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Buma Cultuur
Foto Jorn Baars

Zet zich in voor muziek uit Nederland
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De missie van Buma Cultuur is glashelder:

evenementen en activiteiten binnen alle

in de media is er voor de Buma Awards,

ten, overheid en media heeft haar al in een

met de Nederlandse muziekauteurs en

muziekgenres. Sommige daarvan, zoals

waaronder ook de Buma Gouden Harp,

leidende rol geplaatst in het debat over

muziekuitgevers als belangrijkste doel

Eurosonic Noorderslag, het Amsterdam

de Lennaert Nijgh Prijs en de Buma Film

bijvoorbeeld het auteursrecht. De muziek

groep, is en blijft de promotie van het

Dance Event, Buma NL, inJazz en Buma

muziek Award vallen. Audiovormgeving

industrie zit complex in elkaar en ontwikkelt

Nederlands muziekauteursrecht in rele

Music In Motion, zijn uitgegroeid tot sterke

en reclamemuziek hebben eveneens

zich razendsnel. Als een belangenbehartiger

vante markten haar belangrijkste opdracht.

netwerkevenementen met een duidelijk

hun eigen Buma Awards en de Lifetime

voor de sector is Buma Cultuur daarom

De manier waarop Buma Cultuur daarin te

inhoudelijk profiel. Zij brengen het Neder

Achievement Award gaat naar een Buma-

onmisbaar. De stichting komt niet alleen

werk gaat vraagt echter om een herijking.

lands muziekauteursrecht nationaal en

componist die uitzonderlijk en langdurig

met advies op zakelijk gebied, maar onder

Daarom is eind 2016 een beleidsplan

internationaal onder de aandacht en on

heeft gepresteerd. In specifieke markten

steunt tevens initiatieven die muzikanten

geschreven dat de periode 2017 - 2020

derschrijven de rol van Buma Cultuur als

zoals pop, heavy rock, jazz, urban en thea

jong en oud helpen zich te ontplooien, als

overziet. Directeur Frank Helmink schrijft

aanjager en initiator. Het is deze rol die

ter ondersteunt Buma Cultuur genreprijzen

schrijver, als performer, in de studio en op

daarin: “De ambities zijn groot, maar de

de stichting met ingang van 2017 meer en

zoals de Popprijs, de Buma Boy Edgarprijs,

het podium. Last but not least: Buma Cultuur

middelen niet onbeperkt. Dat vraagt om

meer wil uitdragen: gevestigde festivals

de Buma ROCKS! Export Award en de

gelooft in bevordering van de Nederlandse

creativiteit en ondernemerschap.” Om de

en conferenties komen op eigen benen

Annie M.G. Schmidtprijs. Al deze prijzen

muziekexport. Artiesten die internationaal op

ontwikkelingen in kaart te brengen, willen

te staan, waarmee tijd en energie vrijkomt

genereren aandacht in de media en

het punt van doorbreken staan krijgen op

wij in dit jaarverslag over 2017 alvast laten

voor die evenementen die nog ondersteu

hebben zo een belangrijke stimulerende

specifieke onderdelen van hun marketing

zien hoe de verschillende festivals, confe

ning nodig hebben.

werking.

plan een extra duwtje in de rug.

Buma Cultuur eert ieder jaar componisten,

Buma Cultuur werkt vanuit de stellige

Opgericht en ondersteund door de Neder

tekstdichters en muziekuitgevers vanwege

overtuiging dat muziek een toegevoegde

landse auteursrechtenorganisatie Buma,

hun bijzondere carrière of bijdrage aan de

waarde heeft voor samenleving, onderwijs

heeft Buma Cultuur gedurende de laatste

verspreiding van Nederlands muziekauteurs

en economie. De proactieve rol van Buma

decennia een fundament gelegd van

recht. Grote aandacht bij de achterban en

Cultuur in haar benadering van leden, klan

renties en overige activiteiten zijn verlopen.
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De evenementen

Foto Bart Heemskerk

van Buma Cultuur in 2017
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Eurosonic Noorderslag
11 / 12 / 13 / 14 JANUARI
Foto Bart Heemskerk

Met muziek, innovatie en media
als speerpunten voor de conferentie, stond de 31ste editie van
het Europese muziekplatform
bol van de dadendrang. Tijdens
een feestelijke ceremonie werd
Eurosonic Noorderslag bovendien door de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals
verkozen tot beste festival.
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‘Het is heel goed om te zien dat er zoveel

het Nederlandse en Europese live circuit.

Layers Sessions in de Minerva Art Academy.

Eurosonic Noorderslag kende een uitgebreid

belangstelling is voor Europese muziek,’

Het is de kiem en wortel voor menig pop

Hiphopfestival Appelsap hostte een eigen

panelprogramma waarin onderwerpen als

aldus Peter Smidt, Creatief Directeur Euro

artiest.’

avond in Paradigm. Ter gelegenheid van

rechten, streaming, blockchain en nieuwe

Eurosonic Noorderslag opende Jett Rebel

live- en media-formats aan bod kwamen.

sonic Noorderslag, in het persbericht dat
een bijzonder succesvolle 31ste editie af

Eurosonic is springplank voor de meest

in de Der Aa-Kerk een museum met per

Gedurende vier dagen werden de actuele

rondde. ‘Eurosonic Noorderslag brengt

actuele en veelbelovende Europese (en

soonlijke eigendommen, instrumenten,

ontwikkelingen in de Europese muzieksec

talent, festivals en media samen, en dat

Nederlandse) acts, Noorderslag is de graad

foto’s en kledingstukken. In samenwerking

tor vanuit meerdere perspectieven belicht.

zorgt er heel direct voor dat meer naar

meter voor Nederlandse muziek. Als geheel

met vier provinciale popkoepels (POP

Todd Hansen, conferentie-directeur van

Europese muziek wordt geluisterd.’ Dat

is Eurosonic Noorderslag het belangrijkste

groningen, Friesland Pop, K&C Drenthe

South by Southwest (US), opende de Euro

Eurosonic Noorderslag meer is dan een

platform voor Europese muziek; de cijfers

en Poppunt Overijssel) werd Noord-Neder

sonic Noorderslag conferentie 2017. Als

mooie jaaropening, bleek uit het feit dat

in het kader hiernaast zijn wat dat betreft

lands muziektalent vertegenwoordigd

keynotespreker van het Buma Music meets

de Vereniging Nederlandse Poppodia en

veelzeggend. De festivalkaarten voor Noor

tijdens Grunnsonic en de popkoepels-

Tech-programma gaf Hansen de primeur

-Festivals (VNPF) een onderscheiding

derslag op zaterdag en de passepartouts

showcases in LOLA en Club Kiwi.

over de nieuwste ontwikkelingen en trends

toekende: een IJzeren Podiumdier in de

voor alle festivaldagen waren onveranderlijk

categorie Beste Festival. De IJzeren

uitverkocht. Focusland tijdens de 31ste

Eurosonic Noorderslag vroeg 35 internatio

meets Tech is opgezet door Buma/Stemra,

Podiumdieren worden sinds 1997 jaarlijks

editie was Portugal, dat een gevarieerde

nale media welke vijf acts uit het programma

dat start-ups ondersteunt en stimuleert om

uitgereikt en zijn peer-to-peer-prijzen. De

delegatie aan acts naar Groningen afvaar

volgens hen in de gaten gehouden moeten

de groei te versnellen. Buma Music meets

leden van de vereniging brengen hun stem

digde.

worden. Dit resulteerde in een omvangrijke

Tech biedt hen een platform voor het pro

‘Recommended’ lijst waarin de volgende

moten en het onder de aandacht brengen

uit. De persoon of organisatie die de meeste

op tech- en muziekgebied. Buma Music

stemmen ontvangt, wint de prijs. Uit het

Naast de ongelofelijke hoeveelheid talent

tien acts het vaakst werden genoemd:

van de diensten bij zowel professionals als

begeleidende rapport: ‘Dit voor de business

dat ‘gewoon’ optrad, waren er allerlei pro

Amber Arcades (NL), Anna Meredith (GB),

publiek. Tijdens Eurosonic Noorderslag orga

essentiële festival is een ongeëvenaarde

jecten in het programma te vinden. Dotan

Anna of the North (GB), Her (FR), Mémoria

niseert Buma Music meets Tech een pitch

rendez-vous van professionals, nieuw talent

en Eurosonic Noorderslag presenteerden

de Peixe (PT), Sløtface (NO), Skott (SE),

programma voor startups en een conferentie

en enthousiast publiek. Inmiddels is het een

tijdens de donderdag en vrijdag van Euro

Best Youth (PT), First Breath After Coma

programma over innovatie. Start-ups konden

vaste, niet te onderschatten waarde, voor

sonic een bijzondere editie van Dotan’s 7

(PT) en Roosevelt (DE).

zich via de website aanmelden voor het
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feiten en cijfers
Eurosonic Noorderslag Festival
40.300 bezoekers uit 42 landen (uitverkocht)
382 acts
48 podia Eurosonic
(inclusief het Extra programma)
10 podia Noorderslag

Eurosonic Noorderslag conferentie
4.200 bezoekers (uitverkocht)

Waaronder
465 aanwezige media & journalisten
37 EBU radiostations
98 ETEP festivals
417 internationale festivals

pitchprogramma op Eurosonic Noorderslag

het programma, met onder andere thema’s

Sessions. Het Duitse programma Rock

slag conferentie. Voor meer over dit onder

2017. De Buma Music meets Tech-pitch werd

als duurzame afvalverwerking, energie,

palast filmde een groot aantal acts en

zoek, zie het hoofdstuk Exportbevordering.

gewonnen door de makers van de GUTS

crowd-control en terreur. ‘Blij verrast door

Noorderslag werd door NPO 3 live op

app, waarmee ticketfraude en zwarthandel

de hoge kwaliteit van de panels en sprekers

televisie gebracht. De Portugese radio

In het panel genaamd Music Moves Euro

van tickets effectief wordt tegengegaan.

en de groei van het aantal Nederlandse en

deed meer dan tien uur live verslag van

pe, de eerste formele discussie tussen de

internationale professionals’, aldus Willem

Eurosonic.

Europese Commissie en de Europese mu

Eurosonic Noorderslag lanceerde in samen

Westerman, Vereniging van Evenementen

werking met VPRO Medialab een program

Makers (VVEM).

zieksector in zijn gehele breedte, sprak
De exportwaarde van de Nederlandse pop

Barbara Gessler, hoofd van Creative Euro

muziek is in 2015 vrijwel gelijk gebleven

pe, zich namens de Europese Commissie

150 panels en meetings van de conferentie

Na het 30-jarig jubileum in 2016, trok de

aan die van 2014. Dat bleek uit het rapport

uit voor een continue dialoog met de sec

ging het tijdens dit nieuwe conferentie

editie van 2017 wederom veel aandacht in

van Perfect & More, dat in opdracht van

tor over een mogelijk toekomstig support

programma over nieuwe ontwikkelingen in

de internationale media. Eurosonic Noorder

Buma Cultuur de exportwaarde onder

programma van de EU. Dat 2017 in Neder

de media: zowel bij de keynote van BBC

slag werd in 17 landen live op de radio uit

zocht. In 2004, het eerste jaar van de

land een verkiezingsjaar was, bleek onder

DJ Chris Price als in het Data or DJ-panel

gezonden, en in totaal was het evenement

metingen, bedroeg de totale exportwaarde

andere uit de aanwezigheid van een aantal

kwam ter sprake of de toekomst is aan de

in 34 Europese landen te zien of te horen.

€ 31,6 miljoen. Dat cijfer steeg tot 2014,

politici op de conferentie: PvdA, VVD, D66,

algoritmes of aan de curatoren.

Zo deed BBC Radio One een live-uitzending

toen de exportwaarde € 186,6 miljoen

de Piratenpartij en Partij van de Dieren wa

en zond de Frans/Duitse zender Arte live-

bedroeg. Over 2015 werd een bedrag van

ren aanwezig om te discussiëren over het

Het vierde jaar van de Europese Productie

streams uit vanuit de Der AA-Kerk. Verder

€ 183,26 miljoen genoteerd. De uitkomsten

toekomstig popbeleid ten aanzien van pop

& Innovatie Conferentie (EPIC) kende een

werd een groot aantal acts door de VPRO

van het onderzoek werden op zaterdag

muziek. Ook keek minister Jet Bussemaker

stevige groei in het aantal deelnemers en in

opgenomen tijdens de ESNS 3voor12

14 januari gepresenteerd tijdens de Noorder

terug op haar ambtsperiode.

malijn over de Future of Media. Onder de
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winnaars
Popprijs
Martin Garrix

Winnaar Buma Music Meets Tech Award
2017

Jury Popprijs

GUTS

Guus Bleijerveld (BV Pop)
Johan Gijsen (TivoliVredenburg)
Gijsbert Kamer (De Volkskrant/VPRO)
Jan Douwe Kroeske (Double 2)
Peter Sikkema (De Oosterpoort/Eurosonic
Noorderslag)
Job de Wit (freelance journalist)
Diederik van Zessen (3FM)

Jury Buma Music Meets Tech Awards

Pop Media Prijs
Rotjoch (hiphopplatform 101Barz)

Jury Pop Media Prijs
Gijsbert Kamer (popjournalist de
Volkskrant, juryvoorzitter)
Atze de Vrieze (3voor12)
Wilbert Mutsaers (MOJO)
Yolanda Ulger (PIAS)
Tim Knol (muzikant)
Rutger Geerling (winnaar Pop Media
Prijs 2015)

Winnaar European Border Breakers
Award (EBBA) Nederland
Natalie la Rose
EBBA Public Choice Award
Dua Lipa (GB)

INHOUDSOPGAVE

Ralph Simon (Mobilium, juryvoorzitter)
Mir Wermuth (iMMovators)
Wim van Limpt (Buma/Stemra)
Todd Hansen (South by Southwest)
Asa Carild (ICE Services)

Winnaars IJzeren Podiumdieren 2016
Beste directeur: Mano Scherpbier
(Burgerweeshuis)
Beste programmeur: Robert Meijerink
(o.a. Doornroosje, Merleyn, Eurosonic
Noorderslag)
Beste festival: Eurosonic Noorderslag
(Groningen)
Beste podium: TivoliVredenburg (Utrecht)
Beste marketeer: Bente Bollmann (o.a.
Down The Rabbit Hole, Lowlands)
IJzeren Eierbal: Jochem Winterwerp
(hoofd marketing bij Friendly Fire)

European Festival Awards 2016
o.a. Best Major Festival – Rock Werchter,
Newcomer of the Year – Dua Lipa

Vast onderdeel van Noorderslag is de

Angelo Diop), initiatiefnemer en presentator

uitreiking van de Popprijs, de meest presti

van 101Barz. Dit internetplatform voor de

gieuze prijs voor Nederlandse popmuziek.

