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Buma Cultuur
Zet zich in voor muziek uit Nederland
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De missie van Buma Cultuur is glashelder: 
met de Nederlandse muziekauteurs en mu-
ziekuitgevers als belangrijkste doelgroep, 
is en blijft de promotie van het Nederlands 
muziekauteursrecht in relevante markten 
haar belangrijkste opdracht. De manier 
waarop Buma Cultuur daarin te werk gaat 
vroeg echter om een herijking. Daarom is 
eind 2016 een beleidsplan geschreven dat 
de periode 2017 - 2020 overziet. Directeur 
Frank Helmink vat daarin het dilemma van 
de stichting als volgt samen: “De ambities 
zijn groot, maar de middelen niet onbeperkt. 
Dat vraagt om creativiteit en ondernemer-
schap.” Om de ontwikkelingen sindsdien in 
kaart te brengen, willen wij in dit jaarverslag 
over 2018 laten zien hoe de verschillende 
festivals, conferenties en overige activiteiten 
zijn verlopen. 

Opgericht en ondersteund door de Neder-
landse auteursrechtenorganisatie Buma, 
heeft Buma Cultuur gedurende de laatste 

verspreiding van Nederlands muziekauteurs-
recht. Grote aandacht bij de achterban en 
in de media is er voor de Buma Awards, 
waaronder ook de Buma Gouden Harp, de 
Lennaert Nijgh Prijs en de Buma Filmmuziek 
Award vallen. Audiovormgeving en reclame-
muziek hebben eveneens hun eigen Buma 
Awards en de Lifetime Achievement Award 
gaat naar een Buma-componist die uitzon-
derlijk en langdurig heeft gepresteerd. In 
specifieke markten zoals pop, heavy rock, 
jazz, urban en theater ondersteunt Buma 
Cultuur genreprijzen zoals de Popprijs, de 
Buma Boy Edgarprijs, de Buma ROCKS!  
Export Award en de Annie M.G. Schmidt-
prijs. Al deze prijzen genereren aandacht  
in de media en hebben zo een belangrijke 
stimulerende werking.

Buma Cultuur werkt vanuit de stellige over-
tuiging dat muziek een toegevoegde waarde 
heeft voor samenleving, onderwijs en eco-
nomie. De proactieve rol van Buma Cultuur 

decennia een fundament gelegd van evene-
menten en activiteiten binnen alle muziek-
genres. Sommige daarvan, zoals Eurosonic 
Noorderslag, Amsterdam Dance Event, 
Buma NL, inJazz en Buma Music in Motion, 
zijn uitgegroeid tot sterke netwerkevene-
menten met een duidelijk inhoudelijk profiel. 
Zij brengen het Nederlands muziekauteurs-
recht nationaal en internationaal onder de 
aandacht en onderschrijven de rol van 
Buma Cultuur als aanjager en initiator. Het 
is deze rol die de stichting meer en meer 
wil uitdragen: gevestigde festivals en con-
ferenties komen op eigen benen te staan, 
waarmee tijd en energie vrijkomt voor die 
evenementen die nog ondersteuning nodig 
hebben. Met het begin 2019 loskoppelen 
van Stichting Amsterdam Dance Event wordt 
zo’n stap gezet. 

Buma Cultuur eert ieder jaar componisten, 
tekstdichters en muziekuitgevers vanwege 
hun bijzondere carrière of bijdrage aan de 

in haar benadering van leden, klanten, over-
heid en media heeft haar al in een leidende 
rol geplaatst in het debat over bijvoorbeeld 
het auteursrecht. De muziekindustrie zit 
complex in elkaar en ontwikkelt zich razend-
snel. Als een belangenbehartiger voor de 
sector is Buma Cultuur daarom onmisbaar. 
De stichting komt niet alleen met advies op 
zakelijk gebied, maar ondersteunt tevens 
initiatieven die muzikanten jong en oud 
helpen zich te ontplooien, als schrijver, als 
performer, in de studio en op het podium. 
Last but not least: Buma Cultuur gelooft in 
bevordering van de Nederlandse muziek-
export. Artiesten die internationaal op het 
punt van doorbreken staan krijgen op spe-
cifieke onderdelen van hun marketingplan 
een extra duwtje in de rug.
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De evenementen
van Buma Cultuur in 2018



INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2018  6

In november 2018 maakte Eurosonic Noorderslag bekend dat haar 
economische waarde in de periode van 2011 tot 2018 spectaculair 
is gestegen, naar jaarlijks 4,7 miljoen euro. Het is daarmee uit
gegroeid tot een topmerk in de Nederlandse evenementen sector,  
tevens het enige Groningse evenement met een nationale uitstra
ling. Al in januari bewees Eurosonic Noorderslag zich eens te meer 
als het belangrijkste platform voor Europese muziek. 

Eurosonic Noorderslag
17 / 18 / 19 / 20 JANUARI
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Eurosonic is springplank voor de meest  
actuele en veelbelovende Europese (en 
Nederlandse) acts, Noorderslag is de graad-
meter voor Nederlandse muziek. De cijfers 
in het kader op deze pagina zijn wat dat 
betreft veelzeggend. De festivalkaarten 
voor Noorderslag op zaterdag en de passe-
partouts voor alle festivaldagen waren  
onveranderlijk uitverkocht. 

Het saldo van de kosten en baten van ESNS 
leverde Groningen in 2011 nog 1,7 miljoen 
euro op. Dit is in 2018 opgelopen tot een 
nettowinst van jaarlijks 4,7 miljoen euro, zo 
bleek uit onderzoek naar de economische 
waarde van Eurosonic Noorderslag, uitge-
voerd door Hendrik Beerda Brand Consul-
tancy. Dit onderzoeksbureau deed eerder 
hetzelfde onderzoek voor festivals als  
Oerol, International Film Festival Rotter-
dam, Concert at Sea en North Sea Jazz. 

Gold ESNS tot 2012 nog als een regionaal 
consumentenmerk, anno 2018 is het uitge-
groeid tot een topmerk in de Nederlandse 
evenementensector. ESNS neemt onder  
de culturele evenementen in Nederland de 
15e positie in op het gebied van merkkracht. 
Het is hiermee het enige Groningse evene-

marken doet het ook goed op het gebied van 
muziekfestivals met onder andere Roskilde, 
Tinderbox en Northside, die alle participeren 
in Eurosonic’s European Talent Exchange 
Programme (ETEP). Onder de noemer Meet 
The Danes vonden speed meetings plaats, 
er werd een overzicht van de Deense markt 
geschetst en het initiatief Girls Are Awesome 
presenteerde de discussie ‘Get socially 
sustainable or get left behind’.

EDUCATIE
Gemeente en provincie Groningen hebben 
Eurosonic Noorderslag met ingang van 2017 
voor vier jaar benoemd tot cultuurpijler. De 
organisatie greep die voortrekkersrol voor 
de regionale sector aan om talentvolle ambi-
tieuze artiesten een unieke educatiemogelijk-
heid te bieden. Hit The North is een nieuw 
talentontwikkelingstraject dat tot doel heeft 
om jaarlijks negen tot twaalf talentvolle 
Noord-Nederlandse popacts te ondersteu-
nen via een traject rond vier bootcamps, 
dat zowel de artistieke als de zakelijke 
skills van de deelnemers versterkt en een 
significante ontwikkeling in hun carrière 
veroorzaakt. Zo kwamen deze deelnemers 
o.a. terecht op de podia van Eurosonic 
Noorderslag, Into The Great Wide Open en 

ment met een nationale uitstraling. De bin-
ding van het evenement met haar bezoekers 
is sterker dan bij een gemiddeld festival, 
met name bij de congresbezoekers: ruim 
80 procent geeft aan volgend jaar terug te 
keren. Dat blijkt ook uit de waardering: ESNS 
krijgt ruim een 8 van de festivalbezoekers.

Op de lange termijn vertegenwoordigt 
ESNS een maatschappelijke waarde voor 
Groningen van 173 miljoen euro. In 2011 was 
dit nog 31 miljoen. Deze stijging is met name 
te danken aan de toegenomen publiciteit 
rondom het evenement. Ook is er in de  
periode tot 2018 een flinke groei waar te 
nemen van het aantal festivalbezoekers 
(+34%) en conferentiedeelnemers (+36%).

DENEMARKEN
Elk jaar licht Eurosonic Noorderslag een 
ander land uit om zo de muzikale diversiteit 
van Europa te benadrukken. Focusland  
tijdens de 32ste editie was Denemarken, 
dat een gevarieerde delegatie aan acts 
naar Groningen afvaardigde. Een goed te 
onderbouwen keuze. Al in de beginjaren 
heeft Eurosonic een goede relatie opge-
bouwd met Denemarken en de kwalitatief 
hoogstaande Deense muziekscene. Dene-

een van de Noorderlijke Bevrijdingsfestivals: 
Hollow Men, Boyz In The Woods, Katie Koss, 
Sorry John, Saint Martinez, Esther de Jong, 
FENN, The Heck en Pendants.

CONFERENTIE
De minister van Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, bracht 
op 20 januari een bezoek aan Eurosonic 
Noorderslag. Van Engelshoven bezocht de 
conferentie en de Artist Village. Tijdens een 
keynote interview met de minister kwam 
het sectoradvies van de Raad van Cultuur 
aan bod, alsook haar prioriteiten voor het 
nieuwe cultuurbeleid, de inkomenspositie 
in de culturele sector en haar visie op  
secondary ticketing.

De organisatie verdubbelde de ruimte voor 
ontmoetingen en netwerken en gaf tijdens de 

feiten en cijfers

Eurosonic Noorderslag Festival
40.288 bezoekers uit 42 landen (uitverkocht)
352 acts
52 podia Eurosonic (inclusief het Extra  
programma)
10 podia Noorderslag

Eurosonic Noorderslag conferentie
4.092 bezoekers (uitverkocht)

Waaronder
479 aanwezige media & journalisten
37 EBU radiostations
103 ETEP festivals
420 internationale festivals
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conferentiedagen onverminderd aandacht 
aan actuele kwesties binnen de muziek-
industrie middels panels en presentaties. 
Keynote interviews vonden plaats met MOJO-
oprichter Berry Visser, concertpromotor en 
agent Scumeck Sabottka (MCT-Agentur, DE) 
en de legendarische Engelse rockpromoter 
Harvey Goldsmith. Dennis Thom (Head of 
Marketing, Borussia Dortmund, DE) besprak 
de overeenkomsten in het gedrag van muziek 
en voetbalfans.

De muziekindustrie werd vanuit alle mogelijke 
invalshoeken belicht, zodat conferentie-
gangers na afloop nauwelijks vragen konden 
hebben over de stand van zaken bij de in-
dependent labels of op de Duitse livemarkt, 
over strategieën voor de Aziatische markt of 
diversiteit in de muziekindustrie (het Key-
change-initiatief). Zelfs het effect van een ver-
schuivende en verdeelde samenleving en de 
invloed ervan op de festival- en muziekscene, 
haar prestaties en waarden werd belicht (Take 
A Stand). Nieuw in 2018 waren de sessies 
specifiek gericht op - en alleen toegankelijk 
voor - kunstenaars in de Artist Village.

Luchtiger momenten deden zich voor tijdens 
de Beer Crate Sessions, waar spraakmaken-
de muziekprofessionals hun verhaal vertel-
den en open en eerlijk reageerden op alle 
mogelijke vragen. Tijdens het Storytelling 

panel draaide het om het belang van content 
marketing, belicht door bedrijven van buiten 
de muziekindustrie. Het team rond succes-
DJ/producer Martin Garrix schetste hun 
manier van werken en het International Music 
Managers Forum hostte diverse panelsessies 
over essentiële zaken als branding, recording, 
live and digital basics.

