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Fernando Halman winnaar Pop Media Prijs 2018 
 

 

Radiomaker Fernando Halman is de winnaar van de Pop Media Prijs 2018. 

Op ESNS 2019 nam hij de prijs in ontvangst. De jury noemt Halmans 

“autoriteit en enthousiasme onmisbaar voor hiphopliefhebbers in het 

algemeen en die van Nederlandse hiphop in het bijzonder.” 

 

Halman presenteert sinds 2009 het ochtendprogramma Start op radiozender 

FunX. Drie jaar geleden werd Halman al genomineerd voor de Pop Media Prijs. 

Volgens de jury heeft hij in de afgelopen drie jaar “zijn status als de 

belangrijkste missionaris op de radio voor hiphop, r&b en alles wat we urban 

noemen alleen maar verhoogd.” 

De jury beschouwt Halman als een van de redenen dat (Nederlandse) hiphop 

in 2018 succesvoller was dan ooit. Ook het feit dat hij steeds prominenter 

aanwezig is in andere media wordt genoemd. De radiomaker is steeds vaker te 

zien als deskundige in programma’s als De Wereld Draait Door en RTL Late 

Night. 

De Pop Media Prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een pop-

journalist waarbij in het bijzonder wordt gelet op bijzondere prestaties in het 

afgelopen jaar. De andere genomineerden voor de Pop Media Prijs 2018 waren 



 

Timo Pisart (redactiechef bij 3VOOR12) en documentairemaker Teus van 

Sintmaartensdijk (Buying the Band). 

De Pop Media Prijs werd in 1994 voor het eerst uitgereikt. De winnaars waren 

achtereenvolgens Bert van de Kamp, Jip Golsteijn, David Kleijwegt, Martin Bril, 

Tom Engelshoven, Herman van der Horst, Anton Corbijn, Gijsbert Kamer, de 

redactie van de website 3voor12, Hester Carvalho, Lex van Rossen, Leon 

Verdonschot, John Schoorl, Leo Blokhuis, Jan van der Plas, Sander Donkers 

en Eric Corton, DWDD recordings, Saul van Stapele, Mary Go Wild / Mark van 

Bergen, Atze de Vrieze, Rutger Geerling, Rotjoch en Roosmarijn Reimer. 

 

 

 

Over ESNS 

ESNS (Eurosonic Noorderslag) is het platform voor en over Europese 

popmuziek. Op het festival worden meer dan 350 acts gepresenteerd aan 

zowel professionals als publiek. De conferentie voorziet in zo’n 150 panels en 

keynotes, alsook diverse netwerkmogelijkheden en prijsuitreikingen. Ieder jaar 

wordt één Europees land uitgelicht. Tijdens ESNS 2019 wordt voor het eerst op 

twee landen gefocust: Tsjechië en Slowakije. ESNS wordt door meer dan 4000 

muziekprofessionals uit alle segmenten van de industrie bezocht, waaronder 

400 vertegenwoordigers van internationale festivals. 

 

 

 

Meer informatie & contact 
Download: ESNS logo 
Contact:  jildau.stoelwinder@esns.nl 
Foto door Jorn Baars : Download 
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