Nederlandse hiphop kende ten tijde van

De Popprijs 2016 ging naar DJ en producer

de uitreiking al zo’n 202 miljoen views op

Martin Garrix. Het beeld van Theo Mackaay

YouTube. Uit het juryrapport: ‘Nooit was

en de cheque ter waarde van € 10.000

hiphop zo dominant aanwezig in de Neder

werden zoals gebruikelijk op de zaterdag

landse popmuziek als in 2016. En als geen

avond uitgereikt tijdens Noorderslag in de

ander voelt Rotjoch aan wat er binnen de

Oosterpoort. Het was de 31ste uitreiking op

Nederlandse hiphop gaande is. Hij bewijst

rij. De bekendmaking was live te horen op

op zijn eigen zender 101Barz nu al tien jaar

NPO 3FM. Martin Garrix – echte naam

een uitstekende neus te hebben voor nieuw

Martijn Garritsen – kon zelf niet aanwezig

talent en zorgt er dankzij sessies ook voor

zijn en sprak het publiek via een video

dat nieuw talent de aandacht krijgt die het

boodschap toe. Met het toekennen van de

verdient. Ronnie Flex, Broederliefde en

Popprijs 2016 aan Martin Garrix bekroonde

Sevn Alias zouden zonder Rotjoch nooit zo

de jury een artiest met imposante cijfers.

bekend zijn geworden als ze nu zijn.’ De

Wereldwijd zagen zo’n twintig miljoen men

Pop Media Prijs heeft als doel de stimule

sen Garrix optreden. Zijn al wat oudere single

ring van de Nederlandse popjournalistiek

Animals doorbrak in 2016 de grens van een

in de breedste zin van het woord. Hij wordt

miljard streams terwijl zijn in augustus 2017

uitgereikt voor het gehele oeuvre van een

verschenen single In The Name Of Love ten

popjournalist, waarbij vooral wordt gekeken

tijde van de uitreiking vierhonderd miljoen

naar de bijzondere prestaties in het afgelo

keer op Spotify was beluisterd. Martin Garrix

pen jaar. Aan de prijs is een bedrag ver

werd in 2016 uitgeroepen tot #1 DJ van

bonden van € 2500, beschikbaar gesteld

de wereld, als jongste ooit, en won 2 MTV

door Hogeschool Inholland.

European Music Awards. De jury noteerde
dat Garrix zich van veel andere DJ’s onder

De impact van Eurosonic Noorderslag op

scheidt door zijn ‘drang naar vernieuwing

Nederlandse bands is groot. Ze presenteren

en feilloze gevoel voor melodie en hits.’

zich er aan een groot internationaal gezel
schap professionals én aan het Nederlandse

De drieëntwintigste winnaar van de Pop

publiek, omlijst door tal van activiteiten.

Media Prijs werd Rotjoch (echte naam

Sinds 2003 kent Eurosonic Noorderslag het

De evenementen van Buma Cultuur in 2017 10

zogenaamde ETEP-programma, het Euro

sonic Noorderslag. De Award Show werd

casting Union. De EBBA worden onder

men tot stand in samenwerking met Festival

pean Talent Exchange Program. Dit brak in

gepresenteerd door Jools Holland en

steund door vereniging Buma, Creative

Awards Ltd, Yourope (European Festival

2017 het record van de hoeveelheid shows

negen van de tien EBBA-winnaars traden

Europe, het Ministerie van Onderwijs,

Association) en Eurosonic Noorderslag.

gegeven door Europese artiesten op festivals

op. De Public Choice Award werd gewon

Cultuur en Wetenschappen, de provincie

over heel Europa. Met 424 shows van 164

nen door de Britse zangeres Dua Lipa.

Groningen, gemeente Groningen, Martini

Activiteiten buiten het reguliere programma

artiesten uit 30 landen blijft ETEP buitenlands

Tijdens de EBBA-show traden naast Dua

Plaza en het European Music Office.

van Eurosonic Noorderslag om waren er

succes van Europese artiesten stimuleren

Lipa ook EBBA-winnaars Natalie La Rose

en helpt het zo de Europese en internatio

(NL), Alan Walker (NO), Jaakko Eino Kalevi

Tijdens de openingsavond van Eurosonic

programma groter dan ooit. Een bont geheel

nale carrières uit te bouwen. 19 Nederlandse

(FI), Namika (DE), Hinds (ES), Filous (AT),

Noorderslag 2017 vond de uitreiking van

van preparties, afterparties, free events,

acts speelden samen op 38 van de bij ETEP

Jain (FR) en Walking on Cars (IE) op. Ook

de European Festival Awards plaats. De

waaronder Eurosonic Air op de Grote Markt,

aangesloten festivals: Klangstof, Weval (Live),

Era Istrefi (AL) kreeg een EBBA uitgereikt.

festivalindustrie is een miljardenbusiness

en een zijprogramma vormde een festival

Pink Oculus, Kensington, Kuenta i Tambu,

De EBBA-show werd werd in twaalf Europese

en voor de verkiezing van de populairste

op zich.

Kim Janssen, Gallowstreet, CUT_, Blaudzun,

landen op televisie uitgezonden. Delen van

festivals kwamen maar liefst 1,2 miljoen

The Mysterons, Paceshifters, Kraantje Pappie,

de show zijn te zien op het EBBA YouTube-

publieksstemmen binnen vanaf 350 festivals

De Eurosonic Noorderslag mobiele app

Jonna Fraser, Koffie, Joep Beving, Donnie,

kanaal.

in 35 Europese landen. Bij de uitreiking van

bood alle mogelijkheden om persoonlijke

altijd al, en in 2017 was het Eurosonic Extra

de prijzen (toegekend op basis van publieks-

conferentie- en festivalschema’s vast te

Klangstof staat bovenaan de lijst van 2017

De EBBA wordt gefinancierd door het

en jurystemmen) werd mede door Eurosonic

leggen en playlists te beluisteren, waar

met acht festivalshows. Overigens werd in

Creative Europe Programme van de Euro

Noorderslag zangeres Dua Lipa tot New

onder de Recommended playlist, zoals die

dit kader door 100 van de belangrijkste Eu

pese Unie. De Europese Unie meet het

comer of the Year verkozen. De European

werd samengesteld uit aanbevelingen van

ropese festivals een keuze gemaakt uit het

succes van de tien winnaars aan de hand

Festival Awards bestaan sinds 2009 en ko

internationale mediacontacten.

Eurosonic-programma. Namen die opvallend

van airplay, verkoop van geluidsdragers,

vaak genoemd werden waren Klangstof (NL),

liveoptredens binnen Europa en de positie

Baloji (BE), Roosevelt (DE), Skott (SE),

in de European Border Breakers Charts.

Shame (GB), Onuka (UA), Tommy Cash (EE)

Deze Charts, die begin 2016 zijn geïntro

en Her (FR).

duceerd en worden samengesteld door

DJ Irie, Amber Arcades en Broederliefde.

Radiomonitor, zijn gebaseerd op airplay
De winnaars van de European Border

binnen Europa maar buiten het eigen land

Breakers Awards (EBBA) 2017, voor Europese

van de artiest. De veertiende editie van de

artiesten die succesvol zijn buiten hun eigen

EBBA werd gefinancierd door het

landsgrenzen, ontvingen hun prijs in de

Europees Cultuurprogramma en georgani

EBBA awardshow in MartiniPlaza in Gronin

seerd door Eurosonic Noorderslag, in

gen, tijdens de openingsavond van Euro

samenwerking met de European Broad

INHOUDSOPGAVE

websites
http://www.eurosonic-noorderslag.nl/nl/
Facebook https://www.facebook.com/eurosonicnoorderslagfestival
Twitter https://twitter.com/ESNSnl

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/GaK3JXF0uNo
http://www.europeanborderbreakersawards.eu/nl/
http://www.etep.nl/nl/
http://eu.festivalawards.com
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Buma Awards
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“Nederland heeft zóveel
muzikale talenten die in
binnen- en buitenland
succesvol zijn. En dat
zijn niet alleen mensen
die midden in de schijnwerpers staan; net zo
vaak werken ze buiten
het zicht van het grote
publiek. Met deze Buma
Awards geven we beide
groepen het podium en
de erkenning die ze verdienen.” - Frank Helmink,
directeur Buma Cultuur
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winnaars
Buma Gouden Harp
Frits Spits

Lennaert Nijgh Prijs
Peter Slager

Lifetime Achievement Award
Hans van Hemert

Buma Classical Award
Johan de Meij

Buma Award Filmmuziek
Renger Koning - Bezness As Usual

Buma Award TV-vormgeving
Jeroen Kuitenbrouwer, Ward Henselmans &
Daan Jansen / KH Music - 24Kitchen

Buma Award Radio-vormgeving
Jeroen Kuitenbrouwer, Ward Henselmans &
Daan Jansen / KH Music - NPO Radio 1 Restyling

Buma Award Reclamemuziek
Paul Deetman & Andre Ettema / The Solos Daredevil - Season 2 Trailer

Buma Award Nationaal
1. Catch & Release (deepend remix) - Matt Simons
Componist/tekstschrijver: Matt Simons
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: Kobalt Music Publishing
2. Hey - Afrojack & Fais
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall
Componist/tekstschrijver: Faisal Ben Said
Uitgever: Maktub Music Publishing
Uitgever: BMG Talpa Music
3. In The Name Of Love - Martin Garrix
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
Componist/tekstschrijver: Yael Nahar
Uitgever: MusicAllStars
Uitgever: Universal Music Publishing
4. Summer On You - Sam Feldt and Lucas & Steve
ft. Wulf
Componist/tekstschrijver: Léon Paul Palmen
Componist/tekstschrijver: Lucas de Wert
Componist/tekstschrijver: Steven Jansen
Componist/tekstschrijver: Sammy Renders
Uitgever: Cloud 9 Music
Uitgever: MusicAllStars
Uitgever: CTM Publishing
Uitgever: Endless Music Publishing

INHOUDSOPGAVE

5. S.E.X. - Cheat Codes ft. Kris Kross Amsterdam
Componist/tekstschrijver: Cimo Fränkel
Componist/tekstschrijver: Rik Annema
Componist/tekstschrijver: Bearclvw
Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman
Componist/tekstschrijver: Sander Huisman
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: MusicAllStars
6. This One’s For You - David Guetta ft. Zara Larsson
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
Uitgever: BMG Talpa Music
7. Slow Down - Douwe Bob
Componist/tekstschrijver: J.P. Hoekstra
Componist/tekstschrijver: Jeroen Overman
Componist/tekstschrijver: Douwe Bob Posthuma
Componist/tekstschrijver: Matthijs van Duijvenbode
Uitgever: Pennies From Heaven
Uitgever: Universal Music Publishing
8. Breng Me Naar Het Water - Marco Borsato
ft. Matt Simons
Componist/tekstschrijver: John Ewbank
Componist/tekstschrijver: Gordon Groothedde
Componist/tekstschrijver: Matt Simons
Uitgever: Universal Music Publishing
Uitgever: BMG Talpa Music
9. Jungle - Broederliefde
Componist/tekstschrijver: Jerzy Miquel Rocha Livramento
Componist/tekstschrijver: Emerson Akachar
Componist/tekstschrijver: Melvin Silberie
Componist/tekstschrijver: Javiensley Dams
Componist/tekstschrijver: Julien Willemsen
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan
Uitgever: Top Notch Publishing/Universal Music
Publishing
10. Heading Up High - Kensington
Componist/tekstschrijver: Jan Haker
Componist/tekstschrijver: Casper Starreveld
Componist/tekstschrijver: Eloi Youssef
Componist/tekstschrijver: Niels van den Berg
Componist/tekstschrijver: Armin van Buuren
Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij
Uitgever: Cloud 9 Music
11. Let’s Go - Ali B ft. Kenny B & Brace
Componist/tekstschrijver: Tevin Plaate
Componist/tekstschrijver: Ali Bouali
Componist/tekstschrijver: Kenneth Bron
Componist/tekstschrijver: Rashid MacDonald
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan
Componist/tekstschrijver: Glen Faria
Uitgever: Top Notch Publishing/Universal Music
Publishing

Uitgever: CTM Publishing
Uitgever: BMG Talpa Music
12. Ik Huil Alleen Bij Jou - Ali B ft. Diggy Dex
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan
Componist/tekstschrijver: Willem de Bruin
Componist/tekstschrijver: Carlos Vrolijk
Componist/tekstschrijver: David van Dijk
Componist/tekstschrijver: Ali Bouali
Componist/tekstschrijver: Darin Guermonprez
Componist/tekstschrijver: Koen Jansen
Uitgever: CTM Publishing
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: AT Publishing
Uitgever: Cloud 9 Music
13. Feel The Love (Sam Feldt edit) - Janieck
Componist/tekstschrijver: Radboud Miedema
Componist/tekstschrijver: Janieck van de Polder
Componist/tekstschrijver: Joren van der Voort
Uitgever: Strengholt Music Publishing
Uitgever: MusicAllStars
14. Treur Niet (Ode Aan Het Leven) - Diggy Dex ft. JW Roy
Componist/tekstschrijver: Darin Guermonprez
Componist/tekstschrijver: René van Mierlo
Componist/tekstschrijver: Jan Willem Roy
Componist/tekstschrijver: Koen Jansen
Uitgever: Pepflow
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: Cloud 9 Music
15. Gass - Sevn Alias ft. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho
Componist/tekstschrijver: Sevaio Mook
Componist/tekstschrijver: Brian Oduro
Componist/tekstschrijver: Jairzinho Winter
Componist/tekstschrijver: William Mensah
Componist/tekstschrijver: Jason Piqué
Uitgever: Cloud 9 Music
Uitgever: Rotterdam Airlines Publishing
16. Do I Ever - Kensington
Componist/tekstschrijver: Jan Haker
Componist/tekstschrijver: Casper Starreveld
Componist/tekstschrijver: Eloi Youssef
Componist/tekstschrijver: Niels van den Berg
17. All Night Long - Rochelle
Componist/tekstschrijver: Morien van der Tang
Componist/tekstschrijver: Rochelle Perts
Componist/tekstschrijver: Joren van der Voort
Componist/tekstschrijver: Diederik van Elsas
Componist/tekstschrijver: Jantine Heij
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: Maktub Music Publishing
Uitgever: MusicAllStars
Uitgever: Downtown Music Publishing