BUMA MUSIC MEETS TECH EN EPIC
Deelconferentie Buma Music Meets Tech 
bood verschillende music tech start-ups de 
mogelijkheid om te laten zien wat zij te bie-
den hebben. De initiatieven met de grootste 
toegevoegde waarde kwamen in aanmerking 
voor de Buma Music Meets Tech Award en 
een eerste prijs van € 5.000,-. Buma Music 
Meets Tech organiseerde masterclasses 
over data, business modelling en social 
mediastrategieën, naast een verscheidenheid 
aan seminars en discussies over innovatie, 
blockchain, AI en machine learning. Al deze 
programmaonderdelen gaven bedrijven de 
mogelijkheid om zich te presenteren en te 
laten zien wat ze ter tafel brengen op het 
kruispunt van muziek, internet en technolo-
gische innovatie.

The European Production and Innovation 
Conference (EPIC) is met ingang van 2018 
geïntegreerd in het conferentieprogramma 
in De Oosterpoort, na vier jaar lang in het 
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Hampshire Hotel te zijn gehuisvest. EPIC 
richtte zich op innovatie op festivals en podia, 
met actuele discussies en presentaties van 
baanbrekende nieuwe producten, plus de 
nieuwste ideeën en hoe deze te implemen-
teren op festivals, concerten, podia en bij 
de productie van evenementen.

ETEP
Kort voor de editie 2018 maakte het door 
ESNS geïnitieerde European Talent Exchange 
Program (ETEP) bekend dat het over 2017 
een recordaantal boekingen genereerde 
voor aanstormend muziektalent op Europese 
festivals. Met in totaal 424 optredens van 
164 acts in meer dan 30 landen zorgde 
ETEP onverminderd voor de circulatie van 
fris, helder, jong talent over het hele conti-
nent. Meer dan 100 festivals gaven deze 

Europese acts de kans om voor een nieuw 
publiek op te treden op evenementen die 
variëren van klein en intiem tot talentgericht, 
tot de allergrootste, bekroonde publieks-
trekkers. Vanaf de start van het programma 
in 2003 heeft ETEP in totaal 3.518 voorstel-
lingen van 1.254 artiesten in meer dan 30 
landen gefaciliteerd.

De Engelse band SHAME voerde de ETEP 
2017 lijst aan met een recordaantal van 17 
ETEP-shows. Tientallen Nederlandse acts 
speelden in 2017 op bij ETEP aangesloten 
festivals, waarvan Klangstof en Thomas 
Azier het vaakst, met 8 festivals elk. Noisia 
‘Outer Edges’ volgde met 5 festivalshows in 
2017, waarna Weval, Pink Oculus, Kensington 
en Kuenta i Tambu met allen drie shows. 
Met 11 ETEP-optredens bevond Lowlands 

winnaars

Popprijs
Kensington
Jury Popprijs:
- Guus Bleijerveld (BV Pop)
- Lisa de Jongh (Patronaat)
- Gijsbert Kamer (De Volkskrant)
- Jan Douwe Kroeske (Double 2)
-  Peter Sikkema (De Oosterpoort/Eurosonic  

Noorderslag)
- Job de Wit (freelance journalist)
- Diederik van Zessen (NPO 3FM)

Pop Media Prijs
Roosmarijn Reijmer (3FM)
Jury Pop Media Prijs:
-  Gijsbert Kamer (De Volkskrant, juryvoorzitter)
- Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)

- Wilbert Mutsaers (Spotify Nederland)
- Yolanda Ulger (PIAS)
-  Rotjoch (101Barz, winnaar Pop Media  

Prijs 2017)

EBBA Public Choice Award
Kristian Kostov (BU)

Winnaar Buma Music Meets Tech Award 2018
Atmosphere
Juryleden Buma Music Meets Tech Awards:
- Ralph Simon (Mobilium, juryvoorzitter)
- Harold de Groot (SoundAware)
- Guido van Nispen (Vannispen Management) 
- Maarten Bloem (GUTS, winnaar Buma  
- Music Meets Tech Award 2017)
 

Winnaars IJzeren Podiumdieren 2017
Beste directeur: Frans Vreeke (Tivoli Vredenburg) 
Beste programmeur: Maarten van Vught (o.a. WOO 
HAH, Encore festival)
Beste festival: WOO HAH (Tilburg)
Beste podium: WORM (Rotterdam)
Beste marketeer: Bente Bollmann (o.a. Down The 
Rabbit Hole, Lowlands)
IJzeren Eierbal: Timo Spruitenburg (Into  
the Woods festival, Into the Woods ADE Weekender, 
Wildeburg festival)
Lifetime Achievement Award & Erepenning van de stad 
Groningen: Peter Weening (programmeur Vera,  
Groningen)

European Festival Awards 2017
Best Medium Sized Festival: Down The Rabbit Hole (NL)

2017 zich in de top 10 van festivals met de 
meeste ETEP-inbreng. Tijdens ESNS presen-
teerden ETEP-festivals hun eerste selectie 
acts van hun line-up voor seizoen 2018. De 
meestgenoemde acts waren: IAMDDB (GB), 
Zeal & Ardor (CH), Meute (DE), Superorganism 
(GB), Jacob Banks (GB), Tamino (BE), Agar 
Agar (FR) and Altin Gün (NL).

EBBA
De avond van 17 januari stond in het teken 
de European Border Breakers Awards 
(EBBA) en The European Festival Awards 
(EFA). Om met de laatste te beginnen: het 
was het Tsjechische festival EPIC dat de 
award voor beste festival van 2017 in de 
wacht sleepte, terwijl het Nederlandse Down 
The Rabbit Hole met de eer mocht strijken 
in de categorie Best Medium Sized Festival.

De EBBA-ceremonie in MartiniPlaza werd als 
vanouds gepresenteerd door Jools Holland. 
Hij zette tien Europese artiesten in het zon-
netje die met hun muziek in 2017 succesvol 
waren buiten de eigen landsgrenzen: Alice 
Merton (DE), Alma (FI), Blanche (BE), Off 
Bloom (DK), Salvador Sobral (PT), Sigrid (NO), 
Skott (SE), The Blaze (FR) en Youngr (GB). 
Allen brachten zij hun eerste internationale 
release uit in Europa tussen 1 augustus 2016 
en 31 juli 2017. Daarnaast zijn ze afkomstig 
uit een land dat deelneemt aan het Creative 
Europe-programma van de EU. Head of Unit 
van Creative Europe Barbara Gessler reikte 
de Public Choice Award uit aan de Bulgaarse 
zanger Kristian Kostov. Eerder op de dag 
kondigde ESNS, in samenwerking met de 
European Broadcasting Union en met steun 
van de Europese Commissie, de toevoeging 
aan van streaming aan de European Border 
Breakers Charts. Deze wekelijkse lijst moni-
tort Europese artiesten, die airplay behalen 
buiten hun thuisland, hierdoor nog accurater.

De 15e EBBA-ceremonie werd georganiseerd 
door Eurosonic Noorderslag in samenwer-
king met de Europese Commissie (Creative 
Europe) en de European Broadcasting Union, 
met steun van Buma Cultuur, Nederlands 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, de provincie Groningen, de stad 
Groningen en MartiniPlaza.
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POPPRIJS
Kensington won de Popprijs 2017. De groep 
nam deze meest prestigieuze prijs voor 
Nederlandse popmuziek, bestaande uit een 
geldbedrag van € 10.000,- en een beeld 
van Theo Mackaay, op zaterdag 20 januari 
2018 tijdens Noorderslag in ontvangst. De 
uitreiking was live te horen op NPO 3FM en 
te zien bij de NOS op NPO 3. Uit het jury-
rapport: “De band uit Utrecht verkocht eind 
november de Ziggo Dome maar liefst vijf 
keer uit. Een ongekende prestatie, zeker 
wanneer je in ogenschouw neemt dat Ken-
sington daarmee hun aantal uitverkochte 
Ziggo Dome-concerten tot tien zag stijgen. 
In vierentwintig maanden tien keer zo’n  
immense zaal uitverkopen, dat mag beslist 
uniek heten.” Sinds de oprichting in 2005 
heeft Kensington alles in eigen hand ge-
houden. Die onafhankelijke, do-it-yourself 
mentaliteit heeft de jury meegewogen in 
haar oordeel. 

BUMA MUSIC MEETS TECH AWARD 
De jury van de Buma Music Meets Tech 
Award zocht naar het concept dat zich  
het meest buiten de gevestigde kaders 
van de muziekindustrie begeeft en beoor-
deelde de inzendingen op innovatie en 
toegevoegde waarde. De Award en de 
geldprijs gingen naar de ontwikkelaars  
van Atmosphere, een app die merken en 

ondernemingen verbindt met muziekpro-
fessionals die persoonlijk de achtergrond-
muziek voor hun winkels en restaurants  
uitzoeken. Dit draagt bij aan een betere 
winkelervaring voor klanten en is tegelijker-
tijd een nieuwe manier voor artiesten en 
experts om geld te verdienen. De publieks-
prijs ging naar EboSuite, software plug-ins 
waarmee Ableton Live ingezet kan worden 
voor audiovisuele producties.

POP MEDIA PRIJS
De Pop Media Prijs over 2017 ging naar oud-
3VOOR12 radio-DJ Roosmarijn Reijmer. Uit 
het juryrapport: “De afgelopen zes, zeven 
jaar heeft ze met een enorme gedreven-
heid 3voor12 Radio een nieuw eigen ge-
zicht gegeven. Ze had de bijna onmogelijk 
geachte opdracht het programma van Eric 
Corton voort te zetten, wat haar met ogen-
schijnlijk gemak lukte. Met een geheel eigen 
stijl, waarin ze de moeilijkste elektronica 
een even vanzelfsprekende plek gaf als de 
laatste hit van Katy Perry, wist ze het onder-
scheid tussen underground en mainstream 
op te heffen.” De Pop Media Prijs heeft als 
doel de stimulering van de Nederlandse 
popjournalistiek in de breedste zin van het 
woord. De prijs wordt uitgereikt voor het 
gehele oeuvre waarbij vooral wordt gekeken 
naar bijzondere prestaties in het afgelopen 
jaar. Kandidaten zijn individuen, of in een 
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enkel geval initiatieven of projecten, uit alle 
geledingen van de media: pers, boeken,  
radio, tv, online media, documentaires, film, 
fotografie. Hierbij gaat het in alle gevallen 
om publicaties met als onderwerp pop-
muziek. De Pop Media Prijs bestaat uit een 
geldbedrag van € 2.500,- dat door Buma 
Cultuur en Eurosonic Noorderslag beschik-
baar wordt gesteld.

OVERIGE PRIJZEN
Overige prijsuitreikingen betroffen de  
IJzeren Podiumdieren, peer-to-peer prijzen 
uitgereikt door de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en -Festivals, en het Cultuurfonds 
Pop Stipendium. Bij de IJzeren Podium-
dieren kwam WORM als beste podium naar 
voren en won WOO HAH! de award voor 
het beste festival. Met de laatste prijs wil 
de Prins Bernhard Stichting Cultuur aan-
komende en getalenteerde musici vieren 
en stimuleren. De prijs van € 10.000,- werd 
op zaterdag 20 januari overhandigd aan 
Jacco Gardner, met als doel hem zijn pop-
voorstelling De Zonnestorm te laten reali-
seren. De twee andere genomineerden, 
Ronnie Flex en Pink Oculus, gingen naar 
huis met een prijs van € 5.000,- elk; Ronnie 
Flex voor een inves tering in een eigen  
studio en Pink Oculus voor een studiereis 
naar de Verenigde Staten om een nieuwe 
cd te maken.

