Eenmalige projectsubsidie 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. 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.
In het verleden werd door het Cultureel / Sociaal Fonds van Buma/Stemra en later door Buma Cultuur
incidenteel een bijdrage gegeven aan externe activiteiten.
Door een geleidelijke verandering in de opdracht van Buma Cultuur is de nadruk komen te liggen op
eigen activiteiten, Buma Cultuur ondersteunt in zeer uitzonderlijke gevallen activiteiten van derden.
Voorwaarden sponsoringaanvragen
-

Er moet duidelijk en aantoonbaar sprake van zijn dat de betreffende activiteit bijdraagt aan de
promotie en/of bevordering van het gebruik van Nederlands muziekauteursrecht.

-

Het project waarvoor de aanvraag is ingediend dient een landelijke uitstraling te hebben.

-

Het betreffende initiatief moet op passende manier kunnen voorzien in logo- en
naamsvermelding van Buma (Cultuur). Het moet mogelijk zijn in het kader van het
betreffende initiatief de corporate boodschap en/of corporate waarden van Buma (Cultuur) uit
te dragen.

-

Het betreffende project dient aantoonbaar uniek te zijn en duidelijk iets toe te voegen aan
bestaande initiatieven in de sector.

-

Aanvragen die sowieso niet door Buma Cultuur worden gefinancierd:
individuele auteurs/bands/artiesten
compositieopdrachten
reguliere concertreeksen
CD/videoclipproducties
boeken/uitgaven bladmuziek
sponsoring afdracht muziekauteursrecht aan Buma

Aanvraag indienen
-

Van het betreffende project moet bij de aanvraag een volledige, dekkende en inzichtelijke
begroting worden overlegd voor het geheel van het project of voor het gehele deelproject,
alsmede een samenvatting van het project van max. één A4.
Per mail (bij voorkeur): info@bumacultuur.nl
Of per post:
Buma Cultuur
Saturnusstraat 46-62
2132 HB Hoofddorp

-

Buma Cultuur streeft ernaar binnen twee maanden na indiening van het plan uitsluitsel te
geven over de toekenning of afwijzing van het verzoek. Na een eventuele afwijzing volgt geen
verdere correspondentie met betrekking tot de betreffende aanvraag.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
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