18. Reality - Lost Frequencies ft. Janieck Devy
Componist/tekstschrijver: Janieck van de Polder
Componist/tekstschrijver: Radboud Miedema
Uitgever: Strengholt Music Publishing
Uitgever: Cloud 9 Music
19. One Night Stand - B-Brave ft. Sevn Alias
Componist/tekstschrijver: Brahim Fouradi
Componist/tekstschrijver: Sevaio Mook
Componist/tekstschrijver: Carlos Vrolijk
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: AT Publishing
Uitgever: Cloud 9 Music
Uitgever: La Foux Publishing
20. Mi No Lob - Broederliefde
Componist/tekstschrijver: Wagner Ferreira Bendinha
Componist/tekstschrijver: Jerzy Miquel Rocha Livramento
Componist/tekstschrijver: Emerson Akachar
Componist/tekstschrijver: Melvin Silberie
Componist/tekstschrijver: Javiensley Dams
Uitgever: Top Notch Publishing/Universal Music
Publishing

Buma Award Internationaal
1. This One’s For You - David Guetta ft. Zara Larsson
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
Uitgever: BMG Talpa Music
2. In The Name Of Love - Martin Garrix
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
Componist/tekstschrijver: Yael Nahar
Uitgever: MusicAllStars
Uitgever: Universal Music Publishing
3. Bang My Head - David Guetta ft. Sia & Fetty Wap
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
Componist/tekstschrijver: Nick Rotteveel
Componist/tekstschrijver: Marcus van Wattum
Uitgever: BMG Talpa Music
4. Catch & Release (deepend remix) - Matt Simons
Componist/tekstschrijver: Matt Simons
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: Kobalt Music Publishing
5. What Is Love - Lost Frequencies
Uitgever: Cloud 9 Music
6. S.E.X. - Cheat Codes ft. Kris Kross Amsterdam
Componist/tekstschrijver: Cimo Fränkel
Componist/tekstschrijver: Rik Annema
Componist/tekstschrijver: Bearclvw
Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman
Componist/tekstschrijver: Sander Huisman
Uitgever: BMG Talpa Music
Uitgever: MusicAllStars
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Frank Helmink: “De leden van Buma zijn

Op het Buma Award Gala wordt tevens de

schrijver en taalschouwer Frits Spits toe,

componisten, tekstdichters en muziek

prijs voor de meest succesvolle filmmuziek

die al veertig jaar actief is in de media.

uitgevers. De Harpen en Exportprijzen

uitgereikt. Een deskundige jury kiest de

Diens commentaar: “De toekenning is

werden in het verleden nog wel eens ge

winnaar van de Lennaert Nijgh Prijs voor

natuurlijk eervol, maar ik heb niet anders

Het vierde Buma Awards Gala vond plaats

wonnen door artiesten die niet ook de

de beste tekstdichter. Tenslotte gaat de

gedaan dan wat ik voor mijn gevoel moest

op maandag 6 maart 2017. Radiomaker

componist waren. Dat hebben we met de

Lifetime Achievement Award naar een com

doen. Dat doe ik trouwens nog steeds.

Frits Spits werd onderscheiden met een

Buma Awards willen ondervangen.”

ponist die een belangrijke stempel heeft

Muziek uitkiezen die me melodisch aan

gedrukt op de Nederlandse muziek. Met

spreekt en die tekstueel verrassend,

Gouden Harp en Buma Awards waren er
onder andere voor de jonge Matt Simons

De winnaars in de categorieën Nationaal

deze opzet van de prijsuitreiking wil Buma/

ontroerend of grappig is. Dat dat niet on

als de meest gekochte, gestreamde en

en Internationaal worden bepaald op basis

Stemra vooral de achterban bedienen, met

opgemerkt is gebleven en een Gouden

gedraaide muziekauteur Nationaal. Nick

van de behaalde resultaten in het vooraf

als belangrijke bijkomstigheid de ruime

Harp waard is, stemt me dankbaar.” De

van de Wall - beter bekend als Afrojack -

gaande jaar. Zo worden er Awards uitgereikt

media-aandacht voor Nederlandse compo

Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter

en Giorgio Tuinfort deden het internatio

aan de twintig meest gedraaide en ver

nisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

was voor Bløf-bassist, componist en tekst

naal het beste.

kochte liedjes door Buma-leden geschreven.

schrijver Peter Slager.

Ook worden er Awards uitgereikt aan de

Net als in voorgaande jaren werden de

De Buma Awards worden gezien als de

schrijvers van de internationaal meest suc

Buma Awards in Studio 21 op het Hilver

belangrijkste Nederlandse muziekprijzen.

cesvolle (Nederlandse) liedjes. De Gouden

sumse Media Park door gastheer Erik de

Zij zijn een erkenning voor de Nederlandse

Harp is als muziekprijs gebleven. Deze

Zwart uitgereikt tijdens een besloten gala

muziekprofessionals en tonen de buiten

wordt uitgereikt aan een persoon die zich

feest. Componist/tekstschrijver Hans van

wereld hoe goed de Nederlandse muziek

bij uitstek heeft ingezet voor muziek uit

Hemert ontving een Lifetime Achievement

het doet in zowel binnen- als buitenland.

Nederland. Waar de keus van die winnaar

Award. De Buma Classical Award was voor

Sinds 2014 vervangen zij de diverse prijzen

vanuit de Buma-achterban wordt bepaald,

componist Johan de Meij, internationaal

die ooit door de voorloper van Buma

geldt voor de andere prijswinnaars dat de

een gerenommeerd en meervoudig onder

website

Cultuur, stichting Conamus, in het leven

harde cijfers van airplay, downloads en

scheiden dirigent en componist. De Gouden

http://www.buma-awards.nl/

zijn geroepen. Directeur van Buma Cultuur

streams maatgevend zijn.

Harp kwam radiomaker, tv-presentator,

INHOUDSOPGAVE
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Annie M.G. Schmidtprijs
10 APRIL

Foto Mike Breeuwer

De Annie M.G. Schmidtprijs
2016 ging naar een volgens
de jury indringend gezongen
lied dat de luisteraar deel
genoot maakt van een
afschuwelijke gebeurtenis.
De prachtige stem van Kiki
Schippers en de begeleiding
op elektrische piano door
Rolf Verbaant lieten de jury
leden niet onberoerd.

INHOUDSOPGAVE
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De 25e editie van de uitreiking vond plaats

Voorafgaand aan de uitreiking brachten

De uitreiking werd voorafgegaan door een

op 9 april in Theater Bellevue, als onder

alle genomineerden hun lied ten gehore

in samenwerking met Buma Cultuur geor

deel van de uitgebreide feestelijke festival

waarna de voorzitter van de vakjury de

ganiseerde Buma Kleinkunst Masterclass

editie AKF Deluxe. Het Amsterdams Klein

winnaar bekend maakte. Het waren Kiki

over de zakelijke aspecten van het vak.

Er spoelen mensen aan - Kiki Schippers en
Rolf Verbaant

kunst Festival bestond in 2017 30 jaar. Met

Schippers en Rolf Verbaant die de prijs

Tijdens de uitverkochte masterclass werd

De jury van de Annie M.G. Schmidtprijs 2016

de Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief

kregen toegekend. Uit handen van Frits

onder andere gesproken over mogelijke

van Buma Cultuur en het Amsterdams

Spits ontving het tweetal een bronzen borst

geldstromen voor artiesten, de werking

Kleinkunst Festival, wil de organisatie van

beeld van Annie M.G. Schmidt (gemaakt

van auteursrecht voor makers, de online

het AKF de positie van het Nederlandstalige

door Frank Rosen) en een bedrag van

mogelijkheden met eigen repertoire, crowd

kleinkunstlied verstevigen. De prijs werd in

€ 3.500.

funding en programmering van de kleinkunst

1992 ingesteld om de schrijver, componist

Hun lied is een compositie van beiden;

in het theater. Juryvoorzitter Jacques

en uitvoerder van het beste lied te bekronen

Kiki Schippers tekende voor tekst en

Klöters gaf ten slotte een interview over

dat in het voorgaande jaar is uitgevoerd in

uitvoering. Uit het juryrapport: “Er was

het theaterlied in het algemeen, als opmaat

een Nederlands theater.

één inzending die bij alle juryleden een

naar de uitreiking.

winnaar

Jacques Klöters, voorzitter
Doris Baaten (actrice/zangeres)
Hijlco Span (programmamaker/presentator
Volgspot)
Anne van Rijn (cabaretière/zangeres/theatermaakster)
Martijn Breebaart (pianist/componist)

speciaal gevoel veroorzaakte. Een ambach
Genomineerd waren tevens:

telijk goed geschreven lied dat moedig

• Solidariteit - Jan Rot

een van de grote thema’s van deze tijd

• Moeder - Alex Roeka

aanpakt en onmiddellijk doel treft. Het lied

• Wonderlijk - Frans Mulder (tekstdichter),

begint geheimzinnig, ook muzikaal heel

Bernd van den Bos (componist) en

fraai, spannend haast, met onverwachte

Simone Kleinsma (uitvoerende),

wendingen, beeldend geschreven met

• 	Als tijd niet bestaat - Flip Noorman

zinnen die als kreten in de lucht staan en

• 	SM-lied - Maarten Ebbers

in herinnering blijven.”

INHOUDSOPGAVE

website
http://www.anniemgschmidtprijs.nl
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Foto’s Richard Tas

Muzikantendag
20 mei

De Muzikantendag vond ook in 2017 plaats in Amsterdam, en wel in de
Melkweg en de tegenovergelegen Sugarfactory. Meer dan 100 professionals
uit de Nederlandse muziekindustrie wisselden hun kennis uit met ruim
1000 ambitieuze muzikanten uit heel het land.

INHOUDSOPGAVE
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Het programma opende in de Oude Zaal

duidelijke kritiek werd voorzien door Farid

Voor wie na de Muzikantendag XL alle infor

van de Melkweg met een indrukwekkende

Benmbarek (Top Notch), producer Jack

matie nog eens wilde nalezen, is de Muzi

drumclinic van Bram Hakkens, drummer bij

$hirak (Ronnie Flex, Broederliefde) en

kantendag Academy in het leven geroepen.

o.a. Douwe Bob en Kyteman. De clinic werd

Gaétan van de Sande van Gaétan Consul

Op http://muzikantendag.nl/academy

gepresenteerd door Slagwerkkrant. Drum

tancy.

staan de belangrijkste onderwerpen in de
muziek uitgelegd door experts, met video’s,

mer Bram Hakkens liet horen en zien hoe

voorbeelden en tips.

hij de live-energie die hij bezit op plaat

Het tweede Demopanel sloot het dagpro

De Muzikantendag 2017 verliep vlekkeloos

vangt, welke set-up hij gebruikt en hoe hij

gramma van de Muzikantendag af. Muzikan

en was meer dan uitverkocht. De verschil

tussen de verschillende muziekstijlen wis

ten die vooraf hun muziek hadden ingeleverd,

De Muzikantendag 2017 werd gepresen

lende bands, muzikanten, producers, rappers

selt. Daarnaast vonden er diverse flits

werden gedraaid over de geluidsinstallatie

teerd door Buma en NORMA. De dag werd

en vocalisten stroomden al vroeg richting

colleges plaats, zoals die van Jorrit Kleij

van de Oude Zaal van de Melkweg. Zo’n 600

georganiseerd door Buma Cultuur en GRAP

Melkweg en Sugarfactory; de eerste be

nen, producer van de populaire popband

toehoorders zagen en hoorden hoe Dieuwer

in samenwerking met POPnl, Musicmaker,

zoekers stonden om half 10 al voor de deur,

HAEVN, en Anna Oosterling, tourmanager

tje Heuvelings (Spotify), Diederik van Zessen

Interface, De Bassist, Gitarist, Slagwerkkrant,

om zich zo als eersten in te schrijven voor

van Typhoon. Rechtenorganisatie NORMA

(NPO 3FM), Maarten Middendorp (Agents

Melkweg, Sugarfactory, Songflow en Down

de Demospreekuren. Meer dan zeventig

gaf een flitscollege over het verdienen aan

After All) en Arjan de Ruiter (NPO Radio 2)

town Music Benelux.

professionals, waaronder boekers, mana

je rechten.

op het podium de muziek beoordeelden op
kwaliteit, potentie, productie, originaliteit,

Leden van Buma en NORMA hadden gratis

publishers, pluggers, radiomakers en pro

Een van de populairste panels dit jaar was

compositie en algehele indruk. Ook hier werd

toegang tot de Muzikantendag.

grammeurs, zaten klaar voor bijna 1000

het panel Doorbreken in 2018, met Farid

geen blad voor de mond genomen en was

demoluisterbeurten. Muzikanten konden

Benmbarek van hiphoplabel Top Notch,

de feedback eerlijk en duidelijk.

hun muziek pitchen bij vertegenwoordigers

Chris Moorman van Popronde en online

van onder andere DWDD, NPO Radio 2,

promotor Marius van Reeuwijk. Zij gingen

Het avondprogramma van de Muzikanten

Agents After All, Universal Music, Rock ‘n’

samen met moderator Maarten Middendorp

dag was Muzikantendag After gedoopt en

Roll Highschool, 3voor12, NPO 3FM, Sony/

van Agents After All in gesprek over wat er

begon met een optreden van poprockband

ATV Music Publishing, Friendly Fire, Noah’s

nodig is om tussen alle muziek op te vallen.