Al op 19 september 2017 presenteerde ESNS 
samen met 30 Europese radiostations de 
eerste artiesten voor editie 2018. Voor ieder 
deelnemend land werden de acts geselec-
teerd in samenwerking met een publieke 
radiozender. Zo presenteerde bijvoorbeeld 
3FM Naaz voor Nederland en Studio Brussel 
Tamino voor België. Alle radiostations maak-
ten tijdens het evenement live-uitzendingen 
vanuit Groningen. NPO Soul and Jazz pre-
senteerde tijdens Noorderslag een podium 
en in totaal waren 52 locaties in de Groninger 
binnenstad - van kerken en galeries tot  
cafés groot en klein - betrokken bij de op-
tredens van 352 acts voor een publiek van 
muziekprofessionals en andere muzieklief-
hebbers. Uit focusland Denemarken kwamen 
maar liefst 22 acts.

Activiteiten buiten het reguliere programma 
van Eurosonic Noorderslag om vormden 
ook in 2018 het Eurosonic Extra programma. 

EXPORT
De exportwaarde van de Nederlandse  
popmuziek is in 2016 gestegen ten opzichte 
van die van 2015. Dat bleek uit het rapport 
van bureau Perfect & More, dat in opdracht 
van Buma Cultuur de exportwaarde onder-
zocht. In 2004, het eerste jaar van de metin-
gen, bedroeg de totale exportwaarde € 31,6 
miljoen. Dat cijfer steeg tot 2014, toen de 
exportwaarde € 186,6 miljoen bedroeg. Over 
2015 werd een bedrag van € 183,26 miljoen 
genoteerd, maar in 2016 kwam de teller 
weer hoger uit, en wel op een recordbedrag 
van ruim € 196 miljoen. De uitkomsten van 
het onderzoek werden op zaterdag 20  
januari gepresenteerd tijdens de Noorder-
slag conferentie. Voor meer over dit onder-
zoek, zie het hoofdstuk Exportbevordering.

MUZIEK
Eurosonic Noorderslag is één van de beste 
plekken om nieuwe muziek te ontdekken. Om 
het de bezoeker makkelijker te maken zich 
een weg te banen door al het nieuwe talent 
hanteerde de organisatie wederom Discover 
Playlists, waarbij de line-up werd onderver-
deeld in de genres folk & acoustic, pop, alter-
native, electronic, rock en urban. De #ESNS18 
playlists zijn te vinden binnen de platforms 
Deezer, Spotify en YouTube. Ook muziek van 
de EBBA-winnaars was direct op te roepen 
middels de #EBBA18 playlist.

Een bont geheel van preparties, after-
parties, free events en een zijprogramma 
vormde een festival op zich. Terug op de 
Grote Markt was gratis podium Eurosonic 
Air, waar behalve op donderdag en vrijdag 
ook zaterdagmiddag Nederlandse acts te 
zien waren. Onder anderen Jeangu Macrooy, 
The Cool Quest, DeWolff, My Baby, Tim Knol, 
Ruben Hein en Michelle David & the Gospel 
Sessions traden op.

Deze tweeëndertigste editie van Eurosonic 
Noorderslag kreeg veel media-aandacht. De 
showcase-festivals en conferentie werden 
door 479 journalisten uit de hele wereld  
bezocht. Als gevolg van de samenwerking 
met de European Broadcasting Union waren  
37 Europese publieke omroepen aanwezig. 
Het festival werd ditmaal met een record-
aantal uren (41 in totaal) verslagen door  
publieke radiostations uit 12 landen, verant-
woordelijk voor 30 live uitzendingen. 

websites

www.esns.nl
Facebook www.facebook.com/esnsfestival
Twitter twitter.com/ESNS 
Instagram www.instagram.com/eurosonicnoorderslag
Spotify open.spotify.com/user/eurosonicnoorderslag 
YouTube www.youtube.com/user/esnsnl

http://www.esns.nl
https://www.facebook.com/esnsfestival/
https://twitter.com/ESNS
https://www.instagram.com/eurosonicnoorderslag/
https://open.spotify.com/user/eurosonicnoorderslag
https://www.youtube.com/user/esnsnl
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“Dit jaar zien we een diversiteit aan muziekgenres 
waarbij dance en urban de lijsten aanvoeren. Een 
goede afspiegeling van het talent in de breedte, iets 
waar we ontzettend trots op mogen, nee, moeten 
zijn.” - Frank Helmink, directeur Buma Cultuur 

Buma Awards
5 MAART 
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Buma Gouden Harp 
Edwin Evers

Lennaert Nijgh Prijs 
Huub van der Lubbe 
 
Lifetime Achievement Award 
Jochem Fluitsma
Eric van Tijn
 
Buma Classical Award 
Jacob de Haan
 
Buma Award TV-vormgeving
Titel: Krabbé zoekt Picasso (leader) - AVROTROS
Componist: Guido Heeneman
Uitgever: Skyhigh TV BV Publishing
 
Buma Award Radio-vormgeving
Titel: Roodshow - NPO Radio 2 & AVROTROS
Componist: Bas Veeren & Paul Keuzenkamp

Buma Award Reclamemuziek
Titel: Oergebied de Maashorst
Componist: Justin Welgraven

Buma Award Filmmuziek
Titel: Dikkertje Dap
Componist/tekstschrijver: Herman Witkam
Uitgever: Copyright Control

Buma Award Originele Filmscore
Titel: Verdwijnen
Componist/tekstschrijver: Alex Simu
Uitgever: Copyright Control

Buma Award Beste Sync (in Reclame, Televisie,  
Trailers, Film, Online)
Titel: Together #WePlayStrong / UEFA Girls Football 
Campaign
Componist/tekstschrijver: Zanillya Farrell
Uitgever: CTM Publishing / Waxploitation

Buma Award Beste Originele Compositie in  
Trailer (voor Film, TV, Games)
Titel: CinemAsia Film Festival Trailer 2017
Componist/tekstschrijver: Beau D. Schaepman

Buma Award Beste Originele Compositie in  
Documentaire, Korte Film en Telefilm
Titel: Back to the Taj Mahal Hotel
Componist/tekstschrijver: Alex Simu

Buma Award Nationaal 
1. Scared To Be Lonely - Martin Garrix & Dua Lipa
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Martijn  
Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV, BMG Talpa  
Music BV & New Classic

2. 2U - David Guetta ft Justin Bieber
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Daniël  
Tuparia
Uitgever: BMG Talpa Music BV & New Classic

3. Up Till Dawn (On The Move) - Lucas & Steve
Componist/tekstschrijver: Radboud Miedema, Lucas de 
Wert, Steven Jansen & Bart Claessen
Uitgever: Strengholt Music Publishing BV & Purple Eye 
Publishing

4. Energie - Ronnie Flex ft Frenna
Componist/tekstschrijver: Ronell Plasschaert, Boaz de 
Jong, Giordano Ashruf, Shareef Badloe, Rashid Badloe, 
Robin Anthony Peters Francesco & Francis Edusei
Uitgever: Sony/ATV Music Publishing BV, CTM  
Publishing BV, BMG Talpa Music BV, MusicAllStars  
Publishing, Top Notch Publishing/Universal Music  
Publishing & AT Publishing

5. Sunny Days - Armin van Buuren ft Josh Cumbee
Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij, Armin van 
Buuren & Gordon Groothedde
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Sony/ATV Music Publishing 
BV & Lunty Music Publishing

6. There For You - Martin Garrix & Troye Sivan
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV

7. Habiba - Boef
Componist/tekstschrijver: Marwan El Bachiri & Sofiane 
Boussaadia
Uitgever: Cloud 9 Music BV

8. I Need You - Armin van Buuren ft Olaf Blackwood
Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij & Armin  
van Buuren
Uitgever: Cloud 9 Music BV

9. Sorry - Kensington
Componist/tekstschrijver: Niles van den Berg, Eloi  
Youssef, Jan Haker & Casper Starreveld

 

10. Krantenwijk - Lil’ Kleine ft Boef
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan, Jorik Scholten, 
Julien Willemsen & Sofiane Boussaadia
Uitgever: BMG Talpa Music BV & Top Notch Publishing/
Universal Music Publishing

11. In The Name Of Love - Martin Garrix & Bebe Rexha
Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen & Yael Nahar
Uitgever: Universal Music Publishing BV & MusicAllStars 
Publishing

12. Come Again - Ronnie Flex ft Boef
Componist/tekstschrijver: Ronell Plasschaert, Boaz de 
Jong, Giordano Ashruf, Shareef Badloe, Rashid Badloe  
& Sofiane Boussaadia
Uitgever: CTM Publishing BV, BMG Talpa Music BV,  
MusicAllStars Publishing & AT Publishing

13. Loterij - Lil’ Kleine ft Ronnie Flex
Componist/tekstschrijver: Memru Renjaan, Jorik Scholten, 
Ronell Plasschaert, Julien Willemsen & Joey 
Moehamad saleh
Uitgever: CTM Publishing BV, BMG Talpa Music BV &  
Top Notch Publishing/Universal Music Publishing

14. 4x Duurder - SBMG ft Lil’ Kleine & DJ Stijco
Componist/tekstschrijver: Jorik Scholten, Chyvon Pala, 
Henk Mando & Stijco
Uitgever: Top Notch Publishing/Universal Music  
Publishing

15. Are You Sure? - Kris Kross Amsterdam & Conor 
Maynard ft Ty Dolla $ign
Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman, Sander  
Huisman, Joren van der Voort & Diederik van Elsas
Uitgever: MusicAllStars Publishing

16. Cartier - Dopebwoy ft Chivv & 3Robi
Componist/tekstschrijver: Chyvon Pala, Anass Haouam  
& Jordan Jacott
Uitgever: Cloud 9 Music BV, CTM Publishing BV, BMG 
Talpa Music BV & Artsounds

17. Patsergedrag - Sevn Alias ft Lil’ Kleine & Boef
Componist/tekstschrijver: Jorik Scholten, Julien  
Willemsen, Sevaio Mook & Sofiane Boussaadia
Uitgever: Cloud 9 Music BV, Top Notch Publishing/ 
Universal Music Publishing & Rotterdam Airlines  
Publishing

 
 

18. Slapend Rijk - Boef ft Sevn Alias
Componist/tekstschrijver: Sevaio Mook, Sofiane  
Boussaadia & Mirfan Zeqiri
Uitgever: Cloud 9 Music BV & Rotterdam Airlines  
Publishing

19. Lovely Body - SFB ft Ronnie Flex
Componist/tekstschrijver: Jochem Fluitsma, Eric van  
Tijn, Ronell Plasschaert, Francis Edusei, Alejandro Hak, 
Kaene Marica, Jackie Osei & Monsif Bakkali
Uitgever: CTM Publishing BV, BMG Talpa Music BV &  
Top Notch Publishing/Universal Music Publishing

20. Another Life - Afrojack & David Guetta ft Ester Dean
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall & Faisal  
Ben Said
Uitgever: Cloud 9 Music BV, BMG Talpa Music BV &  
Maktub Music Publishing

Buma Award Internationaal
1. 2U - David Guetta ft Justin Bieber
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Daniël  
Tuparia
Uitgever: BMG Talpa Music BV & New Classic

2. Scared To Be Lonely - Martin Garrix & Dua Lipa
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Martijn  
Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV, BMG Talpa  
Music BV & New Classic

3. Dirty Sexy Money - David Guetta & Afrojack ft  
Charli XCX & French Montana
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall
Uitgever: BMG Talpa Music BV & New Classic

4. Light My Body Up - David Guetta ft Nicki Minaj &  
Lil Wayne
Componist/tekstschrijver: Nick van de Wall
Uitgever: BMG Talpa Music BV & New Classic

5. So Far Away - Martin Garrix & David Guetta ft Jamie 
Scott & Romy Dya
Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort & Martijn  
Garritsen
Uitgever: Universal Music Publishing BV & New Classic

winnaars
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Op maandagavond 5 maart kwamen Neder-
landse componisten, tekstschrijvers en mu-
ziekuitgevers samen voor de uitreiking van 
de belangrijkste prijzen van de Nederlandse 
muziekindustrie, de Buma Awards. De jaar-
lijkse gala-avond, de vijfde op rij, vond voor 
het eerst plaats in Theater Amsterdam. 
Martin Garrix was de grote winnaar van deze 
editie. Hij viel in de prijzen in zowel de cate-
gorie Buma Award Nationaal als Buma Award 
Internationaal, voor het meest gedraaide 
en bestverkochte nummer. In de top 20 
Nationaal behaalde Martijn de eerste plek 
met het nummer Scared To Be Lonely ft. 
Dua Lipa, dat hij samen met Giorgio Tuinfort 
schreef. Met hetzelfde nummer scoorde hij 
Internationaal een tweede plek. In totaal wer-
den 34 prijzen uitgereikt in 11 categorieën.

