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Winnaar Pop Media Prijs 2017: Roosmarijn Reijmer 

Op zaterdagmiddag 20 januari 2018 is voor de vierentwintigste keer de Pop Media Prijs uitgereikt. 
De winnaar is Roosmarijn Reijmer. De uitreiking vond plaats tijdens Eurosonic Noorderslag in 
Groningen. De andere genomineerden waren Puna.nl en Gert van Veen. 

De jury schrijft: ‘De afgelopen zes, zeven jaar heeft ze met een enorme gedrevenheid 3voor12 Radio 
een nieuw eigen gezicht gegeven. Ze had de bijna onmogelijk geachte opdracht het programma van 
Eric Corton voort te zetten, wat haar met ogenschijnlijk gemak lukte. Met een geheel eigen stijl 
waarin ze de moeilijkste elektronica een even vanzelfsprekende plek gaf, als de laatste hit van Katy 
Perry wist ze het onderscheid tussen underground en mainstream op te heffen.’ 

Foto: Bart Heemskerk  

  

De Pop Media Prijs heeft als doel de stimulering van de Nederlandse popjournalistiek in de breedste 
zin van het woord. De prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre waarbij vooral wordt gekeken 
naar bijzondere prestaties in het afgelopen jaar. Kandidaten zijn individuen, of in een enkel geval 
initiatieven of projecten vanuit alle geledingen van de media: pers, boeken, radio, tv, online media, 
documentaires, film, fotografie. Hierbij gaat het in alle gevallen om publicaties met als onderwerp 
popmuziek. 

De jury bestaat dit jaar uit: Gijsbert Kamer (Popjournalist de Volkskrant, juryvoorzitter), Atze de 
Vrieze (VPRO 3voor12), Yolanda Ulger (PIAS), Wilbert Mutsaers (Spotify Nederland) en Rotjoch 
(101Barz). 
De Pop Media Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500,- dat door Buma Cultuur en Eurosonic 
Noorderslag beschikbaar wordt gesteld. Eerdere winnaars van de Pop Media Prijs waren o.a. 
Rotjoch, Jip Golsteijn, Tom Engelshoven, Anton Corbijn, Martin Bril, Gijsbert Kamer, VPRO’s 3voor12, 

http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2203&m=2778&nl=254&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23257&l=-http--nieuwsbrieven.bumacultuur.net/media/ESNS/2018_PopMediaPrijs_DeOosterpoort_Photo-Bart-Heemskerk_HR_1-a.jpg
http://bumacultuur.mailotron.com/lt.php?c=2203&m=2778&nl=254&s=ae5e70f3f6acaccfadb07b1b78759886&lid=23257&l=-http--nieuwsbrieven.bumacultuur.net/media/ESNS/2018_PopMediaPrijs_DeOosterpoort_Photo-Bart-Heemskerk_HR_1-a.jpg


Lex van Rossen, Leon Verdonschot, Leo Blokhuis, Jan van der Plas, Sander Donkers, Eric Corton, 
DWDD recordings, Saul van Stapele en Atze de Vrieze. 

Over ESNS 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) is het platform voor en over Europese popmuziek. Overdag huisvest 
de conferentie meer dan 4000 muziekprofessionals. ’s Avonds vinden de showcasefestivals 
Eurosonic en Noorderslag plaats, waar jaarlijks meer dan 350 acts zich presenteren aan zowel 
professionals als publiek. Verder worden tijdens het evenement verschillende prijzen uitgereikt, 
naast de BV Popprijs huisvest ESNS de European Border Breakers Awards, European Festival Awards, 
Buma Music Meets Tech Award en de Pop Media Prijs. Ieder jaar licht het festival één Europees land 
uit, tijdens ESNS 2018 ligt de focus op Denemarken. 

 
 

 

More info:  

• Download: #ESNS18 Artist Press Photos 
• Download: ESNS logo 
• Download: Sfeerfoto's #ESNS17 
• Website: www.esns.nl 

• ESNS playlist Spotify 
• ESNS playlist Deezer 

Contact: 

• Nederlandse media - Corne Bos - corne.bos@noorderslag.nl 
• Internationale media - Ruud Berends - ruud.berends@noorderslag.nl 

Persberichten: 

• NL: ESNS line-up compleet met toevoeging van onder andere Alma (fi), Skott (se) en Youngr 
(gb) 

• NL: Noordelijk talent op Eurosonic Noorderslag 2018 
• EN: ESNS festival announcement: 121 acts for Eurosonic and NPO Soul and Jazz stage at 

Noorderslag 
• NL: Kraantje Pappie, Wende, Maan, Colin Benders, Josylvio en nog 8 acts bevestigd voor 

Noorderslag 
• NL: ESNS kondigt 48 acts aan voor Eurosonic, onder andere: Dillon, RONE, Stefflon Don en 

Warhola 
• NL: Hit The North brengt 9 talentvolle noordelijke acts op ESNS 
• NL: Longlist genomineerden Pop Media Prijs 2017 bekend 
• NL: My Baby, Jacob Banks, Au/Ra en HAEVN bevestigd voor Eurosonic Noorderslag 2018, 

start kaartverkoop: zaterdag 28 oktober 
• NL: Eerste namen Noorderslag 2018 met onder andere Boef, Roxeanne Hazes en Wulf 
• NL: Eerste line-up aankondiging ESNS 2018 
• NL: Eurosonic Noorderslag 2018 focust op Denemarken 
• EN: Danish Focus makes its mark on ESNS 2018 
• EN: ESNS announces keynote interview with Scumeck Sabottka by Emma Banks 
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