The Edison Effect. Vervolgens trad singer-

gers, platenmaatschappijen, journalisten,

songwriter Merlijn Nash op, die als favoriet

Ark, Popronde, Puna, AT Bookings, NPO
FunX, Pinguin Radio, Radar Agency, BMG

Voor het eerst vonden tijdens deze Muzi

naar voren kwam tijdens het afsluitende

Talpa Music en MassiveMusic. Muzikanten

kantendag niet één, maar twee demopanels

demopanel. Country-zangeres Blackbird

breidden hier hun netwerk uit, ontvingen

plaats. Het nieuwe demopanel richtte zich

sloot de avond af. De after werd georgani

waardevolle feedback en bouwen op deze

op hiphop en urban. Het kreeg veel nieuw

seerd in samenwerking met Downtown

manier verder aan hun carrière.

talent te horen, dat van eerlijke, harde en

Music Benelux en Songflow.
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websites
http://www.muzikantendag.nl/
Facebook www.facebook.com/Muzikantendag
Twitter www.twitter.com/muzikantendag

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/n7T3fRUviDQ
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Buma Music In Motion
23 MEI

Foto’s Maurice Vinken

Buma Music in Motion, de
jaarlijkse internationale
conferentie die zich richt op
innovatief gebruik van muziek
in film, games, televisie en
commercials, was dit jaar toe
aan haar zevende editie. Het
evenement in de Tolhuistuin
Amsterdam mocht in 2017
een recordaantal bezoekers
verwelkomen.
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feiten en cijfers
Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
500 bezoekers

partners en opdrachtgevers te ontmoeten.

op 2Doc. Een citaat uit het juryrapport:

BMIM 2017 kende daarnaast een divers en

“De muziek draagt de film en zet een sfeer

veelzijdig programma. Er was aandacht

neer. Er is gekozen voor interessante sounds

voor de muziek uit de Netflix-serie Peaky

en harmonieën, die humoristisch en ver

Blinders en de Oscar-genomineerde film

vreemdend werken. Zonder muziek of met

Lion, het belang van muziek in filmtrailers

een minder goede score had het beeld

als Mad Max: Fury Road, het effect van

heel anders uitgepakt. Beeld, sound design

muziek op de beleving van een game, het

en muziek gaan hier perfect samen.”

plaatsen van bestaande songs in media

BMIM New Talent Award 2017
Joost van ‘t Hoff

Jury BMIM New Talent Award 2017
Componist Merlijn Snitker (o.a. Publieke
Werken, De Premier)
A&R-manager Lotte Sterk (MassiveTalent)
Componist Tessa Rose Jackson (Sizzer
Amsterdam)
Componist Roel Pothoven (winnaar BMIM
New Talent Award 2016)
Componist Martijn Schimmer (SMP Amsterdam)
Creative Director Kaja Wolffers (NLFilm)
Creative Director Ferry van Zijderveld
(Festina xxx)

In de Tolhuistuin Amsterdam kwamen op

met de global music manager van Adidas

Naast het eigen evenement dat elk jaar

23 mei zo’n 500 mediacomponisten, -pro

en veel meer. Sprekers waren onder ande

plaatsvindt in Tolhuistuin Amsterdam is

ducenten en creatieven uit binnen- en bui

ren Dickon Hinchliffe (Tindersticks, Peaky

Buma Music in Motion onder de noemer

tenland samen om te netwerken en zaken

Blinders, US), François Pachet (SONY CSL

BMIM Connects ook aanwezig op partner

te doen. Buma Music in Motion bevestigde

Research Lab Paris, FR), Andre Ettema (The

festivals MUSEXPO, Ciclope, SyncSummit,

haar rol als matchmaker met de drukbe

Solos, NL), Twan van Steenhoven (The Oppo

Cannes Lions Festival of Creativity, IFFR en

of Cards), voorafgaand aan zijn optreden

zochte One on One Sessions. Deze werden

sites, NL), Daniel Cross (adidas, SP), Daniel

het Nederlands Film Festival. Op zondag

in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in

voor de tweede keer georganiseerd en

Kuypers (EnergyBBDO, US) en Hauschka

23 april 2017 organiseerde Buma Music in

Utrecht. Met BMIM Connects onderstreepte

gaven bezoekers de kans om in korte ses

(Lion, DE).

Motion een interview met Emmy Awards-

Buma Music in Motion zo haar rol als net

winnaar Jeff Beal (bekend van de titelsong

werkmiddelpunt op het gebied van muziek

en muziek voor de Netflix-hitserie House

gebruik in media.

sies diverse sprekers te ontmoeten. Meer
dan honderd gesprekken vonden er plaats

Buma Music in Motion zet jaarlijks nieuw

met twintig regisseurs, producenten, compo

talent in de schijnwerpers met de BMIM

nisten en sprekers van BMIM. Componisten

New Talent Award. Young professionals en

en bedrijven werkzaam binnen media en

studenten compositie en/of sound design

muziek kregen de kans om hun werk te

voor media worden uitgedaagd hun beste

pitchen, feedback te krijgen, over business

werk van het afgelopen jaar in te zenden

te praten, inzicht in marktkansen te verkrij

ter beoordeling door een vakjury. Compo

gen, kennis uit te wisselen en de eigen

nist Joost van ‘t Hoff (Rotterdam, 1988)

naamsbekendheid te vergroten. Het match

sleepte ditmaal de BMIM New Talent Award

making programma van BMIM bleek de

in de wacht met muziek voor de documen

ideale gelegenheid om nieuwe contacten

taire Nature: All Rights Reserved. De film is

op te doen, en potentiële samenwerkings

geregisseerd door Sebas Mulder en te zien
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websites
http://www.buma-music-in-motion.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter https://twitter.com/Buma_MiM

Aftermovie:
Youtube https://youtu.be/KaITnB-EjkY

De evenementen van Buma Cultuur in 2017 20

Na vier jaren groei en samenwerking
met Nederlands’ grootste outdoor
metalfestival FortaRock, was 2017
voor Buma ROCKS!, the international
conference and showcase festival
for loud music, een jaar waarin bestaande banden werden gekoesterd
maar waarin ook ruimte was voor
nieuwe initiatieven.

Buma ROCKS!

Foto’s Mark van Schaick

4 JUNI
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feiten en cijfers
Showcases: 8
Locaties: Eurosonic Noorderslag, Roadburn,
FortaRock In The City, Into The Grave

Buma ROCKS! Export Award
Textures

Tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen

toegankelijk en internationaal Heavy Panel

internetradiostation Pinguin Radio. Presen

langer internationaal opererende The

organiseerde Buma ROCKS! voor het tweede

rond het thema Overcoming Barriers.

tatoren waren Frank Helmink, directeur

Charm The Fury, stonden deze drie bands

van Buma Cultuur, en Peter van der Laan.

zo tussen een indrukwekkende lijst aan in

in Club LOLA, met ditmaal optredens van

Sinds 2014 is de Buma ROCKS! Export Award

Commentaar van Helmink bij de uitreiking:

ternationale metalnamen op het podium

Death Alley, Paceshifters en Hibakusha.

uitgereikt aan achtereenvolgens Adje Van

“Textures heeft sinds de oprichting in 2001

van Doornroosje. Met succes, want al kort

Deze bijeenkomst trok een keur aan inter

denberg, Epica en Within Temptation. Deze

talloze bands beïnvloed en het belang van

na deze optredens konden drie van de vier

nationale contacten, evenals het Heavy

Award is de voortzetting van de Conamus

Nederland als (hard)rock- en metal-land

bands nieuwe buitenlandse optredens aan

Panel dat gedurende de conferentie voor

Exportprijs (1972-2005) en de Buma Export

dik onderstreept.”

kondigen.

een volgepakte zaal zorgde. Onder de titel

prijs (2006-2012), die bestemd waren voor

Booking metal to the masses lieten boekings

de meest succesvolle artiesten, muziek

Op 27 mei haakte Buma ROCKS! aan bij

Op 10 augustus presenteerde Buma ROCKS!

agenten uit Nederland, Duitsland en België

producers en auteurs op het gebied van

FortaRock In The City, het metalfestival in

een optreden van de Amsterdamse metal

hun licht schijnen op het pad naar succes

Nederlands auteursrecht in het buitenland.

Doornroosje, Nijmegen. Naast o.a. Q&A’s

band For I Am King tijdens de pre party

in de wereld van metal en hard rock.

De Buma ROCKS! Export Award wil met

en matchmaking sessies tussen bands en

van metalfestival Into The Grave in Neus

name het internationale bereik van de

speciaal uitgenodigde loud music professi

hoorn in Leeuwarden. Voorafgaand aan deze

Roadburn, jaarlijks in en om 013, Tilburg, is

Nederlandse acts in de genres (hard)rock,

onals uit Duitsland, Noorwegen, België en

avond hostte Buma ROCKS! het diner voor

een progressief metalfestival dat wereldwijd

metal en punk benadrukken. Vroeg in mei

Engeland, presenteerde Buma ROCKS! een

de aanwezige artiesten, managers en orga

zijn gelijke niet kent. Sinds 1999 biedt het

kondigde Buma ROCKS! aan dat de Buma

viertal showcases gedurende het festival

nisatoren.

een kwaliteitsselectie aan doom-, stoner-,

ROCKS! Export Award 2017 zou worden

programma. Voor drie van die plaatsen

avant-garde en psychedelische acts in rock

uitgereikt aan de Brabantse progressive

konden Nederlandse hardrock-, punk- en

en metal, en weet zo een fanatiek internati

metalband Textures. Het in 2001 opgerichte

metalbands zich begin 2017 aanmelden,

onaal publiek aan zich te binden. Buma

Textures trad op van Etten-Leur tot New-

met een overweldigende respons als ge

ROCKS! sponsorde tijdens Roadburn op

Delhi en gaf driekwart van zijn shows op

volg. DOOL, Ulsect en Pilgrim kregen de

vrijdag 21 april een netwerkmeeting voor de

buitenlandse podia. De uitreiking vond

felbegeerde podiumplekken toebedeeld,

aanwezige internationale muziekindustrie

plaats op 21 mei, tijdens een speciale, een

na selectie door medewerkers van Buma

en -pers en bood daarnaast een algemeen

malige show van Buma ROCKS! Radio op

ROCKS! en FortaRock. Samen met het al

jaar op rij een loud music showcaseavond
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websites
http://www.bumarocks.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaROCKS
Twitter https://twitter.com/BumaROCKS/
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inJazz
22 / 23 JUNI

Foto’s Eric van Nieuwland

De elfde editie van het grootste Nederlandse netwerkevenement
voor de jazzscene bracht eind juni ruim 450 professionals uit
binnen- en buitenland naar Rotterdam. Netwerken tot je erbij
neerviel, tijdens het gratis toegankelijke festivalgedeelte op
22 en 23 juni en tijdens de conferentie op de 23e.

INHOUDSOPGAVE
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Ooit bekend als de Jazzdag, maakte het

voortbrachten: Next Generation inJazz. Ook

zending de wereld over en ontstond er via

ting, muzikantenrechten, crowdfunding, de

grootste Nederlandse netwerk- en show

voor deze muzikanten en componisten aan

de comments interactie met de aanwezige

Buma Setlist App - fanatiek gevolgd.

case-evenement voor jazz en omstreken in

het begin van hun carrière was serieuze

panelleden. Historicus en journalist Ashley

2016 een doorstart onder de naam inJazz.

belangstelling van de delegates.

Kahn leidde het panel Jazz and Social Jus

Hoogtepunt van inConference was de

tice. Elders gingen Martin Fondse en Morris

kruisbestuiving tussen de (inter)nationale

onale karakter van inJazz wil onderstrepen,

De geselecteerde artiesten werden vooraf

Kliphuis in gesprek over jazzcomposities en

delegates en het aanwezige, ambitieuze

werd in de editie van 2017 op meerdere

gaand aan het evenement gepromoot via

werd het workshopprogramma - over marke

jazz- en worldtalent zoals die plaatsvond in

manieren duidelijk. Zo bestormden ’s avonds

magazine Jazzism, radiostations NTR/NPO

37 talentvolle acts uit binnen- en buitenland

Soul & Jazz en Sublime FM, tv-zender

de podia in LantarenVenster en Kantine

Stingray DJAZZ.tv en de promotiekanalen

Walhalla. De organisatie ontving daartoe aan

van inJazz.

Dat organisator Buma Cultuur het internati

het begin van het jaar een recordaantal

winnaars

aanmeldingen van Nederlandse bands. Uit

Op vrijdag 23 juni startte inConference met

Buma Boy Edgarprijs

de ruim 200 inzendingen werden 20 bands

het keynote-interview met Michelle Kuypers

Jury Buma Boy Edgar Prijs 2016

geselecteerd. Internationale partners waar

van North Sea Jazz Festival/Mojo Concerts

onder het EFG London Jazz Festival, XJAZZ

door journalist John Murph van Downbeat

Berlijn, Jazz sous les Pommiers (FR), Gent

Magazine. Professionals uit Engeland, Duits

Amanda Kuyper, voorzitter (muziekredacteur NRC, Amsterdam)
Guy van Hulst, secretaris (programmeur jazz & nieuwe muziek TivoliVredenburg, Utrecht)
Chris Weeda (opname technicus, Amsterdam)
Marcel Roelofs (programmeur ZomerJazzFietsTour, Groningen)
Shane Burmania (programmeur Korzo, Den Haag en Muziekgebouw aan ‘t IJ, Amsterdam)

Jazz en het Trondheim Jazz Festival (NO)

land, België en Frankrijk deelden in panels

volgden de showcases met veel belangstel

de geheimen van hun respectievelijke jazz

Selectiecommissie showcases inJazz 2017

ling en presenteerden bovendien dé band

scene, wat voor volle zalen zorgde. Het panel

van het moment uit hun land. Het programma

over livestreaming bij festivals en evene

werd afgevuld met de grootste jazztalenten

menten werd live uitgezonden via Facebook.

die de Nederlandse conservatoria in 2017

Binnen slechts enkele minuten ging de uit

INHOUDSOPGAVE

Martin Fondse

Frank Bolder (programmeur North Sea Jazz Festival/Lantaren Venster)
Niels Nieuborg (programmeur Mojo/North Sea Jazz club)
Co de Kloet (Radio 6/Conservatorium van Amsterdam)
Bart Suer (Dox Records)
Koen Graat (programmeur November Music/Jazz in Duketown)
Mik Torfs (programmeur JazzLAB series België)
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Dutch Jazz op Jazzahead!, het North Sea Jazz Festival
en So What’s Next?
In april manifesteerde inJazz zich samen met het Fonds Podiumkunsten tijdens Jazzahead!
in Bremen, de grootste Europese beurs voor jazzmuziek en -artiesten en een belangrijke
netwerkspot. inJazz en Fonds Podiumkunsten faciliteerden er een zogenoemde Dutch
Umbrella stand, waar Nederlandse bedrijven zich konden presenteren.

het Matchmaking-programma. De grote zaal

zelf samen te stellen concertavond op 6

van LantarenVenster was bij beide sessies

december 2017 in het Bimhuis. Daar kreeg

afgeladen vol. Labeleigenaren, managers,

hij ook de prijs overhandigd, bestaande uit

muzikanten, journalisten en festivalorgani

een geldbedrag van € 12.500 en een plas

satoren gingen één-op-één met elkaar in

tiek van Jan Wolkers. VPRO deed verslag

gesprek.

van de avond op NPO Soul & Jazz en op
www.vrijegeluiden.nl. De organisatie van de

Buma Cultuur en inJazz organiseerden tijdens het North Sea Jazz Festival een borrel met
een aantal Nederlandse en internationale jazzprofessionals en presenteerden hen kort
een overzicht van de Nederlandse acts op het festival.