Cultuur: “Edwin Evers is de bekendste radio-
dj van Nederland en heeft ochtendradio 
vanaf het begin op de kaart gezet. Hij weet 
zich na 20 jaar nog steeds te onderscheiden, 
wat ontzettend knap is in de dynamische 
wereld van dit medium. In die 20 jaar tijd 
heeft hij volle aandacht geschonken aan 
Nederlands talent. Het is vooral daarom 
niet meer dan terecht om Edwin te onder-
scheiden met de Buma Gouden Harp. Wij 
zijn er heel trots op om hem toe te voegen 
aan deze eervolle lijst.”

LENNAERT NIJGH PRIJS 
Een deskundige jury kiest de winnaar van 
de Lennaert Nijgh Prijs voor de beste tekst-
dichter. Huub van der Lubbe werd onder-
scheiden met de Lennaert Nijgh Prijs voor 
beste tekstdichter. De zanger en frontman 
van De Dijk kreeg de Prijs voor vier decennia 
onvergetelijke Nederlandse popteksten. 
Van der Lubbe is naast tekstschrijver ook 
dichter, verhalenverteller en acteur. Frank 
Helmink: “Huub heeft ontzettend veel be-
tekend voor de Nederlandse muziekindus-
trie. Niet alleen als leadzanger en liedjes-
schrijver voor De Dijk, een onvergetelijke 
popgroep, maar ook als tekstdichter in  
diverse facetten. Huub verdient als geen 

De Buma Awards worden gezien als de  
belangrijkste Nederlandse muziekprijzen. 
Zij zijn een erkenning voor de Nederlandse 
muziekprofessionals en tonen de buiten-
wereld hoe goed de Nederlandse muziek 
het doet in zowel binnen- als buitenland. 
De winnaars in de categorieën Nationaal 
en Internationaal worden bepaald op basis 
van de behaalde resultaten in het vooraf-
gaande jaar - harde cijfers van airplay, 
downloads en streams zijn maatgevend bij 
de uitreiking van Awards aan de twintig 
meest gedraaide en verkochte liedjes door 
Buma-leden geschreven. Ook worden er 
Awards uitgereikt aan de schrijvers van de 
internationaal meest succesvolle (Neder-
landse) liedjes. Op het Buma Award Gala 
wordt tevens de prijs voor de meest succes-
volle filmmuziek uitgereikt.

GOUDEN HARP
De Gouden Harp is als muziekprijs gebleven. 
Deze wordt uitgereikt aan personen die 
zich gedurende hun - nog actieve of kort-
geleden beëindigde - carrière op bijzondere 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor 
muziek uit Nederland. De Buma Gouden 
Harp werd ditmaal uitgereikt aan radio-DJ 
Edwin Evers. Frank Helmink, directeur Buma 

ander om onderscheiden te worden!” Dat 
een man het niet alleen kan, benadrukte 
Van der Lubbe in zijn bedankspeech: “Ik 
had die erkenning voor mijn teksten na-
tuurlijk nooit gekregen zonder de geweldi-
ge muziek die de jongens van De Dijk erbij 
maken.” 

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD 
De Lifetime Achievement Award gaat naar 
een componist die een belangrijke stempel 
heeft gedrukt op de Nederlandse muziek. 
Het duo Fluitsma & Van Tijn werd twee de-
cennia terug onderscheiden met een Buma 
Gouden Harp. Ditmaal ontvingen Jochem 
Fluitsma en Eric van Tijn de Buma Lifetime 
Achievement Award 2018 voor hun werk in 
de Nederlandse entertainmentwereld. Ze 
spelen, componeren, produceren en arran-
geren samen sinds 1980 en zijn niet meer 
weg te denken uit de muziekwereld. 

website

www.buma-awards.nl

http://www.buma-awards.nl/
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De zes nominaties voor 2018  
bewezen dat zowel de door de 
wol geverfde, maar ook veel 
jonge kleinkunsttalenten op 
hoog niveau excelleren in het 
schrijven van mooie liedjes.

Annie M.G. 
Schmidtprijs
15 APRIL
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De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het 
beste Nederlandstalige oorspronkelijke 
theaterlied uit het voorgaande seizoen. Dit 
initiatief van Buma Cultuur en het Amster-
dams Kleinkunst Festival heeft sinds 2016 
een nieuwe opzet waarmee de organisatie 
de positie van het Nederlandstalige klein-
kunstlied wil verstevigen. 

Het winnende lied van 2018 werd Voor alles, 
gecomponeerd en uitgevoerd door Wende 
Snijders, met een tekst geschreven door 
Joost Zwagerman. Uit het juryrapport: 
“Wende gebruikt een tekst van de bovenste 
plank voor haar intrigerende lied over angst. 
Het is een lange opsomming van beelden 
onderbroken door een gezongen refrein 
dat je niet loslaat. Dat maakt het tot een 

Genomineerd voor de Annie M. G. Schmidt-
prijs 2017 waren tevens:

•   Geloven

 Tekst: Youp van ‘t Hek
 Compositie: Ton Scherpenzeel
 Uitvoering: Youp van ‘t Hek en Rens van  
 der Zalm

•   Meisjes

 Tekst: Kirsten van Teijn
  Compositie en uitvoering: Kirsten van  

Teijn en Leon Sibum

•   Wat is er mis met luisteren

  Tekst, compositie en uitvoering: Wiebe  
Kaspers, Syb van der Ploeg en Gé  
Reinders

lied van grote allure waarin muzikaal een 
nieuwe bladzijde wordt opengeslagen in de 
geschiedenis van de kleinkunst, een lied 
waaronder de dwingende hartslag klinkt 
van een hartstochtelijke zangeres, een 
griezelig goed lied.”

Wende ontving een bronzen borstbeeld van 
Annie M.G. Schmidt gemaakt door Frank 
Rosen, alsmede een bedrag van 3.500 
euro. De bekendmaking van de winnaar(s) 
en de bijbehorende besloten uitreiking van 
de prijs vonden plaats op zondag 15 april 
2018 in Theater Bellevue te Amsterdam, als 
onderdeel van de uitgebreide festivaleditie 
AKF Deluxe. De Annie M.G. Schmidtprijs 
werd voor de 26e keer uitgereikt.

winnaar

Voor alles
Tekst: Joost Zwagerman
Compositie en uitvoering: Wende Snijders

De jury van de Annie M.G. Schmidtprijs 2016
Jacques Klöters (voorzitter)
Doris Baaten (actrice/zangeres)
Hijlco Span (programmamaker/presentator)
Anne van Rijn (cabaretière/zangeres/theater-
maakster)
Martijn Breebaart (pianist/componist)

website

Wende Snijders met Voor alles  
op YouTube: youtu.be/hpmFLvZjTuw

•   Woordenman

 Tekst: Stef Bos
  Compositie en uitvoering: Marcel de 

Groot

•   Ze zijn weer thuis

 Tekst: Mylou Frencken
 Compositie: Jeroen Kramer
  Uitvoering: Mylou Frencken en Ronald 

Schmitz

https://youtu.be/hpmFLvZjTuw
https://youtu.be/hpmFLvZjTuw
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De achtste editie van Buma Music in Motion, de jaarlijkse 
internationale conferentie die zich richt op innovatief ge
bruik van muziek in film, games, televisie en commercials, 
bood een uitgebreid programma met workshops, keynotes, 
levendige discussies en de toekenning van de New Talent 
Award. Het evenement in de Tolhuistuin Amsterdam mocht 
in 2018 een recordaantal bezoekers verwelkomen. 

Buma Music in Motion
22 / 23 MEI
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Buma Music in Motion, “The event on music 
and business innovation in the creative in-
dustries”, heeft zich in acht jaar ontwikkeld 
tot een evenement dat zowel nationaal als 
internationaal op een grote belangstelling 
mag rekenen. In de Tolhuistuin Amsterdam 
komen jaarlijks ruim 450 mediacomponisten, 
-producenten en creatives uit binnen- en 
buitenland samen om te netwerken en zaken 
te doen, waarbij veel ruimte is voor nieuw 
talent om te inspireren. Naast het eigen 
event in mei is BMIM het gehele jaar zicht-
baar op evenementen als het Nederlands 
Film Festival, International Film Festival 
Rotterdam, Eurosonic Noorderslag en Mus-

Duty WWII. Ook was Ilan Eshkeri te gast. 
Deze Britse filmcomponist is vooral bekend 
van de soundtrack van de films Still Alice, 
The Young Victoria en Shaun The Sheep. 
Andere sprekers waren onder meer Maggie 
Rodford (Managing Director, Air-Edel Group, 
UK), regisseur Boudewijn Koole (Kauwboy, 
Verdwijnen), Ravi Amaratunga Hitchcock  
(Pi Studios, NL), Peter Bradbury (Sky, UK) 
en Job Roggeveen (A Single Life, Otto, NL).

Een welkomstdiner voor genodigden, waar-
onder alle internationale sprekers, had plaats 
in de avond voorafgaand aan de conferentie. 
Dit diner was niet alleen een waardevolle 

expo Los Angeles, om daar de belangrijke 
rol van muziek binnen media te promoten.

De achtste editie van Buma Music in Motion 
vond plaats op 23 mei in de Tolhuistuin in 
Amsterdam. Een bonte verzameling profes-
sionals uit de branding en audiovisuele  
industrie bezocht workshops, lezingen, net-
werk- en matchmaking-sessies.

