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Popprijs 2017 naar Kensington 

Kensington heeft de Popprijs 2017 gewonnen. Kensington nam de meest prestigieuze prijs voor 
Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo 
Mackaay, op zaterdag 20 januari 2018 tijdens Noorderslag in ontvangst. De uitreiking was live te 
horen op NPO 3FM en te zien bij de NOS op NPO 3. 
 
Uit het juryrapport: "De band uit Utrecht verkocht eind november de Ziggo Dome maar liefst vijf 
keer uit. Een ongekende prestatie, zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat Kensington daarmee 
hun aantal uitverkochte Ziggo Dome-concerten tot tien zag stijgen. In vierentwintig maanden tien 
keer zo’n immense zaal uitverkopen, dat mag beslist uniek heten." Sinds de oprichting in 2005 heeft 
Kensington alles in eigen hand gehouden. Die onafhankelijke, Do It Yourself (DIY) mentaliteit heeft 
de jury meegewogen in haar oordeel. 
 
De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest die in het afgelopen jaar de belangrijkste 
bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Daarbij spelen zaken als bijzondere 
artistieke prestaties, nationaal en internationaal succes of een langdurige carrière alle een rol, maar 
geen daarvan is doorslaggevend: het uiteindelijke oordeel is aan de jury. 
De Popprijs is de belangrijkste prijs voor popmuziek in Nederland en de uitreiking is een vast 
onderdeel van Noorderslag, de graadmeter voor Nederlandse muziek. 
 
Vorig jaar viel de Popprijs ten deel aan Martin Garrix. Andere Popprijswinnaars tot nu toe zijn 
Mathilde Santing (1986), The Nits (1987), Claw Boys Claw (1988), Herman Brood (1989), Urban 
Dance Squad (1990), The Ex (1991), The Scene (1992), Bettie Serveert (1993), 2 Unlimited (1994), 



Osdorp Posse (1995), Eboman (1996), Marco Borsato (1997), Junkie XL (1998), Postmen (1999), 
Arling & Cameron (2000), Anouk (2001), Tiësto (2002), Bløf (2003), Ali B (2004), Within Temptation 
(2005), Spinvis (2006), Armin van Buuren (2007), De Dijk (2008), Kyteman's Hiphop Orkest (2009), 
Caro Emerald (2010), Jeugd van Tegenwoordig (2011), Racoon (2012), The Opposites (2013), The 
Common Linnets (2014) en New Wave (2015). 
 
De Popprijs is een initiatief van BV Pop en de Kunstenbond, en wordt uitgereikt door Buma Cultuur. 
Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als 
in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. 
 
De jury bestond dit jaar uit: 
Guus Bleijerveld (BV Pop), Lisa de Jongh (Patronaat), Gijsbert Kamer (De Volkskrant), Jan Douwe 
Kroeske (Double 2), Peter Sikkema (De Oosterpoort / Eurosonic Noorderslag), Job de Wit (freelance 
journalist) en Diederik van Zessen (NPO 3FM). 

 

Juryrapport Popprijs 2017 

De Popprijs is een juryprijs die jaarlijks door Buma Cultuur wordt toegekend aan die band of artiest 
die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Maar hoe bepaal je de 
belangrijkste bijdrage? Zijn het de successen van de verschillende kandidaten waar de juryleden 
mee naar voren komen? Zijn het de verkoopcijfers of aantal streams die het zwaarst tellen?  
 
Bezoekersaantallen bij concerten of de populariteit in het buitenland? Of is het die briljante toon of 
sound van een act of juist de inspirerende werking van artiesten op de luisteraar. Aan geen van deze 
zaken mag de jury van de Popprijs voorbij gaan.  
 
Al die criteria werden zorgvuldig afgewogen en tegen elkaar afgezet, tijdens de beraadslagingen. 
2017 was wederom een goed jaar voor de Nederlandse popmuziek. Dance uit ons land bleef in het 
buitenland onverminderd toonaangevend. En wat te denken van hiphop. Er ging bijna geen week 
voorbij of er brak een rapper een stream-record. Ronnie Flex, Lil’ Kleine en Broederliefde 
consolideerden hun plek aan de top en kregen daar onder meer gezelschap van de in meerdere 
opzichten spraakmakende Boef. 
 
Rockmuziek leek tussen alle hiphop en dance enigszins in de verdrukking te komen, een 
internationale trend die ook in Nederland zichtbaar was. 2017 was bepaald niet het jaar van de 
gitaarbands. Maar er is echter één uitzondering. Er is een band die het voor elkaar kreeg wat steeds 
minder nieuwe rockbands lukt: een grote arena van het formaat Ziggo Dome uitverkopen. En dat 
niet één keer of twee keer maar vijf keer. 
 
De winnaar van de Popprijs 2017 is Kensington. De band uit Utrecht verkocht eind november de 
Ziggo Dome maar liefst vijf keer uit. Een ongekende prestatie, zeker wanneer je in ogenschouw 
neemt dat Kensington daarmee hun aantal uitverkochte Ziggo Dome-concerten tot tien zag stijgen. 
 
In vierentwintig maanden tien keer zo’n immense zaal uitverkopen, dat mag beslist uniek heten.  
De vijf uitverkochte Ziggo Dome concerten waren in november de bekroning op een jaar dat eind 
2016 begon met het verschijnen van hun vierde album Control. 
 
De plaat werd in korte tijd platina en bleef het hele jaar in de hogere regionen van de album Top 
100. Nederland is de afgelopen jaren massaal gevallen voor de toegankelijke rock die Kensington 



met een steeds grotere zelfverzekerdheid brengt. 
 
En dat is knap voor een band die sinds de oprichting in 2005 alles in eigen hand heeft gehouden.  
Kensington is als gretig maar piepklein gitaarbandje begonnen en heeft zich door veel optreden een 
steeds groter podium weten te bemachtigen. Ook dat onafhankelijke, die ouderwetse aan de punk 
ontleende Do It Yourself (DIY) mentaliteit die de vier muzikanten zo na aan het hart ligt heeft de jury 
meegewogen. 
 
Dat je met zo’n vast geloof in je eigen kwaliteiten zo ver kunt komen moet inspirerend zijn voor 
andere ambitieuze rockmuzikanten. 
 
En het eind van de zegetocht van Kensington lijkt nog lang niet in zicht. Het buitenland lonkt. De 
zalen in Duitsland, Oostenrijk, Polen en Tsjechië worden steeds groter en op 14 juli van dit jaar staat 
de winnaar van de Popprijs 2017 in de Amsterdamse Johan Cruijff Arena. Een podium die alleen 
voor de allergrootsten in de popmuziek bereikbaar is. Tussen de bands die de overstap naar stadions 
maakten als The Rolling Stones, U2, Muse, Metallica en Coldplay staat nu ook Kensington.  
 
 

 

Voor de redactie / Niet voor publicatie  
Neem voor vragen contact op met: 
Jildau Stoelwinder, popprijs@noorderslag.nl, tel 06 - 16 30 77 99. 

Download de persfoto in hoge resolutie 
Graag credits bij gebruik. Fotograaf Jorn Baars. 

Persfoto's van Eurosonic Noorderslag zijn hier te vinden: 
eurosonic-noorderslag.nl/nl/media/esns-2018-photos 
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