Aan het eind van het conferentieprogramma

prijsuitreiking en de daaraan verbonden

Tijdens festival So What’s Next in Eindhoven, begin november, hostte inJazz een netwerklunch voor panelsprekers en professionals uit de jazzindustrie.

op vrijdag 23 juni vond traditiegetrouw de

concertavond ligt in handen van de Stichting

bekendmaking plaats van de winnaar van

Boy Edgarprijs in samenwerking met het

de Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste

Bimhuis. De Buma Boy Edgar Prijs 2017

prijs in Nederland op het gebied van jazz

werd mogelijk gemaakt door hoofdsponsor

en geïmproviseerde muziek. De Buma Boy

Buma, door Sena, door North Sea Jazz en

Edgar Prijs 2017 werd toegekend aan pia

door het Bimhuis. VPRO Vrije Geluiden is

nist, blazer, componist en arrangeur Martin

mediapartner.

Fondse. Uit het juryrapport: “Martin Fondse

websites
https://www.injazz.nl/
Facebook https://www.facebook.com/inJazzNL
Twitter https://twitter.com/injazznl

Aftermovie:
YouTube https://youtu.be/pGdUnpDFcNQ
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verdient de prijs voor zijn veelzijdige en

inJazz 2017 werd mogelijk gemaakt door

kleurrijke bijdrage aan de Nederlandse jazz-

Buma Cultuur, Buma/Stemra, Dutch Per

en muziekscene, om zijn talrijke ensembles,

forming Arts, Ministerie van Buitenlandse

zijn composities en arrangementen, de bij

Zaken, Gemeente Rotterdam, Lantaren

dragen aan film en theater en voor zijn rol

Venster, Rotterdam Festivals en North

als motivator, inspirator en mentor voor

Sea Round Town. Mediapartners waren

talloze jonge musici en bezettingen.” On

NPO Soul & Jazz, Sublime FM, DJAZZ.tv

derdeel van de prijs was een door Fondse

en Jazzism.
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Foto’s Ruben May en Jorn Baars

Muziek van Nederlandse bodem is enorm breed geworden, dankzij veel ‘urban’
en ‘alternatieve’ invloeden waarmee een groot en divers publiek wordt bereikt.
De 2017-editie van Buma NL reflecteerde dat, getuige de prijzenregen die onder
andere aan Frans Bauer, Boef, Vreemde Kostgangers, Marco Borsato, Henk
Dissel, Ronnie Flex en Edwin van Hoevelaak ten deel viel.

INHOUDSOPGAVE

Buma NL
2 OKTOBER
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winnaars
BUMA NL Awards 2017
Meest Succesvolle Album Populair: Vreemde
Kostgangers - Vreemde Kostgangers
Meest Succesvolle Album Hollands: Frans
Bauer - Geluk, Hoop & Liefde
Meest Succesvolle Album Urban: Boef - Slaap
tekort
Meest Succesvolle Album Alternatief: Daniël
Lohues - Moi
Meest Succesvolle Single Populair: Marco
Borsato & Matt Simons - Breng me naar het
water
Meest Succesvolle Single Hollands: Henk
Dissel - Bijna
Meest Succesvolle Single Urban: Ronnie Flex
ft. Frenna - Energie
Meest Gestreamde Track (Hits NL Award):
John West - Wit Zwart

Meest Gedraaid op de Radio (Sena Performers
Award): Diggy Dex ft. JW Roy - Treur niet (Ode
aan het leven)
Meest Gedraaid in de Nederlandse Horeca (Xenox
Music Media Award): John West - Wit Zwart
Meest Gedraaid in de Nederlandse Horeca
Urban (Xenox Music Media Award): Ronnie Flex
ft. Frenna - Energie
Grootste Feesthit: Stef Ekkel & René Karst Liever te dik in de kist
Meest Succesvolle Auteur (Hollandse Meesters
Award): Edwin van Hoevelaak
Lifetime Achievement Award: Lenny Kuhr
Populairste Nederlandstalige Artiest (Ticketmaster Award): André Hazes
Winnaar Muzikale Snelkookpan 2017: Belinda
Kinnaer

Buma NL is al acht jaar dé conferentie en hét

Van Jan-Willem van Engelen, zendermanager

festival voor de Nederlandstalige muziek.

van NPO Radio 2, kwam tijdens de conferen

Buma NL is een eendaags evenement dat

tie de toezegging dat hij zal streven naar

met panels, discussies, masterclasses en

minstens 25 procent Nederlandse muziek op

showcases het professionele middelpunt is

zijn zender. Buma Cultuur-directeur Frank

voor iedereen die werkt voor en met het

Helmink sprak vervolgens van “een terechte

Nederlandstalige repertoire. De opzet is

erkenning én een impuls voor alle Neder

enerzijds om professionals uit de industrie

landse muziek. [...] Het is muziek die perfect

met een praktijkgericht programma op de

past op een zender als NPO Radio 2 maar

hoogte te brengen van wat er speelt en de

ook op veel andere radiostations. Onze mis

urban single én het meest gedraaide urban

tallen albums, voor onder meer Gerard Jo

sector te mobiliseren, te faciliteren en te

sie is dan ook nog niet ten einde.”

nummer in de horeca.

ling en Thomas Berge.

de Nederlandstalige muziek te vergroten.

Buma NL Awards

Edwin van Hoevelaak ontving de Hollandse

Mediapartners van Buma NL in 2017 waren

Anderzijds wil Buma NL het publiek een pro

De uitreiking kende dit jaar een aantal pri

Meesters Award uit handen van Wim van

Sterren.nl, RADIONL, VBRO Radio, MENT TV,

gramma bieden dat het beste uit de Neder

meurs. Voor het eerst werden ook Neder

Limpt, CEO van Buma/Stemra. Deze prijs is

100%NL en RTV Utrecht.

landstalige muziek van het moment neerzet.

landstalige urban en alternatieve muziek

in het leven geroepen als een erkenning

Buma NL is een gezamenlijk initiatief van

versterken om uiteindelijk de erkenning voor

met een Buma Award onderscheiden en

voor een auteur die over een langere peri

Buma Cultuur en Buma en wordt mede

De bezoekers van Buma NL konden overdag

mochten naast de artiesten ook de compo

ode met Nederlandstalig repertoire suc

mogelijk gemaakt door SENA.

in TivoliVredenburg in een ontspannen sfeer

nisten en muziekuitgevers op het podium

cesvol is geweest en daarmee onmisken

netwerken, aanschuiven of meedoen aan

een beeldje in ontvangst nemen. In totaal

baar een belangrijke bijdrage heeft

vakgerichte workshops over componeren,

werden 38 prijzen uitgereikt in 11 catego

geleverd aan de Nederlandstalige muziek

produceren en tekstschrijven. Ook waren er

rieën. Een ontroerde Lenny Kuhr kreeg uit

cultuur. Componist, tekstschrijver en pro

weer diverse ‘snelkookpan-sessies’ waar een

handen van Frank Helmink een Lifetime

ducent Van Hoevelaak schreef de afgelo

artiest, componist en tekstschrijver in korte

Achievement Award voor haar oeuvre dat

pen jaren mee aan meer dan vijfhonderd

tijd uit het niets een nummer moeten schrij

inmiddels vijftig jaar omspant. Ronnie Flex

liedjes, waaronder Jij Bent Zo (Jeroen van

ven, componeren en opnemen. Als winnaar

werd als eerste urban act ooit op Buma NL

der Boom), Viva Hollandia (Wolter Kroes) en

van de Muzikale Snelkookpan 2017 kwam

tweemaal met een Award geëerd. Zijn hit

Kijk Omhoog (Nick en Simon). Vanuit zijn

Belinda Kinnaer uit de bus.

Energie was afgelopen jaar de populairste

studio in Holten produceerde hij vele tien
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websites
http://www.buma.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaNL
Twitter https://twitter.com/bumanl/

Aftermovie:
https://www.buma.nl/page/1003/
aftermovie-buma-nl-2017
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Foto’s LUSTR

Dat de klassieke
muziek anno 2017
voor grote uitdagingen
staat is geen geheim.
De vierde Buma
Classical Convention
in TivoliVredenburg in
Utrecht bood relevante
inzichten voor profes
sionals in de sector.

INHOUDSOPGAVE

Buma Classical Convention
24 NOVEMBER
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feiten en cijfers
300 professionals uit de klassieke muzieksector
74 deelnemende musici
38 sprekers
ruim 5000 bezoekers publieksactiviteiten
15 publieksactiviteiten

Buma Classical Convention is een onafhan

Nieuwenhuis zette haar sociaal-pedagogi

gen waarom ze de muziek van Anton We

• 	Ikaros van Duppen - Buma Cultuur

kelijk platform. Het recept voor de editie

sche expertise in om met producenten in

bern als uitgangspunt had genomen voor

• 	Job Noordhof - Nederlands Philharmo

van 2017 was beproefd: elkaar uitdagen,

gesprek te gaan tijdens de expertmeeting

‘withandwithout’, dat werd uitgevoerd door

kritisch reflecteren en ervaringen uitwisse

getiteld Producentensyndroom?

het Ragazze Quartet.

shops, speeddates en showcases, in grote

Het publiek kon workshops bezoeken van

Het evenwichtige programma kwam voort

gezelschappen of in intieme sessies.

Maaike van Steenis (marketing en bran

uit overleg van de redactieraad van Buma

Onder leiding van dagvoorzitter Patrick van

ding) en Wijzer Werven (Friend- and Fund

Classical Convention 2017:

Buma Classical Convention 2017 was een

der Hijden woonden honderden delegates

raisingskills). Masterclasses behelsten on

• 	Arnold Marinissen - Conservatorium

initiatief van Stichting Buiten Gewoon Klas

een gevarieerd programma bij, met naast

der andere storytelling en best practices in

de speeddatelunch nog veel meer net

marketingtrends.

• 	Peter Tra - TivoliVredenburg Utrecht

len, middels keynotes, colleges, work

werkmomenten.
Sir Jonathan Mills, directeur van de Edin
Tijdens de Convention presenteerde Je

burgh International Culture Summit en Visi

roen Bartelse namens de Raad voor Cul

ting Professor aan de Universiteit van Edin

tuur het sectoradvies muziek, waarover

burgh en Vice-Chancellor’s (Professorial)

vervolgens gediscussieerd kon worden.

Fellow aan de Universiteit van Melbourne,

Een panel opgezet in samenwerking met

gaf in zijn afsluitende keynote zijn visie op

Nieuw Geneco, beroepsvereniging voor

de toekomst van de sector.

componisten, boog zich onder de noemer
Richting een Fair Culture over de Fair Prac

Nieuwe muziek was te horen van onder an

tice Code zoals gelanceerd door de Euro

deren Componist Des Vaderlands Mayke

pean Music Council. “Verandercoach” Caro

Nas. Zij kwam vooraf op het podium uitleg
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nisch Orkest|Nederlands Kamerorkest
• 	Tamar Brüggemann – Wonderfeel
• 	Stef Coninx - Kunsten.be (België)

siek en Lustr bv.

van Amsterdam
• 	Esther Gottschalk - Nieuw Geneco

De organisatie is in handen van Lustr. Part

• 	Floris Don - Rotterdams Philharmonisch

ners: Buma, TivoliVredenburg, Gemeente
Utrecht, Kunstenpunt Muziek (België).

Orkest
• 	Henk Heuvelmans - Gaudeamus
Muziekweek

websites
http://www.bumaclassicalconvention.com/nl/
Facebook https://www.facebook.com/classicalconvention
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Foto Mark Richter

Het Amsterdam Dance Event is uitgegroeid
tot een wereld op zich. Anno 2017 staat ADE
wereldwijd bekend als hét toonaangevende
zakelijke platform voor elektronische
muziekcultuur en innovatie.

Foto Tom Doms

Amsterdam Dance Event

Foto Mark Richter

Foto Vincent van den Boogaard

18 / 19 / 20 / 21 / 22 OKTOBER
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en - samen met de Nederlandse turntablist

visual artists en stage designers konden zo

industrie middels vijf diepgaande panels,

Kypski en het Amstel Quartet - Glass On

een conferentie beleven die op hun eigen

een internationaal clubevenement van INTRO

The Roof. Aan de andere kant van het ADE-

vakgebied was toegespitst. ADE Tech hield

Festival en een exclusieve filmpremière

spectrum traden Armin van Buuren en Hard

de blik op de toekomst met een reeks pre

over het leven van een Chinese kunstenaar

well back-to-back op tijdens het Amsterdam

sentaties en paneldiscussies, georgani

en de opkomst van housemuziek in China.

Music Festival. Daartussen was er voor elke

seerd in samenwerking met Paylogic en

substroming binnen de elektronische muziek

ondersteund door Paradiso Labs. Veel aan

De spotlights stonden tijdens ADE langere

wel een festival of clubavond te vinden.

dacht trok de keynote door Gopi Sangha, Di

tijd gericht op Marokko, dat met jaarlijks zo’n

rector of Digital bij Goldenvoice, het bedrijf

vijftien festivals gewijd aan elektronische

Zestien jaar lang was Felix Meritis aan de

verantwoordelijk voor de productie van

muziek en een florerende clubscene een

De 22ste editie van het Amsterdam Dance

Keizersgracht het ankerpunt voor het confe

Noord-Amerikaanse festivals als Coachella,

grote speler in de internationale markt is

Event (ADE) vond plaats van 18 tot en met

rentiedeel van het Amsterdam Dance Event.