Voor het eerst dit jaar was Buma Music in 
Motion uitgebreid naar twee dagen. De  
organisatie verwelkomde dit jaar Wilbert 
Roget, de componist van de muziek voor 
de bestverkochte game uit 2017: Call of 

feiten en cijfers

Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
500 bezoekers

BMIM New Talent Award 2018
Hans Nieuwenhuijsen

Jury BMIM New Talent Award 2018
Bob Zimmerman (componist, De Nieuwe Wildernis)
Cathelijne Beijn (IFFR)
Janice Pierre (regisseur, Hartenstrijd)
Jeroen Rietbergen (componist, Gooische Vrouwen)
Jon Karthaus (Homies en Bella Donna’s)
Joost van ’t Hoff (winnaar New Talent Award 2017)
Kaja Wolffers (creative director NL Film)
Lotte Sterk (MassiveMusic)
Martijn Schimmer (componist, The Voice of Holland)
Merlijn Snitker (componist, Publieke Werken, Alles is Liefde)
Neeltje Mooring (sync agent)
Paul Stevelmans (hoofdredacteur Score Magazine)
Ralph de Haan (producent bij onder meer HALAL)
Sander van Maarschalkerweerd (Sizzer Amsterdam)

gelegenheid om te netwerken met enkele 
van de belangrijkste en invloedrijkste men-
sen uit de sector, maar diende tevens ter 
viering van vier nieuwe Buma Awards voor 
de beste scores en syncs uit 2017. De 
Buma Award Beste Originele Compositie  
in Documentaire, Korte Film en Telefilm 
ging naar Alex Simu voor Back to the Taj 
Mahal Hotel. Producer en artiest Zanillya 
Farrell ontving de Buma Award Best Sync 
(in Reclame, Televisie, Trailers, Film, Online) 
voor de UEFA Girls Football campagne  
Together #WePlay Strong. En voor de trailer 
van CinemAsia Film werd componist Beau 
D. Schaepman onderscheiden met de 
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Buma Award Beste Originele Compositie in 
Trailer (voor Film, TV, Games).

De conferentiedag werd voor het derde 
jaar op rij afgetrapt met de One on One 
Sessions, waarin bezoekers de kans kregen 
om in korte sessies mede-professionals te 
ontmoeten. Er waren meer dan honderd 
gesprekken met ruim twintig regisseurs, 
producenten, componisten en sprekers. 
Componisten en bedrijven werkzaam bin-
nen media en muziek kregen de kans om 
hun werk te pitchen, feedback te krijgen, 
over business te praten, inzicht in markt-
kansen te verkrijgen, kennis uit te wisselen 
en de eigen naamsbekendheid te vergroten. 
Het matchmaking programma van BMIM 
bleek de ideale gelegenheid om nieuwe 

genre mee. Het Amsterdamse draaiorgel is 
een grappige touch, en de productie is prima 
in orde.”

BMIM ELDERS
Naast het eigen event in mei is BMIM het 
gehele jaar zichtbaar op andere evenemen-
ten. Gedurende Eurosonic Noorderslag 
2018 was dat bijvoorbeeld met een panel 
over sync en partnerships, met vertegen-
woordigers van vooraanstaande merken  
als Adidas en Red Bull. Op Musexpo in Los 
Angeles organiseerde Buma Music in Motion 
onder andere exclusieve face-to-face  
ontmoetingen tussen Nederlandse afge-
vaardigden en music supervisors uit de 
Amerikaanse entertainmentindustrie. 

Tijdens het International Film Festival  
Rotterdam in februari vond IFFR PRO plaats, 
met naast panels en lezingen ook CineMart, 
de eerste internationale coproductiemarkt 
voor de filmindustrie. Buma Music in Motion 
organiseerde tijdens CineMart een “power-
lunch” tussen Nederlandse filmprofessionals 
en internationale producenten. Het IFFR 
kondigde aan vanaf zijn 48ste editie in 2019 
de samenwerking met Buma Cultuur te  

contacten op te doen, en potentiële samen-
werkingspartners en opdrachtgevers te 
ontmoeten. 

De BMIM New Talent Award is bedoeld om 
young professionals en studenten compositie 
en/of sounddesign voor media uit te dagen 
hun beste werk van het afgelopen jaar in te 
zenden ter beoordeling door een vakjury. 
Componist Hans Nieuwenhuijsen (28 jaar, 
Amsterdam) mocht uiteindelijk de Buma 
Music in Motion New Talent Award in ont-
vangst nemen met zijn score voor de korte 
film Catastrophe. De jury over het werk van 
Hans Nieuwenhuijsen: “Catastrophe is een 
contrastrijk compositiewerk dat de ontwik-
keling van de film onderstreept en aanstuurt. 
Humor is timing en daar staat of valt dit 

bestendigen met een dag rond filmmuziek 
waar componisten en filmmakers worden 
samengebracht. 

Buma Music in Motion selecteerde samen 
met de HKU en het MiMM twee jonge com-
ponisten voor een beurs tijdens Media Sound-
Hamburg, de International Summerschool 
for Filmmusic, Gamemusic and Sounddesign. 
In juni waren BMIM New Talent Award ge-
nomineerde Mert Gençer en BMIM New  
Talent Award winnaar Hans Nieuwenhuijsen 
aanwezig bij MediaSoundHamburg. 

Met de Embassy of Dutch Creativity (op-
gericht door IAA Nederland) organiseerde 
BMIM voor Nederlandse mediacomponis-
ten, producenten en muzikanten een 
match makingsessie tijdens Cannes Lions 
Festival 2018 in juni. 

Tijdens het Nederlands Film Festival in sep-
tember in Utrecht organiseerde BMIM voor 
de tweede keer een Script & Score sessie, 
bedoeld om jonge scriptschrijvers en com-
ponisten samen te brengen. Ook gaf Stanley 
Kubricks vaste producer Jan Harlan een  
lezing, getiteld Music as a Scripting Tool.

websites

Buma Music in Motion 2018 in magazinevorm:  
spark.adobe.com/page/qyaeovGW9KmYE/
www.buma-music-in-motion.nl
Facebook www.facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter twitter.com/Buma_MiM
Instagram www.instagram.com/bumamusicinmotion

https://spark.adobe.com/page/qyaeovGW9KmYE/
https://spark.adobe.com/page/qyaeovGW9KmYE/
http://www.buma-music-in-motion.nl/
https://www.facebook.com/BumaMusicinMotion
https://twitter.com/Buma_MiM
https://www.instagram.com/bumamusicinmotion/
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Met deelname van bijna 1000  
bezoekers en ruim 100 muziek
professionals vierde Muzikantendag 
2018 een bijzonder geslaagde editie. 
Vertegen woordigers uit de muziek
industrie namen in de Melkweg en 
Sugar Factory in Amsterdam plaats 
tijdens het Demospreekuur en de 
panels en gaven flitscolleges.

Muzikantendag
28 MEI
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Het programma omvatte instrumentclinics 
en flitscolleges over uiteenlopende onder-
werpen als muziek pluggen, scoren met je 
videoclip en effectief songschrijven. Een van 
de populairste panels was het BAM! Com-
ponistenpanel met Torre Florim (De Staat) 
en Tessa Rose Jackson. Zij gingen samen 
met moderator Rita Zipora in gesprek over 
songwriters die tegenwoordig een heleboel 
moeten kunnen. Met de eerlijke en duidelijke 
feedback tijdens het populaire Demopanel 
werd de Muzikantendag afgesloten.

Onder de titel Muzikantendag After was er 
een avondprogramma in de Sugar Factory: 
een gezellige borrel en aansluitend een op-
treden van Cordon Rouge voor alle bezoe-

De eerste bezoekers stonden om half 10 al 
voor de deur, om zich als eerste in te kunnen 
schrijven bij de Demospreekuren. Meer dan 
75 professionals, waaronder boekers, mana-
gers, platenmaatschappijen, journalisten, 
publishers, pluggers, radiomakers, producers 
en programmeurs, zaten klaar voor bijna 
1000 demoluisterbeurten. Muzikanten konden 
hun muziek pitchen bij vertegenwoordigers 
van onder andere DWDD, NPO 3FM, Friendly 
Fire, 3VOOR12, Topbillin’, Universal Music, 
NPO Radio 2, Agents After All, BMG Talpa 
Music, Popronde, OOR, NPO FunX, Massive-
Music en Puna. Muzikanten breidden hier 
hun netwerk uit, ontvingen waardevolle feed-
back en bouwen op deze manier verder 
aan hun carrière.

kers van de Muzikantendag. De After werd 
georganiseerd in samenwerking met NMUV.

Iedereen die na een inspirerende dag alle 
informatie wilde nalezen, kon (en kan nog 
steeds) terecht op de Muzikantendag  
Academy. Op muzikantendag.nl/academy 

staan de belangrijkste onderwerpen in de 
muziek uitgelegd door experts, met video’s, 
voorbeelden en tips.

De Muzikantendag werd gepresenteerd 
door Buma en georganiseerd door Buma 
Cultuur en GRAP in samenwerking met 
POPnl, Musicmaker, Interface, De Bassist, 
Gitarist, Slagwerkkrant, Sena, de NMUV, 
Melkweg en Sugar Factory.

websites

www.muzikantendag.nl
www.facebook.com/Muzikantendag 
www.twitter.com/muzikantendag
Instagram www.instagram.com/muzikantendag
Aftermovie youtu.be/2XXEYKADhAQ

http://muzikantendag.nl/academy
http://www.muzikantendag.nl/
www.facebook.com/Muzikantendag 
www.twitter.com/muzikantendag
https://www.instagram.com/muzikantendag/
https://youtu.be/2XXEYKADhAQ
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Voor het zesde jaar op  
rij was Buma ROCKS!,  
the international platform  
for loud music, hét netwerk
evenement voor de metal, 
hardrock en punkscene  
tijdens metal festival Forta
Rock in Nijmegen. Ook 
presen teerde Buma ROCKS! 
panels en showcases tijdens 
Eurosonic Noorderslag.

Buma ROCKS!
2 JUNI
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Tijdens het tweedaagse metalfestival Forta-
Rock bood Buma ROCKS! een gevarieerd 
programma ter promotie van de Nederlandse 
hardrock- en metalbusiness. Op zaterdag  
2 juni stond een viertal Nederlandse groepen, 
te weten VUUR, Death Alley, DOOL en For  
I Am King, op de FortaRockpodia in het Nij-
meegse Goffertpark. Daaromheen organi-
seerde Buma ROCKS! net als voorgaande 
jaren Heavy Chats, ofwel gespreksrondes 
tussen Nederlandse acts en professionals 
uit de internationale loud music business, 
die speciaal hiervoor werden uitgenodigd: 
Crt Batagelj (boeker van o.a. van de Sloveen-
se festivals Metaldays en Winter Days Of 
Metal), Jan-Martin Jensen (mede-eigenaar 
en boeker van het Inferno Metal Festival en 
van Radar Booking in Oslo), Jan Quiel (agent 
bij Seaside Touring, verantwoordelijk voor 
Wacken Open Air, de Full Metal Cruises en 
Hamburg Metal Dayz), Jacopo de Simone 
(boeker bij District 19, actief in Italië en om-
liggende landen in het organiseren van tours 
in de extreme metal underground), Toni-Matti 
Karjalainen (organisator van de jaarlijkse 
Modern Heavy Metal Conference in Helsinki), 
Jasper Schuurmans (manager bij het Engelse 

Buma Cultuur-directeur Frank Helmink zei 
bij de overhandiging: “Het is een goed be-
waard geheim dat niet Anouk, Ilse DeLange 
of Caro Emerald de meest succesvolle  
Nederlandse zangeres in het buitenland is. 
Die eer komt namelijk Floor Jansen toe. Zij 
is sinds 2012 het boegbeeld van Nightwish 
waarmee ze de wereld rondtoert en jaarlijks 
voor vele honderdduizenden fans optreedt.” 
Ter illustratie: al in augustus 2013 gaf Night-
wish met Floor Jansen een headlineshow 
op het Duitse festival Wacken Open Air voor 
maar liefst 85.000 toeschouwers. Datzelfde 
jaar trad Nightwish tijdens haar wereldtour-
nee op in o.a. een uitverkochte Wembley 
Arena voor 12.000 bezoekers. Eind 2016 
verkocht de band twee dagen achter elkaar 
de HMH in Amsterdam uit. 

