4.320.976

105.000

100.000

165.000

-

500

344

2.467.179

2.195.000

2.609.820

6.556.900

6.278.754

7.096.139

1.082.563

1.191.885

1.117.607

122.930

95.250

164.215

-387.700

-380.441

-386.263

817.793

906.694

895.558

118.864

121.604

119.644

28.317

17.800

120.069

3.732

5.600

3.597

47.040

85.000

97.760
186.858

Baten
Dotatie Vereniging Buma
Dotatie Stichting SENA
Interest
Project-inkomsten

Totale baten

lasten
Personele kosten
Vaste Personeelskosten
Variabele Personeelskosten
Doorbelasting aan projecten en derden

		
Algemene kosten
Huisvesting
Huur, Lease & Onderhoud
Kantoorbenodigdheden
Afschrijvingskosten
Overige kosten

Financieel
verslag
Geconsolideerde Staat van baten en lasten
over 2016

401.836

389.455

Doorbelasting kosten Vereniging Buma

-

-

129.964

Doorbelasting aan projecten en derden

-175.000

-177.686

-193.597

		

424.789

441.773

464.295

Projecten
Genre Events

4.244.852

3.678.114

3.976.156

Talentontwikkeling

397.897

484.974

712.770

Export Promotie

591.868

278.776

501.365

Export Promotie / Te ontwikkelen genrebeleid

293.946

317.772

338.195

Media

129.518

120.650

158.032

64.000

50.000

44.000

5.722.081

4.930.287

5.730.518

Frictiebudget

		
Interest
Diverse lasten
		
Totale lasten

2.335

-

-

43.191

-

5.768

45.527

-

5.768

7.010.190

6.278.754

7.096.139

-454.756

-

-

Foto Mark van Schaick

		
Resultaat
Bestemming Resultaat
Onttrekking algemene reserve
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-454.756

-
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Foto Richard Tas

De mensen van
Buma Cultuur

Bestuur Buma Cultuur

Organisatie Buma Cultuur

John Brands voorzitter

Frank Helmink directeur

Karsten ter Hoeven producent

Jan Willem van de Ven coördinatie

Coen ter Wolbeek penningmeester

Marieke Aarts customer relations

Petra van Kerkvoorde financiële

ADE festival

Frank van Wanrooij secretaris

& hospitality

administratie

Gijs Verburg beleidsmedewerker

Hans Aalbers

Ikaros van Duppen genremanager

Hanneke Perier facilitair medewerker

sponsoring & fondsenwerving

Arno van Berkel

hedendaags klassiek, jazz en kleinkunst

Nikki Schuurs senior customer relations

Richard Zijlma genremanager dance

Jeff Hamburg

Patrick Heeregrave content manager

Peter Smidt genremanager pop/rock

Renger Koning

Saskia Hoekstra office manager
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Colofon
Uitgave Buma Cultuur
Tekst en tekstbewerking Mark van Schaick

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

Eindredactie Frank Helmink
Ontwerp Mark van Schaick
Vormgeving Sanne van den Berg
Buma Cultuur

Websites

Postbus 929

www.bumacultuur.nl

1200 AX Hilversum

www.bumastemra.nl

Nederland
www.amsterdam-dance-event.nl
Telefoon +31 (0)35 672 74 00

www.buma.nl

Fax +31 (0)35 621 27 50

www.buma-awards.nl

E-mail: info@bumacultuur.nl

www.bumaclassicalconvention.com/nl/
www.bumamusicacademy.nl

Bezoekadres:

www.buma-music-in-motion.nl

Nassaulaan 25

www.bumarocks.nl

1213 BA Hilversum

www.componistdesvaderlands.nl/
www.eurosonic-noorderslag.nl
www.injazz.nl

©Buma Cultuur 2017
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