Desert Trip en Stagecoach. Een ander

geworden. En wat gebeurt er als IP-rechten

22 oktober 2017. ‘s Werelds grootste club

In 2017 verhuisde ADE naar het DeLaMar-

keynote interview dat veel publiek trok was

op klassieke geluiden uit de jaren 80 verlo

festival en conferentie voor elektronische

theater om grote renovaties op zijn oude

dat met Gary Richards, een essentiële spe

pen? Who’s Stealing Our Best Songs? be

muziek trok 395.000 bezoekers, waaronder

locatie mogelijk te maken. De ideale ligging

ler in de Amerikaanse EDM-wereld, de CEO

lichtte het landjepik zoals dat door muziek

7200 professionals, afkomstig uit 90 landen.

naast het Leidseplein en de Melkweg en de

van LiveStyle en ooit mede-oprichter van

uitgevers driftig wordt gespeeld. Panels

De nachtprogrammering ging breder dan ooit;

mogelijkheid om voorheen afzonderlijk onder

het Electric Daisy Carnival. Andere grote na

over virtual en augmented reality, over sync

van de pianomuziek van Philip Glass in de

gebrachte programmaonderdelen onder

men op de conferentie waren onder meer

(gebruik van muziek op TV, in film, reclame

Rabozaal naar tweemaal Martin Garrix in de

één dak te brengen, gaf de conferentie een

Chuck Roberts, Richie Hawtin en het duo

RAI naar obscuur beukende beats in de un

fikse boost. De kruisbestuiving van zakelijke

Rick Smith en Karl Hyde, alias Underworld.

dergroundclubs, het was allemaal ADE en het

en creatieve contacten die ADE teweeg

was allemaal te genieten in Amsterdam.

bracht is enorm geweest en zal in 2018 en

Geen aspect van de muziekbusiness bleef

nog ver daarna het muzieklandschap mede

onbelicht in ADE’s conferentieschema. Zo

bepalen.

was er ruim aandacht voor “Ethnotronic”,

Het Metropole Orkest keerde terug op ADE,

feiten en cijfers

de groeiende elektronische scenes in Zuid-

en wel samen met Jameszoo. Het veelge
prezen album Fool van deze Nederlandse

Met de verschillende conferentiestromen

Amerika, Afrika en delen van Azië, waar mu

producer kreeg een akoestische uitvoering

binnen ADE Pro (zie kader volgende pagina)

zikanten veelal lokale geluiden mixen met

395.000 festivalbezoekers
ruim 2500 artiesten in 140 venues
7.200 professionals uit 90 landen
610 sprekers op 55 locaties

in de Rabozaal van de Melkweg op woens

konden de deelnemers elke zakelijke en

beats. Onder de noemer Mai Music Presents:

Bekendmaking DJ Mag Top 100 2017

dag 18 oktober. Terwijl Underworld optrad

artistieke kant op. Onder meer business

Bridging the Wall – Unveiling China’s Dance

in de passage onder het Rijksmuseum

professionals, start-ups, ambitieuze jonge

Scene presenteerde de Chinese dance-

speelde Philip Glass zijn Music for Piano

producers en muzikanten, studenten, VJ’s,

organisatie Mai Music zichzelf en de Chinese
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Martin Garrix op 1, Armin van Buuren op 3,
Hardwell op 4, Tiësto op 5, Afrojack op 8, Don
Diablo op 11, Olivier Heldens op 13, R3hab op 18
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ADE Pro
De conferentie werd bezocht door duizenden professionals uit de wereldwijde danceindustrie, met panels, keynote speeches en inspirerende presentaties. Binnen de
conferentie waren deze deelgebieden afgebakend:
ADE Beats: een internationaal conferentie- en showcaseprogramma voor hiphop, bass
& beats.
ADE Dance & Brands: deelconferentie gewijd aan het verbinden van merken en
elektronische muziek
ADE Green: duurzaamheid, innovatie en sociale verandering
ADE Sound Lab: ADE’s rode draad voor wie is geïnteresseerd in productietechnieken en
geluid, zowel live als in de studio
ADE Hard Dance Event: voor de hardere stijlen binnen de dancesector
ADE University: inspiratie en educatie voor young professionals binnen de dance-industrie
ADE Tech: nieuw onderdeel waarbij opkomende technologieën worden uitgelicht, zoals
kunstmatige intelligentie, augmented en virtual reality en blockchain

menten binnen de context van de elektro

programmeurs en andere professionals uit

nische muziek.

de muziekindustrie. ADE LIVE werd mede mo
gelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten.

In samenwerking met Poppunt Vlaanderen,
hostte het uit Gent afkomstige label Mood

ADE Green legde de focus op het bereiken

family een aantal ADE Sound Lab showcases

van de besluitvormers in de muziek- en

en presentaties in de Brakke Grond. Slotstuk

festivalindustrie, teneinde duurzaamheid,

van ADE Sound Lab op de zaterdagmiddag

innovatie en sociale verandering aan te

was het 22ste Demolition panel. Onder leiding

wakkeren, te inspireren en te versterken.

van Dave Clarke gaven Goldfish, Louisahhh,

Een belangrijke spreker voor ADE Green

Martin Buttrich, Mike Mago, Niels Brands en

was Pussy Riot’s Nadya Tolokonnikova,

Octave One hun mening over de gespeelde

die deelnam aan het panel Art For Social

of games) en andere manieren om geld met

Sound Lab een continu bruisend geheel,

tracks. Dean Zlato uit Sydney ging uiteinde

Change | How To Start A Revolution, tezamen

je muziek te verdienen, konden rekenen op

tegen een gering bedrag voor iedereen

lijk met het prijzenpakket naar huis.

met vertegenwoordigers van Shambala

volle zalen. ADE Dance & Brands boog zich

toegankelijk. Producers vertelden over hun

onder meer over de vraag wat merken en

werkwijze in de studio: Adriatique, Delta

ADE LIVE, de samenwerking met Melkweg,

Roskilde (DK), Glastonbury (GB), A Greener

agencies daadwerkelijk verwachten van

werk, Diquenza, Ferry Corsten. Jameszoo,

Paradiso en Sugar Factory op woensdag 18

Festival (GB). Next Nature (NL), Climate

nieuwe partnerships met artiesten.

Jay Hardway, Joris Voorn, Sjamsoedin en

en donderdag 19 oktober, bood elektronische

Outreach (GB) en anderen. ADE Green

Weval. De XL-variant was voor Martin Garrix

live-acts – bekende én nog onbekende

organiseerde in total veertien panels over

Buma Music Meets Tech organiseerde de

en Oliver Heldens. Beroemde acts praatten

namen – een extra kans om zich tijdens het

duurzaamheid, innovatie en maatschappe

tweede editie van 10 Companies to Watch

er over hun carrière in de ADE MusicTalks

ADE te presenteren aan publiek, boekers,

lijke verandering.

(10C2W). Shawn Wilson uit Calgary in Ca

(DVS1, Tiga & Soulwax, Kiasmos, Gary Numan,

nada, alias softwareontwikkelaar Muzooka,

Surgeon & Lady Starlight e.a.) en ook ADE

kwam als meest veelbelovende start-up

Next viel dit jaar onder de paraplu van Sound

naar voren.

Lab. Voor up-and-coming DJ’s, muzikanten,

(GB), Into The Great Wide Open (NL),

producers en artiesten bood ADE Next be
ADE Sound Lab draaide drie dagen lang op

halve openbare studiosessies, writing camps

volle toeren in de tot 2017 ADE Festival Hang

en demo pitches volop netwerkmogelijk

out omgedoopte Brakke Grond. Met zijn

heden. Met als thema New & Emerging Instru

demos, workshops, masterclasses, presen

ments riepen ADE en het Stimuleringsfonds

taties, audio-visuele ervaringen, modulaire

Creatieve Industrie bovendien op tot het

synth setups en liveoptredens was ADE

bedenken en ontwikkelen van nieuwe instru
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ADE @ SXSW 2017
Met steun van Dutch Music Export presenteerde ADE drie showcases op de vooraanstaande
Amerikaanse muziek- en technologiebeurs South by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, op
15, 16 en 17 maart. Eén samen met hiphop/elektronica-festival Appelsap (met uit Nederland
o.a. Mairo Nawaz en Thomson & Ismael) en twee in samenwerking met festivalorganisator
Dekmantel en Red Light Radio (met o.a. Casper Tielrooij, Orpheu The Wizard en Woody).
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ADE Global Sessions Mumbai
De Tolhuistuin was het decor voor het Hard

Tijdens ADE Beats uiteraard ook aandacht

Dance Event, dat onder meer terugblikte op

voor de uiterst populaire Nederlandse scene.

ontstaan en groei van het Thunderdome-

Nederlandse acts als SMIB, Broederliefde,

concept. Willem ‘Headhunterz’ Rebergen gaf

Jebroer, Latifah, Ruyzdael, Linde Schöne,

zijn toekomstvisie op het genre en hardcore-

Anbu Gang en Yung Nnelg vertelden over

expert Evil Activities presenteerde een mas

hun opgedane ervaringen. In The Great

terclass productie. Artist branding was ook

Dutch Hip-Hop Producers Debate waren

in dit deelevenement een gewild gespreks

het niemand minder dan Esko, Jack $hirak,

onderwerp.

IliassOpDeBeat, Dopebwoy, Project Money,
Ramiks, Spanker, Whiteboy en Yung Felix

Op vrijdag 20 oktober stond de Melkweg in

die samen met Amsterdam Sound System

het teken van ADE Beats, het internationale

het slotdebat voerden over het succes van

platform voor hiphop, bass en beats. Rode

hiphop in Nederland.

draad in de panels, workshops en presen
taties was de globale reikwijdte van hiphop

In de Melkweg Cinema en nog acht locaties

en gerelateerde stijlen als reggaeton en

voltrok zich het ADE documentaire filmpro

urban latin. Onder de panelsprekers grote

gramma, en daarnaast bood de ADE Play

namen als Romain Bilharz (CEO Island Africa,

ground kunstroute een bont geheel aan

Island France en Motown France), Kees de

multi-disciplinaire kunstuitingen.

Koning (oprichter en eigenaar van Top Notch),

Het Amsterdam Dance Event werd in 2017

producer Jonathan ‘JAE5’ Mensah (GB),

georganiseerd door Stichting Amsterdam

Maarten van Vugt (Live Nation), Sarah Maria

Dance Event, een initiatief van Buma. Official

Elvira (EMPIRE Europe), Adel Kaddar (mana

Partner ADE: Absolut.

Voor het tweede jaar op rij presenteerde ADE een omvangrijk, drie dagen durend programma
in Mumbai, India. Van de opening met de DJ Cook Off tot de laatste besproken demo’s op
zaterdag was ADE Global Sessions Mumbai een conferentie zonder weerga, waar de banden
tussen de Nederlandse en Indiase electronic music scene stevig werden aangehaald.
India specifiek, en de Aziatische markt in de breedte, kwamen goed aan bod in panels als
The New Wave of Indian Underground Dance Music, Bollywood Beats: Electronic Music
influence in Bollywood, een Indian Nightlife panel getiteld The Good/The Bad/The Ugly en
het International Business Panel: Spotlight on Asia.
Meer algemeen was de benadering van bijeenkomsten met titels als Building an International
Career, Building Your Brand on Social Media en Content is King. Het keynote interview met
Disco Donnie Estopinal (US) en de serie MusicTalk gaven inzicht in de carrière van internationale artiesten. Meer historie was er in The Story of Mixcloud en het eerbetoon aan DJ
Pierre (US).
Succesnummers van ADE kwamen in Mumbai terug in de vorm van de Demopitch sessions,
masterclasses productie en workshops rond de apparatuur van Pioneer en Native Instruments
en de software van Ableton. In de Red Bull Music Academy Modular Synth workshop gaf
Colin ‘Kyteman’ Benders samen met Indiase collega-muzikanten uitleg over zijn workflow.
Ook hield de Nederlandse live event broadcaster Nomobo een presentatie.
ADE Beats hostte het panel Spotlight on India’s Hip Hop Scene. ADE Green boog zich in panel
United We Stand, Divided We Fall over het belang van duurzame aanpak, en in Entertain to
Educate for Good over het slim toepassen van entertainment in scholing. Natuurlijk was
een van de hoogtepunten van de dag het beruchte Demolition Panel, waarin Ivo Adelaar
(Revealed, NL), Tommie Sunshine (US) en Marc Vedo (GB) hun ongezouten mening gaven over
door bezoekers aangedragen muziek.
ADE Global Sessions Mumbai was een gezamenlijke presentatie van Amsterdam Dance Event &
Guestlist4Good. In partnership met: TixDo, VH1 India, het Consulaat-Generaal der Nederlanden in
Mumbai. Associate partner: BMI. Venue partners: Barking Deer, Cafe Zoe, Cafe Summerhouse, Todi Mill.
Social Media and Marketing partners: Co-cr8, Dancing Astronaut, Festival Sherpa, Event Faqs, Grapevine Online. Gear partners: Native Instruments, Pioneer. Charity partner: Magic Bus

ger MHD, FR), Stephen White (Dubset, GB),
rappers Joey Le Soldat (Burkina Faso) en

ADE Beats partners: Sena, Amsterdam

C. Tangana (ES), Rocky Wellstack (NL), pro

Dance Event, Buma Cultuur, AKAI, art’otel,

ducer Jillionaire (Trinidad), Alex Gallardo

Amsterdam Street Art, Noisey, Puna

(Sony Latin VP of A&R), Leila Fataar (Diageo,
GB), auteur Cyrus Bozorgmehr en groove
master Amp Fiddler (US).
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websites
http://www.amsterdam-dance-event.nl/
Facebook https://www.facebook.com/amsterdamdanceevent
Twitter https://twitter.com/ADE_NL
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Foto Mark van Schaick
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Componist des Vaderlands
Foto Robin de Puy

Geworteld in het creatieve
en hoogstpersoonlijke
ambacht van componeren,
is de Componist des Vaderlands een ambassadeur
voor de sector. Mayke Nas
componeert werken voor
speciale gelegenheden,
vertelt over haar vak en
haar werk en mengt zich
in het nationale debat
over klassieke muziek in
Nederland.
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Tijdens de Buma Classical Convention op

bij Aldeburgh Music in Engeland. De jury

Mayke was als vanzelfsprekend aanwezig

13 oktober 2016 in Utrecht is Mayke Nas

roemde onder meer haar visie op het vak,

tijdens Buma Classical Convention, waar

benoemd tot Componist des Vaderlands.

haar humor en concrete ideeën.

nieuw werk van haar werd uitgevoerd door

Jury Componist des Vaderlands

het Ragazze Quartet. Nog geen week later,

Zij nam daarmee het stokje over van Willem
Jeths, die zich de twee jaar daarvoor heeft

Zelf zei ze bij haar aanstelling: “Er zijn in

op 30 november, schonk Mayke de Tweede

ingezet voor de Nederlandse klassieke

ons land de afgelopen twintig jaar zulke

Kamer een nieuwe stemmingsbel, een feit

muziek van nu. Mayke Nas is met unanieme

prachtige werken geschreven. Die ga ik in

waarmee ze landelijk in het nieuws kwam.

stemmen verkozen door een onafhankelijke

de schijnwerpers zetten.” Ook laat Mayke

Dat viel samen met het overhandigen van de

jury, aangesteld door initiatiefnemer Buma

van zich horen met werken die aansluiten

Componistenmonitor 2017 door beroeps

en onder leiding van oud-voorzitter van de

bij actuele gebeurtenissen.

vereniging Nieuw Geneco aan Ockje Tellegen,
de voorzitter van de Vaste Kamercommissie

Raad voor Cultuur en oud-politica Winnie
Sorgdrager.