Na de Award-uitreiking vond een Q&A met 
Floor Jansen plaats. Enkele honderden 
toeschouwers luisterden naar het gesprek 
over haar carrière, van de jaren met After 
Forever tot haar werk met Nightwish. Voor-
dat de groep met een spectaculaire show 
FortaRock afsloot, maakte ze bekend op  
26 november in de Ziggo Dome in Amster-
dam te zullen optreden.

Naar aanleiding van de toekenning van de 
Buma ROCKS! Export Award verscheen 
Floor Jansen in diverse programma’s op de 

Northern Music Co), Gunnar Sauermann 
(medewerker van de Duitse Metal Hammer 
en publicitair medewerker van het Wacken 
Open Air festival), Frank van Liempd (Euro-
pees PR-manager voor artiesten en labels, 
waaronder Spinefarm Records, Relapse  
Records en InsideOut Music), Janis van 
Lokven (event management en marketing  
& communicatie voor o.a. FortaRock, Rock 
Werchter, The Sound Of Revolution, Jera 
On Air, Tributeland en Buma ROCKS!).

BUMA ROCKS! EXPORT AWARD 
In het fraaie Goffert Theater, dat bij het Forta-
Rock festivalterrein was getrokken, traden 
drie van de vier voornoemde bands op -  
alleen VUUR stond op het hoofdpodium - en 
werd midden op de dag de Buma ROCKS! 
Export Award uitgereikt aan zangeres Floor 
Jansen. Zij ontving deze prestigieuze prijs 
als beloning voor behaalde successen in het 
buitenland met de internationaal gevierde 
band Nightwish (FIN-UK-NL), waarvan ze 
sinds 2012 de vaste zangeres is. De Buma 
ROCKS! Export Award is een initiatief van 
Buma Cultuur, dat de prijs in 2014 in het  
leven riep als erkenning en waardering 
voor een Nederlandse rockartiest of -band 
die in het buitenland veel succes oogst. De 
voorgaande jaren ontvingen Textures (2017), 
Within Temptation (2016), EPICA (2015) en 
Ad Vandenberg (2014) deze Award.

nationale tv- en radiozenders en werd zij 
geïnterviewd door binnen- en buitenlandse 
kranten, tijdschriften en webzines.

BUMA ROCKS! OP EUROSONIC  
NOORDERSLAG
Eurosonic Noorderslag initieerde een spe-
ciaal LOUD-programma tijdens de editie 2018, 
waarbinnen Buma ROCKS! de paneldiscussie 
Are we evil (enough)? presenteerde. Rock- 
en metalprofessionals uit heel Europa filo-
sofeerden over de toekomst van hardrock, 
metal en punk in de clubs en op festivals.

Tijdens het avondprogramma van Eurosonic 
presenteerde Buma ROCKS! drie Neder-
landse heavy bands in club LOLA: For I Am 
King, Ulsect en Tusky.

feiten en cijfers

Showcases: 7
Locaties: Eurosonic Noorderslag, FortaRock

Winnaar Buma ROCKS! Export Award
Floor Jansen

websites

www.bumarocks.nl (actief t/m 31 december 2018)
Facebook www.facebook.com/BumaROCKS 
Twitter twitter.com/BumaROCKS

http://www.bumarocks.nl/
https://www.facebook.com/ BumaROCKS 
https://twitter.com/BumaROCKS/
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Van een dag voor de Nederlandse jazzsector is inJazz in twaalf jaar uitgegroeid 
tot een prestigieus netwerkevenement met Europees bereik. Editie 2018 van  
inJazz vond plaats op donderdagavond 28 en vrijdag 29 juni in LantarenVenster 
en Kantine Walhalla in Rotterdam en bracht een groot aantal internationale  
gasten naar conferentie en showcases.

inJazz
28 / 29 JUNI
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inJazz, een initiatief van Buma, vormt de  
officiële opening van twee weken jazz in 
Rotterdam (North Sea Round Town), die 
worden afgerond door het NN North Sea 
Jazz Festival. Naast een veertigtal show-
caseoptredens in twee dagen, omvat het 
programma inspirerende panels, keynotes, 
presentaties, de bekendmaking van de  
winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs en  
diverse netwerkmomenten.

InJazz biedt muzikanten en componisten 
werkzaam in de jazz en met repertoire  
geregistreerd bij Buma/Stemra de kans  
om zich te presenteren aan een internatio-
naal netwerk bestaande uit platenlabels, 
managers, boekers, journalisten en andere 
belangrijke spelers uit de scene. Buma is 
daarbij transparant over haar bijdrage: de 
optredens worden professioneel opgenomen 
(inclusief rechten) en overgedragen aan de 
artiesten na afloop van inJazz. Een selectie 
van de opnames wordt uitgezonden door 

nationale en internationale radiostations. 
Buma zorgt daarnaast voor een honorarium 
van € 250 per artiest, met een maximum 
van € 1.250 per groep.

SHOWCASES EN DUTCH WORLD STAGE
Voor muzikanten en componisten opende 
de inschrijving voor de inJazz 2018 show-
cases al in december van 2017. Drie maan-
den lang stroomden de aanmeldingen  
binnen, waarna een selectiecommissie uit 
de honderden aanmeldingen de 20 acts 
koos die tijdens inJazz mochten optreden. 
Het totale aantal - wederom gratis toegan-
kelijke - showcaseoptredens tijdens inJazz 
2018 kwam uit boven de 40. Verdeeld over 
verschillende podia was naast ‘Dutch inJazz’ 
ruimte voor ‘Next Generation inJazz’ (inJazz 
presenteert getalenteerde masterstudenten 
van Nederlandse conservatoria) en ‘Europe 
inJazz’, ofwel opmerkelijke acts aangedragen 
door een aantal toonaangevende Europese 
festivals. 

winnaars

Buma Boy Edgarprijs
Jasper van ‘t Hof

Jury Buma Boy Edgar Prijs 2017
Marcel Kranendonk, voorzitter (adviseur/producent/coach muziek, Utrecht)
Gijsbert Kamer, secretaris (muziekjournalist Volkskrant)
Eddy Geerts (programmeur De Machinist en DJ, Rotterdam)
Herman te Loo (freelance journalist, programmeur Jazz Inverdan, Zaandam)

Dutch inJazz line-up 2018
3times7, Alex Simu Quintet, AVA Trio, Caravan, Cast Glass, Coal Harbour, COLEN -  
A Birds Eye View, GreyHeads, Hermine Deurloo / Rembrandt Frerichs Quartet, Krupa &  
The Genes, Niels Broos & Jamie Peet, Quartzite 4tet, Reinier Baas & Ben van Gelder duo, 
Sanne Huijbregts, SPOKEN + 2, Sun-Mi Hong Quintet, The New Conrad Miller Trio,  
The Nu Nova Compound en Yas,am Hancılar Band

Selectiecommissie Dutch inJazz 2018
Co de Kloet (NPO Soul & Jazz)
Guido van Dieren (BIRD)
Mike Bindraban (Mondriaan Jazz Festival, The Good Music Company)
Frank van Berkel (BIMHUIS) 
John Weijers (Moon River Music, Zennez Records)

Dutch World Stage 
Lingua Franca Ensemble, Shishani & the Namibian Tales, Tabanka en Noam Vazana  
(de laatste in plaats van het wegens omstandigheden verhinderde Son Swagga)

Selectiecommissie Dutch World Stage
Danka van Dodewaard (Amsterdam Roots)
Charlie Crooijmans (VPRO’s Vrije Geluiden)
Hanyo Oosterom (Grounds)
Francis de Souza (Houtfestival) 
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Toevoeging ten opzichte van eerdere edities 
van inJazz was het Dutch World Stage, een 
extra aandachtspunt voor de in Nederland 
gemaakte crossover tussen jazz en world. 
Deze vier optredens vonden plaats dankzij 
de samenwerking tussen inJazz en partner 
World Music Forum NL, in opdracht van Dutch 
Performing Arts. Bovendien discussieerden 
tijdens het conferentieprogramma op vrijdag 
29 juni internationale professionals over 
actuele vraagstukken tijdens twee World 
panels: Low lands, high results? en Experts 
on export. 

CONFERENTIE
Het overstijgen van landsgrenzen was  
toch al meer dan ooit het thema tijdens  
inConference, want inJazz zette opnieuw 
een drietal landen in de spotlights, met als 
intentie het verstevigen van de zakelijke 
banden. Zwitserland, Oostenrijk en Italië 
deden ieder in paneldiscussies uit de  
doeken hoe zij hun compleet eigen scene 

koesteren en promoten. Vertegenwoordigers 
van exportbureaus Pro Helvetia en Music 
Austria, festivals Jazz Saalfelden, Jazz in 
the City (Salzburg), Bezau Beats, Novara 
Jazz en JazzMI (Milaan) en de podia Moods 
(Zürich), Visioninmusica (Terni) en Casa del 
Jazz (Rome) waren maar enkelen die van 
zich deden spreken.

Voor het derde jaar op rij vond het panel The 
Festival Challenge plaats, waarin eerlijke 
achtergrondverhalen over het organiseren 
van festivals werden verteld door de pro-
grammeurs van Heerlen Jazz, Amsterdam 
JazzFest en Leuven Jazz. Tijdens Gender & 
Jazz werd gediscussieerd over functies in-
gevuld door vrouwen, door onder anderen 
Raluca Baicu (Romanian Jazz International), 
Francine Gorman (Keychange – PRS Foun-
dation), Mijke Loeven (BIMHUIS) en bassist 
Anneleen Boehme. Een interactieve presen-
tatie gehost door Nicholas Bild van het 
Duitse Berthold Records, dat de ene na de 

andere jonge Nederlandse jazzact tekende, 
ging over nut en onnut van platenlabels. 
Ook vond de presentatie plaats van de Jazz 
World Contemporary-coalitie (JWC), een 
denktank van een aantal spelers uit de 
sector, opgericht met als doel gezamenlijk 
de krachten te bundelen richting beleids-
makers en de politiek. Zowel de Match-
making Sessions als de Jazz Pitch waren 
volgeboekt. Dat betekende dat er meer dan 
driehonderd ontmoetingen plaatsvonden 
tussen muzikanten, programmeurs, labels 
en media tijdens de conferentie in Lantaren-
Venster, van muzikanten die hun werk lieten 
beoordelen door labels en journalisten tot 
managers, boekers en programmeurs die 
tips uitwisselden.

BUMA BOY EDGAR PRIJS 2018 VOOR 
JASPER VAN ‘T HOF
De Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste 
prijs in Nederland op het gebied van jazz 
en geïmproviseerde muziek, is toegekend 
aan pianist/toetsenist en componist Jasper 
van ‘t Hof. De bekendmaking vormde de af-
sluiting van het conferentiedeel van inJazz 
in LantarenVenster. Onderdeel van de prijs 
was een door Van ‘t Hof zelf samen te stellen 
concertavond op 6 december 2018 in het 
BIMHUIS, alwaar hem de prijs, bestaande uit 
een geldbedrag van €12.500 en een plastiek 
van Jan Wolkers, zou worden overhandigd. 

