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Kaartverkoop Buma NL gestart

10e editie Buma NL in het teken van
talentontwikkeling
Op 30 september 2019 staat de tiende editie van Buma NL geheel in het teken
van ‘talentontwikkeling’ in de Nederlandstalige muziek. Tenslotte is
talentontwikkeling als onderdeel van de waardeketen de belangrijkste
levensader voor een gezonde muziekindustrie.
Buma NL, hét kennis- en netwerkplatform voor de Nederlandstalige
muziekprofessional, focust tijdens haar tiende editie op maandag 30 september in het
Utrechtse TivoliVredenburg nadrukkelijk op het belang van talentontwikkeling. Dit
thema vormt dan ook de rode draad van het conferentieprogramma, waarin
gerenommeerde sprekers uit de muziekindustrie vanuit verschillende disciplines
ingaan op het belang van niet alleen het ontwikkelen, maar ook het laten doorstromen
van nieuw talent.
De juiste keuzes
Het realiseren van langdurige, duurzame carrières voor componisten en artiesten
staat onder druk. Onder andere door de vluchtigheid van de huidige cultuurbeleving.
De vraag is dus hoe de jonge talenten kunnen anticiperen op deze maatschappelijke
trend. Daarnaast komt talent niet altijd op de juiste manier of op het juist moment
bovendrijven of hapert het ontwikkelingsproces. Om uiteenlopende
redenen. Langdurige artiestencarrières vragen om een lange adem, een herkenbaar
concept en een boeiend verhaal dat authentiek is. Maar ook om het beste
songmateriaal, uitgekiende planning of constante vernieuwing. Dat betekent ook dat
het best denkbare team rond de act of artiest geformeerd dient te worden. Hoe kom je
als artiest tot de keuze voor de juiste manager, boeker, agent, uitgever, label,
distributeur of promotor?
Kennisoverdracht
Er bestaat weinig discussie over het cruciale belang van talentontwikkeling voor de
continuïteit van een dynamisch en levensvatbare muziekindustrie. Alleen over de
manier waarop hier invulling aan gegeven kan worden, bestaan verschillende
inzichten. Door middel van paneldiscussies, interviews, workshops, presentaties en

keynotes probeert het conferentieprogramma van Buma NL een belangrijke bijdrage
te leveren aan kennisoverdracht en uitwisselen van ervaringen op het gebied van
talentontwikkeling. Daarmee wil het jaarlijkse Buma NL-evenement een waardevol
kennis- en netwerkplatform zijn dat op een positieve manier bijdraagt aan een
gezonde industrie voor Nederlandstalige muziek.
Kaarten voor Buma NL zijn vanaf vandaag vanaf €29,95 euro online te bestellen via
https://www.buma.nl/tickets
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