Winnie Sorgdrager (voorzitter; lid van de Raad
van State, schrijver)
Ralph van Raat (pianist)
Peppie Wiersma (pianist, slagwerker, artistiek
leider muziekcollectief LUDWIG)
Vincent de Kort (dirigent)
Jochem Valkenburg (programmeur muziek en
muziektheater van het Holland Festival)

Direct na haar benoeming kreeg Mayke

voor OCW.

veel aandacht in de media. Zo was zij een
Mayke Nas componeerde talrijke werken die

week lang te horen in het programma

overal ter wereld worden uitgevoerd. Zij won

Muziekwijzer op Radio 4 en in de WOW!

de Kees van Baarenprijs en de Matthijs Ver

factor op de Concertzender. Ook werd

meulen Aanmoedigingsprijs voor stukken die

Mayke sinds haar aanstelling vele keren

zij schreef voor respectievelijk het Koninklijk

geïnterviewd over haar werk en haar visie

Concertgebouw Orkest en het Asko Ensem

op de klassieke muzieksector. De inter

ble. Mayke was Artist in Residence van het

views zijn snel te vinden via de website

Berliner Künstlerprogramm des DAAD en

http://www.componistdesvaderlands.nl/.
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websites
http://www.componistdesvaderlands.nl/
Facebook https://www.facebook.com/componistdesvaderlands
Twitter https://twitter.com/compvaderlands
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Buma Music Academy

Foto’s Tin Can

Buma Music Academy
is in zijn zesde schooljaar
ongekend populair en een
vaste waarde op maar
liefst 640 deelnemende
middelbare scholen.
Bovendien is het lespakket
gevarieerder dan ooit.

INHOUDSOPGAVE
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Aantal scholen in het Voortgezet Onderwijs
dat gebruik maakt van het lespakket van
Buma Music Academy (per schooljaar):
2012-2013 > 50
2013-2014 > 150+
2014-2015 > 350+
2015-2016 > 450+
2016-2017 > 623
2017-2018 > 640

Buma Music Academy is in eerste instantie

Twee jaar eerder was dat aantal nog 450.

LKCA, Guerrilla Games, Missing Sync, Sony

700 Ableton PUSH1 hardwarecontrollers

bedoeld om zoveel mogelijk jongeren plezier

Het programma wordt ook door HKU ‘muziek

Music en Caroline Benelux.

afgenomen

te laten beleven aan muziekles, op scholen

docent’-studenten gebruikt als lesmethode.

en in jaarlagen waar muziekles geen vast

BMA speelt zich echter ook af buiten het

onderdeel meer uitmaakt van het onderwijs

klaslokaal. Door uitdagende challenges uit

schooljaar 2016-2017

aanbod. Maar ook scholen waar muziek

te schrijven krijgen klassen de mogelijkheid

• 	623 participerende scholen in het Voort

onderwijs vanzelfsprekend is, zijn van harte

een bekende Nederlandse artiest te ont

gezet Onderwijs in Nederland, met in

uitgenodigd deel te nemen. Buma Music

moeten of een kijkje te nemen achter de

totaal 950 deelnemende klassen en daarin

De spreiding van de deelnemende scholen

Academy biedt deelnemende scholen in

schermen van een poppodium, dance-event,

24570 deelnemende leerlingen

was conform de bevolkingsdichtheid; in

het Voortgezet Onderwijs een uitgebreid

festival of concertgebouw.

pakket van muziekmodules, afzonderlijke

• 	PopQuiz (kick-off leerlingen) met 320
deelnemende klassen

Buma Music Academy in het

• 	Docentenactivatie (kick-off docenten)
voor 72 docenten op 4 locaties

Noord-Holland namen maar liefst 102 scholen

• 	Leeftijdscategorie leerlingen: 12 t/m 17

deel aan de Buma Music Academy. De les

jaar

programma’s werden ingezet in praktijk

lessen, inspirerende workshops op school

Buma Music Academy organiseerde ook in

en toegang tot software waarmee leerlingen

2017 docentenfora over een uiteenlopend

zelf kunnen componeren, produceren en

aantal onderwerpen. Geïnteresseerde do

remixen. Docenten CKV, Muziek en aanver

centen kregen daarmee een kijkje in het

wante vakken kunnen zich kostenloos in

muziek/CKV-onderwijs van de gastschool en

schrijven via www.bumamusicacademy.nl

konden in gesprek gaan met collega’s over

• 	78 workshops Ableton, Cello en Jammen

ten muziek en CKV. Overigens maken ook

en krijgen toegang tot een online lespro

een aantal stellingen rondom inhoud, vorm

• 	Schoolactcompetitie met 2 x 4 schoolacts

docenten Nederlands, Engels, Duits, kunst

gramma rondom pop-, hiphop-, dance- en

en uitvoering van hedendaags muziekonder

(bovenbouw en onderbouw) in de finale

geschiedenis, beeldende vorming, drama,

klassieke muziek.

wijs. Ook kwamen updates en vernieuwingen

en 46 aanmeldingen voor de voorronde.

maatschappijleer én mentoren gebruik van

van het BMA-lesmateriaal aan bod.

De finale vond plaats op 30 mei 2017 in

het aanbod van BMA.

De gestage groei in populariteit van Buma

onderwijs, VMBO-b, VMBO-k, VMBO-g,

lende niveaus per les)

VMBO-t, MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium.

• 	128 nieuwe video’s (lesvideo’s, PopQuiz,
reportages, social media content en

De vakdocenten die zich over de BMA-

overige educatieve content)

pakketten bogen waren overwegend docen

de Melkweg, met in de jury Giel Beelen,

Music Academy bracht het aantal deelnemen

In 2017 zijn samenwerkingen opgezet binnen

de scholen in het Voortgezet Onderwijs in

de Buma Music Academy met onder andere

Nederland 640 in schooljaar 2017-2018.

Lowlands, ADE, Paradiso, Paard van Troje,
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• 	7 lesroutes met 50 lessen (met verschil

Dotan en Teske.
• 	1100 licenties verstrekt voor Ableton
Live software (lesinhoudelijke partner);

Introductievideo Buma Music Academy,
schooljaar 2017-2018:
https://youtu.be/-aEyVxvI0QM
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van de muziekdocent, het vergroten van de

controllers verdeeld onder de VO-scholen

pool van BMA-gebruikers en het creëren van

(schooljaar 16-17 en 17-18)

positief geladen uitwisseling van ideeën.

• 	PopQuiz (kick off leerlingen) met 150
deelnemende klassen

Tweemaal vond de Docenten meet-up
‘Ableton in De Klas’ plaats in de Q-factory,

Spreiding van Buma Music Academy in Nederland, schooljaar 2017-2018

Buma Music Academy in het
schooljaar 2017-2018

• 	20 Algemene en 5 meet-ups-gerelateerde
nieuwsbrieven aan docenten

gegroeid tot 640
• 	7 Lesroutes met 47 verschillende lessen

• 	Een nieuwe website ging in augustus
2017 online.
• 	Nieuw is ook de feedback gegeven door

in de onderwerpen: muziekstijlen, muziek

een prof; docenten sturen een leerlingen

instrumenten, songteksten, componeren en

track in en een muziekprofessional geeft

musiceren, muziek en andere disciplines,
de muziekindustrie en de schoolact. Nage

via een webvideo opbouwende kritiek
• 	Lesmateriaal wordt gepresenteerd als

noeg alle lessen zijn inclusief een lesvideo

invulbare pdf-bestanden (docenten delen

en gedifferentieerd op vmbo- en havo/

lesmateriaal en opdrachten in de Elektro

vwo-niveau
• 	80 Gratis workshops voor klassen
• 	140 Nieuwe video’s, waaronder; les video’s,
PopQuiz en achter-de-schermen-video’s,
reportages, social media en overige edu
catieve content
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De meestgekozen lessen in schooljaar

‘Componeren met Symbolen’ i.s.m Ricciotti

2017-2018:

Ensemble (Dominicus College Nijmegen);

1. Geschiedenis van de popmuziek

‘Muziek & technologie’ i.s.m. Music+ /

2. Instrumentgroepen

Night of the Nerds (Effenaar, Eindhoven);

3. Muziek en Film

‘Verbindingen in muziekeducatie’ i.s.m.
Paradiso i.h.k.v. de schoolactcompetitie

De populairste workshops:

(Tolhuistuin, Amsterdam).

1. Ableton (elektronische muziek)

• 	Ook dit schooljaar vindt de Schoolactcom

2. Live Jam

petitie plaats, met voorrondes en een finale.

3. Rapclass

De finale staat gepland op 12 juni in de

4. Cello

Tolhuistuin in Amsterdam. 4 x 2 schoolacts

• 	Het aantal participerende scholen in het
Voortgezet Onderwijs in Nederland is

Amsterdam. Overige Docenten meet-ups:

uit onderbouw en bovenbouw strijden om

Buma Music Academy is ontwikkeld door

de eerste plaats. De jury bestaat uit

productiebedrijf Tin Can, projectorganisatie

Maaike Ouboter, Sven Figee (alias Sven

ArtMARK en Buma Cultuur.

Hammond) en Rikki Borgelt van Rondé.
• 	Meer dan 1450 licenties verstrekt voor Able

Op het YouTubekanaal van Buma Music

ton Live Intro 10 software (lesinhoudelijke

Academy is een keur aan video’s te zien van

partner); 430 Ableton PUSH1 hardware

Meet & Greets, Challenges, finales en meer.

nische Leer Omgeving (ELO) van school)
• 	Lesmateriaal is verrijkt met een 17-tal in
leidende ‘Prezis’, begeleidende grafische
presentaties
• 	Buma Music Academy organiseert Docenten

websites
http://www.bumamusicacademy.nl/
Facebook https://www.facebook.com/BumaMusicAcademy
Twitter https://twitter.com/BumaMusicAcad
YouTube https://www.youtube.com/user/bumamusicacademy

meet-ups ter versterking van de positie
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Buma Cultuur ondersteunt tevens:
te creëren op twee scenes van bestaande

Nederland was aanwezig met een collec

De Buma Brass Award werd op 29 oktober

scripts van nieuwe films. Tijdens het NFF

tieve Nederlandse promotiestand gefaci

2017 in het Musis concertgebouw in Arnhem

pitchten zij hun resultaten in de hoop uit

liteerd door het World Music Forum NL

uitgereikt aan Eduard de Boer (artiesten

eindelijk gekozen te worden en samen

en met support van het Fonds Podium

naam: Alexander Comitas). De Buma Brass

aan de film te mogen werken.

kunsten, Buma Cultuur, Sena en de Neder

Tom Holkenborg/Junkie XL, bekend van

landse Ambassade in Polen. Zes Neder

zowel internationale (Mad Max: Fury Road,

landse bands werden voor Womex in de

2015; Deadpool, 2016) als Nederlandse

spotlight gezet; Altin Gün, Conjunto Papa

producties (o.a. Brimstone, 2016), gaf in

Upa, Tabanka, Mehmet Polat Trio en Nami

zijn rol als NFF Master een masterclass in

bian Tales werden geselecteerd door de

Foto Maartje Glas

Buma Brass Awards

Award Internationaal was voor de Luxem
burgse componist Marco Pütz. Beide
awards worden jaarlijks toegekend aan
personen die een grote en positieve bij
drage hebben geleverd aan de ontwikke
ling van de blaasmuziek in Nederland en

Nationaal Film Festival

de Grote zaal van de Stadsschouwburg

Nederlandse commissie (Francis de Souza,

daarbuiten. Deze selectie en voordracht

De Nationale Filmconferentie stond op

Utrecht.

Charlie Crooijmans, Stan Rijven, Agnes

van kandidaten vindt plaats in nauw over

woensdag 27 september in het teken van

leg met het RIC (Repertoire Informatie

filmmuziek en filmcomponisten. Om Neder

November Music

Steven Kamperman samen met de Franse

Centrum).

landse componisten van (film)muziek een

In 2017 ondersteunde Buma wederom

musicus Valentin Clastrier door Womex

Salverda en Emiel Barendsen), terwijl

podium te geven en ze in contact te bren

het festival in ‘s-Hertogenbosch dat de

werd geselecteerd voor een formele

Gaudeamus Muziekweek

gen met filmmakers, werd evenals in 2016

nieuwste muzikale ontwikkelingen laat

showcase.

De jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek in

een matchmakingsessie georganiseerd.

zien waarbij makers en componisten

Utrecht is gericht op muziek van jonge

Veertig componisten, producers, publishers

putten uit hedendaags gecomponeerde

World Blend Café’s

muziekpioniers. De Gaudeamus Prijs werd

en muzikanten meldden zich aan; de helft

muziek, jazz, new world music, muziek

World Blend Café is een open source

in september 2017 gewonnen door Aart

van hen mocht uiteindelijk plaatsnemen

theater, visual music, electronics & sound

netwerk voor muziekprofessionals en

Strootman.

tegenover vijftien filmprofessionals, van

scapes en geluidsinstallaties.

iedereen die geïnteresseerd is om plan

editors tot regisseurs.

nen uit te wisselen en samenwerking te

Music China beurs

Het onderdeel Script & Score was nieuw:

Womex

stimuleren. Deze netwerkbijeenkomsten

Ondersteuning van de gezamenlijke stand

zes componisten, muzikanten en/of pro

De Womex (World Music Expo) vond in

worden georganiseerd door World Music

voor Nederlandse muziekuitgevers.

ducers werden geselecteerd om een score

oktober 2017 plaats in Katowice, Polen.