Uit het juryrapport: “Jasper van ‘t Hof ver-
dient de prijs voor zijn imposante oeuvre, 
het resultaat van vijftig jaar professioneel 
musiceren. Zowel op piano als achter synthe-
sizer en andersoortige keyboards heeft Van 
’t Hof zich al decennialang als een genre-
overstijgend instrumentalist en componist 
bewezen.”

DUTCH JAZZ OP JAZZAHEAD! EN HET 
NORTH SEA JAZZ FESTIVAL
Ook in 2018 manifesteerde inJazz zich  
samen met Dutch Performing Arts tijdens 
Jazzahead! in Bremen, eind april. Tijdens 
deze grootste Europese beurs voor jazz-
muziek en -artiesten beheerde inJazz onder 
de noemer dutch.inJazz de zogenoemde 
Dutch umbrella stand waar Nederlandse 
bedrijven zich konden presenteren.

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.

websites

www.injazz.nl
Facebook www.facebook.com/inJazzNL 
Instagram www.instagram.com/inJazznl
Twitter twitter.com/injazznl 

https://www.injazz.nl/ 
https://www.facebook.com/inJazzNL 
https://www.instagram.com/inJazznl/ 
https://twitter.com/injazznl 


Buma NL is met panels, discussies, masterclasses  
en showcases het professionele middelpunt voor  
iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige 
repertoire. Buma NL Awardwinnaars als Marco Borsato, 
André Hazes, Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Wende, Jan Smit, 
Snollebollekes en Thomas Tol maakten van de  
afsluitende avond een uniek muziekfeest.

Buma NL
1 OKTOBER 

INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2018  27

Fo
to

’s
 N

at
ha

n 
Re

in
ds



De evenementen van Buma Cultuur in 2018  28INHOUDSOPGAVE

De opzet van Buma NL is tweeledig. Enerzijds 
is er gelegenheid om professionals uit de 
industrie op de hoogte te brengen van wat 
er speelt en de sector te mobiliseren, te  
faciliteren en te versterken om uiteindelijk 
de erkenning voor de Nederlandstalige  
muziek te vergroten. Anderzijds wordt het 
publiek een programma geboden met het 
beste dat de Nederlandstalige muziek ac-
tueel heeft voortgebracht. Daarbij is in 2017 
bewust gekozen om de muzikale focus van 
Buma NL te verbreden. Nederlandstalig is 
immers een breed begrip geworden, en dat 
heeft zich op Buma NL vertaald in de genres 
Hollands, Populair, Urban en Alternatief. 
Het is een succesvolle stap gebleken, mede 
omdat de lijn is doorgetrokken naar de Buma 
NL Awards. Frank Helmink, directeur van 
Buma Cultuur: “De Awards die we uitreiken 
aan componisten en uitvoerende artiesten 
zijn een belangrijke erkenning voor het talent 
en het behaalde succes en onderstrepen 
het belang van het werk van componisten 
en uitvoerende artiesten voor de Neder-
landse muziekcultuur. Buma NL is daarmee 
– nu voor de negende keer - echt dé plek 

waar makers en uitvoerende artiesten in 
alle genres elkaar ontmoeten, verbindingen 
leggen, van elkaar leren, samenwerkings-
verbanden aangaan en ook elkaar waarderen 
voor de Awards die er gewonnen worden.” 

De negende editie van Buma NL werd  
geopend door de populaire zanger Tino 
Martin. In zijn verhaal over de stormachtige 
ontwikkeling van zijn carrière kwamen alle 
belangrijke facetten van het artiesten-
bestaan aan bod.

De bezoekers aan Buma NL konden overdag 
in TivoliVredenburg deelnemen aan het con-
ferentieprogramma, waarin de meest actuele 
en relevante onderwerpen uit de muziek-
industrie aan bod kwamen. Men kon advies 
vragen aan muziekprofessionals tijdens de 
speeddate sessies, meedoen aan vakgerichte 
workshops over componeren, produceren 
en tekstschrijven en er was volop gelegen-
heid tot netwerken. Veel aandacht was er 
ook dit jaar voor de  Muzikale Snelkookpan. 
In drie mobiele studio’s werd door talent-
volle jonge artiesten samen met een profes-
sioneel productieteam in één dag een num-
mer bedacht, geproduceerd en opgenomen. 
Beoordeling geschiedde door een vakjury. 
Team Holger Schwedt (zie kader) ging met 
de door SENA Performers beschikbaar ge-
stelde cheque van € 3.000,- naar huis.

winnaars

BUMA NL Awards 2018 
Meest Succesvolle Album Populair:  
Marco Borsato - Thuis
Meest Succesvolle Album Hollands:  
André Hazes - Wijzer
Meest Succesvolle Album Urban:  
Lil’ Kleine - Alleen
Meest Succesvolle Album Alternatief:  
Wende - Mens
Meest Succesvolle Single Populair:  
Nielson - Diamant
Meest Succesvolle Single Hollands:  
Wesly Bronkhorst - Trots Op Jou
Meest Succesvolle Single Urban:  
Ronnie Flex ft Maan - Blijf Bij Mij

Grootste Feesthit: PartyFrieX ft. Schorre  
Chef - Ik Moet Zuipen!   
Beste Act Levenslied: Jannes
Beste Producer: Waylon van der Heijden
Grootste Talent: Marlane
Grootste Feestact: Snollebollekes
Helden Oeuvreprijs: Koos Alberts
Lifetime Achievement Award: Thomas Tol
Buma/Stemra Hollandse Meesters Award: Jan Smit
Industry Award: Tom Peters
Populairste Nederlandstalige Artiest 
(Ticket master Award): Ronnie Flex
Winnaar Muzikale Snelkookpan 2018: Team Holger 
Schwedt, met Maaike Adegeest, Willem de 
Bruijn, Wessel Kuijk Jackson en Stephan Cuny

Tijdens de afsluitende Awardshow ontvingen 
Marco Borsato en André Hazes, die vorig 
jaar nog de opening van Buma NL verzorg-
den, een onderscheiding voor Beste Album 
in respectievelijk de categorie Populair en 
Hollands. Ronnie Flex viel diverse keren in 
de prijzen. Hij won onder andere de Ticket-
master Award 2018, een jaarlijkse onder-
scheiding voor een Nederlandse artiest die 
een bijzondere prestatie heeft geleverd op 
het gebied van ticketverkoop. Thomas Tol 
kreeg eerder al zijn Lifetime Achievement 
Award uitgereikt door Minister Ingrid van 
Engelshoven van OC&W. Tijdens de Award-
show zette zanger Jan Smit de Volendamse 
componist opnieuw in het zonnetje. Tol, die 
tijdens de conferentie al openhartig vertelde 
over zijn bijna vijftigjarige carrière, toonde 
zich zeer vereerd met de onderscheiding. 
Overigens werd Jan Smit verrast met de 
door Buma/Stemra geïnitieerde Hollandse 

websites

www.buma.nl
Facebook www.facebook.com/BumaNL 
Twitter twitter.com/bumanl
Het Buma NL magazine:  
www.buma-nl-magazine.online

Meesters Award. Zie het kader op deze pa-
gina voor een volledig overzicht van de 
Buma NL Awards 2018.

Een “live magazine” vol interviews en 
sfeerimpressies werd achter de schermen 
in elkaar gezet en verscheen gedurende 
Buma NL online. Mediapartners van Buma 
NL 2018 waren Sterren.nl, RADIONL, Bingo 
FM en MENT TV. Buma NL is een gezamen-
lijk initiatief van Buma Cultuur en Buma en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Sena.

http://www.buma.nl/ 
https://www.facebook.com/BumaNL 
https://twitter.com/bumanl/ 
https://www.buma-nl-magazine.online/
https://www.buma-nl-magazine.online/
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Amsterdam Dance Event
17 / 18 / 19 / 20 / 21 OKTOBER 

Een vijfdaags polycultureel  
evenement met meer dan 2500  
artiesten en 600 sprekers op  
een recordaantal van bijna 200  
locaties, dat was ADE 2018.  
Op woensdag 17 oktober werd  
het traditionele openingsconcert  
verzorgd door Colin Benders en het 
Metropole Orkest. ADE eindigde op 
zondag met onder meer de ADE 
Hangover, het gratis stadsfestival  
op de NDSMwerf. De organisatie  
verwelkomde voor deze 23e editie 
ruim 400.000 bezoekers uit binnen 
en buitenland. General Manager  
van ADE 2018 Richard Zijlma zei na  
afloop terug te kijken op “een  
fantastische editie”.
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record en ontving 400.000 bezoekers uit 
meer dan 100 landen. Via streaming platform 
Soundcloud konden venues en organisaties 
de muziek van hun events en artiesten up-
loaden, wat een ongekende hoeveelheid 
playlists opleverde.

GROOTHEDEN
Over de onderling verbonden wereld van 
labels, streaming, publishing, event planning, 
marketing en distributie bleek tijdens ADE 
2018 onverminderd veel te vertellen. Onder 
de honderden acts die naast het festival 
ook de conferentie bezochten bevonden 
zich grootheden als Jean-Michel Jarre (FR) 
en Nile Rodgers (US). Zij beschouwden hun 
carrière en gingen diep in op de invloed van 
hun muziek op de hedendaagse muziek-
cultuur. Enkele andere boeiende sprekers 

betrokken bij het conferentieprogramma 
van dit jaar waren Albert van Abbe, Bonobo, 
Bruce Carbone, David Guetta, Headhunterz, 
Imogen Heap, Jayda G, Jillionaire, Kerry 
Trainor, Lena Willikens, Orbital, Paula Temple, 
Ralph Echemendia a.k.a. The Ethical Hacker, 
Yann Pissenem, Xosar en Zoe Margolis. 

Alle Nederlandse grote namen maakten bijna 
zonder uitzondering hun opwachting, met 
een opvallende rol voor Hardwell. De Bra-
bantse DJ en producer volbracht op donder-
dag 18 oktober in de Ziggo Dome, in samen-
werking met het Metropole Orkest, een 
muzikale reis langs de geschiedenis van 
de dance. Getiteld Symphony, the Global 
Revolution of Dance, was dit concert voor 
alle leeftijden tevens een voorlopig afscheid 
van de podia voor Hardwell.

feiten en cijfers

400.000 festivalbezoekers
ruim 2500 artiesten op 1000 events in  
200 venues 
7.200 professionals uit 100 landen
600 sprekers

Amsterdam Dance Event Lifetime Achievement 
Award
Gert van Veen

Bekendmaking DJ Mag Top 100 2018
In de top 20: Martin Garrix op 1, Hardwell op 3, 
Armin van Buuren op 4, Tiësto op 6, Don Diablo 
op 7, Afrojack op 8, Olivier Heldens op 9, R3hab 
op 12, W&W op 14

Het Amsterdam Dance Event is uitgegroeid 
tot een wereld op zich en staat wereldwijd 
bekend als hét toonaangevende zakelijke 
platform voor elektronische muziekcultuur en 
innovatie. De 23e editie in 2018 markeerde 
een nieuw begin voor ADE. Per 1 oktober 2018 
trad Mariana Sanchotene aan als nieuwe 
directeur van Stichting Amsterdam Dance 
Event. Zij volgde Richard Zijlma op, die  
samen met Buma Cultuur-directeur Frank 
Helmink nog wel verantwoordelijk bleef voor 
editie 2018. De aanstelling van Sanchotene 
luidde tevens de verzelfstandiging in van de 
stichting ADE. Sinds de start van het Amster-
dam Dance Event in 1995 viel deze onder 
Buma Cultuur. Willemijn Maas, voormalig 
directeur van de AVRO en anno 2018 zelf-
standig adviseur en toezichthouder, trad aan 
als voorzitter van de Raad van Toezicht van 
de verzelfstandigde stichting. 