Forum NL.
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Foto Jorn Baars

Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale evenementen als het
Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag zijn daarbij de mooiste invitaties die de
Nederlandse muziekindustrie zich maar kan wensen. Maar Buma Cultuur trekt er ook op uit.
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Een belangrijke doelstelling van Buma/

Export, met als doel het aantoonbaar en

groepen of performers aan internationale

Export het Fonds PodiumKunsten en haar

Stemra is het bevorderen van de export

meetbaar structureel versterken van de

showcase-evenementen, festivals en

programma Dutch Performing Arts, alsmede

van het Nederlandse muziekauteursrecht.

internationale positie van de Nederlandse

beurzen.

het Music Managers Forum.

In de ondersteuning hiervan speelt Buma

popmuziek binnen de wereldwijde muziek

Cultuur een grote rol, zoals in de voorgaan

sector. Sinds de zomer van 2017 biedt de

gezien als een omgekeerde handelsmissie.

Dutch Impact

de hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven.

website van Dutch Music Export alle infor

Dutch Music Export draagt bij in de reis- en

Dutch Impact, een initiatief van Buma

Genoemde evenementen, begeleidingspro

matie met betrekking tot de ondersteuning

verblijfkosten van buitenlandse muziek

Cultuur, promoot Nederlandse bands over

gramma’s voor ondernemers en artiesten,

van Nederlandse artiesten in het buitenland,

professionals die worden uitgenodigd

de grens en organiseert showcaseavonden

eigen stands op de belangrijkste muziek

de activiteiten op het gebied van voorlichting

naar Nederland te komen met het oog op

en events met Nederlandse acts op alle

beurzen wereldwijd en uitwisselingsprogram

alsmede de voorwaarden voor de diverse

het uitwisselen van kennis en contacten

belangrijke muziekconventies wereldwijd.

ma’s met conferenties brengen Nederlands

exportsubsidieregelingen. Als vervolg op

ter bevordering van ‘internationaal zaken

In 2017 was Dutch Impact aanwezig op

product voortdurend internationaal voor

de Buma Cultuur / Top Marketing Support-

doen’.

Eurosonic Noorderslag, Midem (Cannes),

het voetlicht.

regeling zoals die in voorgaande jaren werd

• 	De Bezoekersregeling. Deze kan worden

International Live Music Conference (Lon

aangeboden, is financiële ondersteuning

Naast de ondersteuning aan activiteiten

den), South By South West (Austin, Texas),

Dutch Music Export

sinds 2017 mogelijk via een klein aantal

van Dutch Impact (zie onder) was Dutch

Bime (Bilbao), The Great Escape (Brighton),

In het verleden werd door het Cultureel /

meer specifieke regelingen. Dutch Music

Music Export in 2017 betrokken bij presen

First Fifty (Londen), Musexpo (Los Angeles),

Sociaal Fonds van Buma/Stemra en later

Export informeert ter zake en begeleidt de

taties van Nederlandse acts op Cannes

c/o pop (Keulen), Reeperbahn Festival

door Buma Cultuur incidenteel een bijdrage

aanmeldings- en afrekenprocedures voor:

Lions en Midem (Cannes), Shibuya Inter

(Hamburg), Rencontres Trans Musicales

gegeven aan externe activiteiten. Door een

• 	De Marketingregeling voor cofinanciering

national Showcase Fest (Tokio) en Indie

(Rennes), Indie Week (New York) en MaMA

Week/Northside (New York).

(Parijs). Het leverde een groot aantal Neder

geleidelijke verandering in de opdracht van

van internationaal potentievolle groepen of

Buma Cultuur is de nadruk komen te liggen

performers voor internationale marketing

op eigen activiteiten; Buma Cultuur onder

activiteiten

steunt in zeer uitzonderlijke gevallen activi
teiten van derden.
Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de
Stichting Popcoalitie namen eind 2016 het
initiatief tot het oprichten van Dutch Music

INHOUDSOPGAVE

• 	De SIB-regeling voor Starters International

landse acts interesse van buitenlandse fes
Dutch Music Export opereert onder auspi

tivals op en leidde tot boekingen en andere

ciën van de Stichting Popcoalitie waarbij

contracten.

Business. Deze regeling werkt met speciale

beleid, professionaliteit en governance

vouchers voor onder meer de individuele

nauwkeurig worden bewaakt. De regelingen,

Exportwaarde

coaching van ondernemers.

uitvoering en het flankerend beleid worden

Tijdens Eurosonic Noorderslag 2017 maakte

jaarlijks geëvalueerd. Behalve de Stichting

onderzoeksbureau Perfect & More in op

Popcoalitie zijn de partners van Dutch Music

dracht van Buma Cultuur de cijfers betref

• 	De Dutch Impact ondersteuning voor
deelname van internationaal potentievolle
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fende de Nederlandse muziekexport in 2015

De voortdurende groei en ontwikkeling van

wereldwijd. Op zaterdag 18 juli 2015 was

behalve de lichte daling door Optredens

bekend. Opmerkelijk genoeg was gebleken

EDM, Electronic Dance Music, in Noord-

het concert éénmalig te zien in meer dan

ook een groei in de segmenten Rechten en

dat de exportwaarde van de Nederlandse

Amerika (VS en Canada) is sinds 2009 een

500 bioscopen in Europa, Groot-Brittannië

Opnamen. Het aantal optredens is na jaren

populaire muziek voor het eerst sinds de

belangrijke factor geweest voor Nederlands

en Ierland.

van forse groei nu gestabiliseerd. Het seg

start van dit continue onderzoek in 2004

succes. De fikse groei lijkt nu echter af te

niet was gestegen. Over die hele periode is

nemen tot een stabilisatie. De flinke shows

Binnen het segment pop-rock-metal waren

de waarde de afgelopen 11 jaar toegenomen

van de top DJ’s nemen vormen aan van de

er veel internationale optredens te melden

van € 31,6 miljoen naar € 183,26 miljoen,

grootste pop- en rockbands en artiesten,

voor onder anderen Jacco Gardner, My Baby,

Bij de inkomsten van Buma en Stemra staat

maar in 2015 daalde de waarde met 1,8%

en stadions en grote festivals worden uit

Dope D.O.D., Delain, Tim van Tol, Anneke

Duitsland nog immer bovenaan met 17,8% van

ten opzichte van 2014.

gebreid gevuld met de grootste DJ-namen.

van Giersbergen, Rapalje en Epica. Op het

de inkomsten, gevolgd door Groot-Brittannië

Was Las Vegas voor gevestigde artiesten

totaal van 1172 onderzochte Nederlandse

(13,7%), Frankrijk (13,5%) en België met 12,9%.

Het aandeel van dance is in dit onderzoek

het walhalla, tegenwoordig zijn de dj’s die in

acts waren er 896 in 2015 op enige of grote

Net als in 2014 volgden hierna de Verenigde

over 2015 iets minder groot dan in dat over

en uitvliegen voor zeer regelmatig optredens

mate actief buiten Nederland.

Staten (9,7%). Duitsland, Groot-Brittannië,

2014, maar nog steeds zeer nadrukkelijk:

of zelfs residencies in clubs als Hakkasan

bijna 69% (75% in 2014). Verantwoordelijk

(de duurste club ter wereld), Omnia, Wet

Het bovengenoemde bedrag voor 2015 van

waren in 2015 de belangrijkste exportlanden

voor dit cijfer waren DJ’s/artiesten als Tiësto,

Republic.

€ 183,26 miljoen verwijst naar de opbreng

voor Nederlandse muziek, waarbij Duitsland

ment Optredens is en blijft sinds 2009 echter
een substantieel groot onderdeel.

Frankrijk, België en de Verenigde Staten

sten van de exploitatie van Nederlandse

wederom het land is met de hoogste op

Chuckie, Martin Garrix, Laidback Luke, Fedde

De Nederlandse populaire klassieke muziek

muziek in het buitenland na aftrek van ge

brengsten uit Nederlands repertoire (+5,5%

Le Grand, Ferry Corsten, Dash Berlin, Quin

wordt al jaren uitstekend vertegenwoordigd

maakte kosten maar inclusief salarissen,

t.o.v. 2014).

tino, Nicky Romero, Sander van Doorn, W&W,

door onder anderen André Rieu en zijn Jo

winst en belasting. Van die Nederlandse

Showtek, Bassjackers, Dannic, Sunnery James

hann Strauss Orchestra. Naast de reguliere

muziekexport was ruim 13 procent afkomstig

Download hier het rapport Exportwaarde

& Ryan Marciano, Dyro, Bingo Players, Baker

optredens in Europa is in 2015 Roemenië

uit auteursrecht en naburige rechten (€ 24,05

van de Nederlandse populaire muziek 2015.

mat, Don Diablo, Oliver Heldens, Yellow Claw

aan dit rijtje toegevoegd. In Zuid-Amerika

miljoen) 6,8 procent uit de exploitatie van

en Headhunterz. Nieuw Nederlands DJ-talent

waren er in het najaar optredens in o.a.

opnamen van Nederlandse artiesten in het

blijft zich manifesteren over de landsgrenzen.

Mexico (City), Chili (Santiago), Peru (Lima).

buitenland (€ 12,46 miljoen) en 80,08 procent

Relatieve nieuwkomers op het internationale

Eén van de juliconcerten vanaf het Vrijthof

van optredens van Nederlandse artiesten

vlak waren in 2015 o.a. Sam Feldt, MOTi,

in Maastricht werd opgenomen en beschik

over de grens (€ 146,75 miljoen). Vergelijken

WiWek, Mark Sixma en Dirtcaps.

baar gesteld voor uitzending in bioscopen

met de bedragen over 2014, dan zien we

Afrojack, Hardwell, Armin van Buuren, R3Hab,
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Financieel
verslag
Geconsolideerde Staat van baten en lasten
over 2017

		

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2017

2017

2016

BATEN		
Dotatie Vereniging Buma

3.997.150

3.997.150

90.000

70.000

105.000

Projectinkomsten

2.482.608

2.573.000

2.467.179

Totale baten

6.569.758

6.640.150

6.555.433

Dotatie Stichting Sena

3.983.254

			

LASTEN		
Personele kosten			
Vaste personeelskosten
Variabele personeelskosten
Doorbelasting aan projecten
		

1.072.700

1.189.000

48.855

87.000

1.082.563
122.930

-372.417

-1.490.700

-387.700

749.138

-214.700

817.793

Algemene kosten			
Huisvesting
Huur, lease & onderhoud
Kantoorbenodigdheden
Afschrijvingskosten
Overige kosten

116.926

120.400

118.864

34.915

27.000

28.317

2.757

5.000

3.731

204.425

90.000

47.040

348.284

385.750

401.836

Doorbelasting aan projecten

-175.000

0

-175.000

		

532.307

628.150

424.788

Projecten			
Genre events

3.441.960

4.541.500

4.244.852

Talentontwikkeling

453.309

543.000

397.897

Export promotie

755.620

360.700

591.868

Export promotie/te ontwikkelen genrebeleid

215.760

593.000

293.946

95.500

138.500

129.518

5.105

50.000

64.000

35.886

0

0

5.003.140

6.226.700

5.722.081

-4

0

2.335

-25.183

0

43.191

Media
Frictiebudget
Buma Cultuur algemeen
		
Interest
Diverse baten & lasten
		

Totale lasten

-25.187

0

45.526

6.259.400

6.640.150

7.010.189

0

-454.756

			

Foto Bart Heemskerk

Resultaat

310.358

Bestemming resultaat			
Toevoeging algemene reserve
Onttrekking algemene reserve
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310.358		

0

0		

-454.756

310.358		-454.756
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Foto Bart Heemskerk

De mensen van Buma Cultuur
Bestuur Buma Cultuur

Organisatie Buma Cultuur

Petra van Kerkvoorde financiële administratie

John Brands voorzitter (tot 13 april 2017)

Frank Helmink directeur

(tot 1 nov. 2017)

Coen ter Wolbeek interim-voorzitter/

Marieke Aarts customer relations & hospitality

Hanneke Perier facilitair medewerker (tot 31 dec. 2017)

penningmeester

Pascalle Agnes customer relations

Marga Poen financiële administratie (vanaf 1 nov. 2017)

Frank van Wanrooij secretaris

Ikaros van Duppen genremanager hedendaags klassiek,

Nikki Schuurs senior customer relations (tot 31 dec. 2017)

Hans Aalbers

jazz en kleinkunst

Peter Smidt genremanager pop/rock

Arno van Berkel

Patrick Heeregrave content manager

Jan Willem van de Ven coördinatie ADE festival

Jeff Hamburg

Saskia Hoekstra office manager

Gijs Verburg beleidsmedewerker sponsoring & fondsen

Renger Koning

Karsten ter Hoeven producent

werving

Lucas van Slegtenhorst (vanaf 21 juni 2017)

Richard de Jeu controller

Richard Zijlma genremanager dance (tot 1 dec. 2017)
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Colofon
Uitgave Buma Cultuur

Voor veel partners en geïnteresseerden in binnenen buitenland is Buma Cultuur de vraagbaak voor
de Nederlandse muziek en muziekindustrie.
Om praktische redenen hebben de verschillende
evenementen ieder een eigen website. Op de
corporate website informeert Buma Cultuur over
de eigen organisatie en de belangrijkste nieuwtjes
rond de verschillende projecten.

Tekst en tekstbewerking Mark van Schaick
Eindredactie Frank Helmink, Saskia Hoekstra
Ontwerp Mark van Schaick
Vormgeving Sanne van den Berg

Websites
Buma Cultuur

www.bumacultuur.nl

Telefoon: +31 (0)23 303 61 00

www.bumastemra.nl

E-mail: info@bumacultuur.nl
www.amsterdam-dance-event.nl
Postadres:

www.anniemgschmidtprijs.nl

Saturnusstraat 46-62

www.buma.nl

2132 HB Hoofddorp

www.buma-awards.nl
www.bumaclassicalconvention.com/nl/
www.bumamusicacademy.nl
www.buma-music-in-motion.nl

©Buma Cultuur 2018

www.bumarocks.nl
www.componistdesvaderlands.nl/
www.eurosonic-noorderslag.nl
www.injazz.nl
www.muzikantendag.nl
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