Sanchotene werkte al ruim twintig jaar in de 
internationale live-entertainmentindustrie, 
onder andere voor Stage Entertainment, 
Cirque du Soleil en, als VP Business Develop-
ment, bij ID&T. Bij haar aanstelling schreef 
zij: “ADE is voor mij jarenlang speciaal ge-
weest. Het is het moment van het jaar waar-
op de hele elektronische muziekindustrie 
naar Amsterdam komt om ideeën uit te wis-
selen, zaken te doen, te netwerken, vrienden 
te ontmoeten en vooral te genieten van 

muziek. Ik ben er altijd al trots op geweest 
te kunnen zeggen dat in Amsterdam de 
beste elektronische muziekconferentie en 
het grootste clubfestival worden georgani-
seerd. Ik kijk er naar uit te werken met het 
team ADE en met alle organisaties die be-
trokken zijn bij het succes van het evene-
ment.” Voor ADE zelf, en voor Buma Cultuur, 
vormden de aanstelling van zowel Maas als 
Sanchotene belangrijke stappen naar ver-
zelfstandiging van het evenement. Frank 
Helmink verklaarde het “als een bijdrage 
aan het verstevigen en verduurzamen van 
het merk ADE” te zien.

Ondertussen was Amsterdam Dance Event 
2018 er één voor de boeken, aldus het gezag-
hebbende Amerikaanse industrieplatform 
Billboard. ADE 2018 brak inderdaad zijn eigen 
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heid, maar besteedde ook aandacht aan 
royalties, rechten en andere juridische  
onderwerpen.

ZUIDKOREA
Meerdere activiteiten stonden in het teken 
van Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse muziek-
scene groeit enorm snel, door technologische 
ontwikkelingen en slimme crossovers met 
andere genres. Tijdens ADE lieten meerdere 
conferentie- en festivalonderdelen het beste 
zien van wat Zuid-Korea te bieden heeft. 

Andere landen die als “ones-to-watch” wer-
den uitgelicht waren Australië, België, Brazilië, 
China, Colombia en Mexico, met speciale 
netwerksessies en een groeiend aantal  
artiesten die overdag en ’s nachts in het 
programma optraden.

30 JAAR DUTCH DANCE 
Er waren speerpunten in zowel het dag- als 
nachtprogramma van ADE. Ruim aandacht 
was er bijvoorbeeld voor 30 Jaar Dutch 
Dance, met onder meer de première van 
een driedelige VPRO-documentaire en de 
presentatie van het boek Dutch Dance 
1988-2018 - How the Netherlands Took the 
Lead in Electronic Music Culture van Mark 
van Bergen als het ADE-boek van dit jaar. 
Najaar 1988 begon de nieuwe muziek-
stroming in Nederland immers aan zijn in-
middels rijke geschiedenis. Dat die geschie-
denis ook zijn donkere kanten kent, is meer 
dan duidelijk geworden sinds de tragische 
dood van de Deense DJ en producer Avicii, 
die nog steeds doorgalmt in de dancewereld. 
De Dutch DJ Federation belegde een aantal 
keynotes en panels over mentale gezond-

Debatcentrum De Balie, gelegen op 200 
meter van ADE’s belangrijkste congreslocatie, 
het DeLaMar Theater, fungeerde voor het 
eerst als ADE Guesthouse, waar het meren-
deel van de aan Azië gelieerde workshops, 
panels, keynotes en presentaties plaatsvond.

ADE besteedde behalve aan muziek volop 
aandacht aan andere kunstdisciplines zoals 
design, film en fotografie. Ook houdt het 
evenement de vinger aan de pols waar het 
de laatste technologische en maatschappe-
lijke trends betreft. Zo waren er werken van 
visueel kunstenaar Heleen Blanken (NL), 
filmmaker Beate Kunath (DE) en installaties 
van de wereldberoemde audiovisuele kun-
stenaar Ryoji Ikeda (JP) te bewonderen. 

AWARDS
ADE eerde de Nederlandse journalist, muzi-
kant en evenementenorganisator Gert van 
Veen met de Amsterdam Dance Event Life-

aDe Pro 

De conferentie werd bezocht door duizenden professionals uit de wereldwijde dance- 
industrie, met panels, keynote speeches en inspirerende presentaties. Binnen de  
conferentie waren deze deelgebieden afgebakend:
ADE BeamLab - een avond gewijd aan visuele technologieën en high-end podiumontwerp
ADE Beats - een internationaal conferentie- en showcaseprogramma voor hiphop, bass  
& beats, dat zich in 2018 mocht verheugen in een toenemende belangstelling
ADE Dance & Brands - deelconferentie gewijd aan het verbinden van merken en  
elektronische muziek
ADE Green - over 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 Tech - hierbinnen worden opkomende technologieën uitgelicht, zoals kunstmatige  
intelligentie, augmented en virtual reality en blockchain
ADE University - inspiratie en educatie voor young professionals binnen de dance-industrie 
middels talloze korte en langere panels en workshops, met invalshoeken in binnen- en  
buitenland.

time Achievement Award. Van Veen ontving 
de Award vanwege zijn enorme en cruciale 
bijdrage aan de dancewereld, de stad en 
het ADE zelf. Hij was daarmee de tweede 
persoon in de geschiedenis van het evene-
ment die deze eer mocht ontvangen.

Vinylized, voorafgaand aan ADE 2018 voor 
het veertiende jaar op rij georganiseerd in 
samenwerking met de stichting GRAP, is de 
wedstrijd waarmee danceproducers de kans 
krijgen zich te presenteren aan de muziek-
industrie, de pers en het publiek. Een maar 
liefst 23-koppige jury koos Mylow (Milo  
Tomasovic) tot winnaar van deze producen-
tenwedstrijd met zijn nummer Untroubled. 
De vier overige finalisten van de wedstrijd 
waren LAu, Smeek, Cool Tiger en Meraki.

ADE 2018 werd georganiseerd door Stichting 
Amsterdam Dance Event, een initiatief van 
Buma.

websites

www.amsterdam-dance-event.nl
Facebook www.facebook.com/amsterdamdanceevent 
Twitter twitter.com/ADE_NL
Instagram instagram.com/amsterdamdanceevent?ref=badge 
LinkedIn www.linkedin.com/company/amsterdam-dance-event 
Soundcloud sets.amsterdam-dance-event.nl/en/soundcloud-playlists

http://www.amsterdam-dance-event.nl/
https://www.facebook.com/amsterdamdanceevent 
https://twitter.com/ADE_NL
https://instagram.com/amsterdamdanceevent?ref=badge 
https://www.linkedin.com/company/amsterdam-dance-event 
https://sets.amsterdam-dance-event.nl/en/soundcloud-playlists/
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De Componist des Vaderlands  
is een initiatief van Buma  
Cultuur dat het muziekleven  
een boegbeeld heeft gegeven 
voor de Nederlandse muziek 
van nu. De Componist des  
Vaderlands wordt benoemd 
door een onafhankelijke jury.  
Op 25 november 2018 droeg 
Mayke Nas het stokje over aan 
Calliope Tsoupaki, die twee  
jaar lang de titel mag dragen.

Componist des 
Vaderlands
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Calliope Tsoupaki is de derde componist 
die het ambt van Componist des Vaderlands 
bekleedt, na Willem Jeths (2014–2016) en 
Mayke Nas (2016-2018). De Componist des 
Vaderlands is een spraakmakende toon-
dichter. Calliope Tsoupaki treedt op als am-
bassadeur en gaat door het hele land in 
gesprek met collega-componisten, musici, 
programmeurs, concertbezoekers, politici 
en programmamakers bij radio en tv.

De Componist des Vaderlands treedt voor 
het voetlicht voor inleidingen en interviews, 
en om samen te werken met zalen, ensem-
bles, orkesten en festivals. In haar ambt ziet 
Calliope Tsoupaki het als haar belangrijkste 
taak om het ambacht van componist beter 
zichtbaar te maken voor een breed publiek. 
“We werken niet in onszelf gekeerd in een 
achterkamertje. We zijn mensen van vlees en 
bloed. We hebben een ambacht dat al eeu-
wen bestaat en zal blíjven bestaan.” Via  
sociale media en de website van Componist 
des Vaderlands wil zij het publiek nu en dan 
laten meekijken als zij een nieuw stuk com-
poneert.

integere en bevlogen persoonlijkheid  
van Calliope Tsoupaki, die als componist 
middenin de samenleving wil staan en zo 
de harten van velen kan winnen voor de 
muziek van nu.”

Bij haar eerste optreden in functie tijdens 
Podium Witteman speelde Eric Vloeimans 
een nieuw stuk van Tsoupaki voor trompet 
solo. Voor de Dag van de Mensenrechten, 
op 10 december in de Dom van Utrecht, 
schreef Tsoupaki een solostuk voor de pan-
fluitist Matthijs Koene. Om een groter publiek 
te bereiken componeert zij de komende 
twee jaar een reeks nieuwe werken voor 

In 1988 emigreerde Calliope Tsoupaki naar 
Nederland om compositie te studeren bij 
haar idool Louis Andriessen. Zij is daarna 
uitgegroeid tot een van de meest opvallende 
componisten in ons land. Zij kreeg in de 
pers vijf sterren voor Salto di Saffo dat op 
6 oktober 2018 tijdens de NTR Zaterdag-
Matinee in het Concertgebouw in première 
ging. Al even succesvol was Tragoudi, een 
dubbelconcert voor klarinet en trompet, op 
11 juni 2018 een hoogtepunt in het Holland 
Festival. De muziek van Tsoupaki heeft een 
tijdloze schoonheid, vitaliteit en urgentie. 
Ze gebruikt elementen uit oude én heden-
daagse muziek en de muziek van Grieken-
land en het Midden-Oosten. Daaruit smeedt 
zij een onmiskenbaar eigen stijl. 

Haar installatie als de nieuwe Componist 
des Vaderlands vond live plaats op televisie 
in het programma Podium Witteman. Calliope 
Tsoupaki is unaniem gekozen door een jury 
die onder voorzitterschap stond van Adriana 
van Dooijeweert, voorzitter van het College 
voor de Rechten van de Mens. Van Dooije-
weert: “De jury is onder de indruk van de 

websites

www.componistdesvaderlands.nl
Facebook www.facebook.com/componistdesvaderlands   
Twitter twitter.com/compvaderlands 

Jury Componist des Vaderlands
Adriana van Dooijeweert (juryvoorzitter; voorzitter van het College voor de Rechten  
van de Mens)
Floris Don (programmeur Rotterdams Philharmonisch Orkest, artistiek coördinator  
Gergiev Festival)
Nora Fischer (mezzosopraan)
Louis Gauthier (journalist, componist, presen tator)
Fedor Teunisse (artistiek directeur Slagwerk Den Haag)

evenementen buiten de concertzaal. Ze wil 
met nieuwe werken snel inspelen op lande-
lijke gebeurtenissen. In haar ogen kan muziek 
de actualiteit in een ander licht zetten. 
“Muziek zegt iets over de mens wat op een 
andere manier niet gezegd kan worden. 
Het opent een poort naar een wereld waar-
van je niet wist dat hij bestond. Dat ga ik als 
Componist des Vaderlands uitdragen, even 
dienstbaar als een bouwvakker of vuilnis-
man.”

Actuele optredens van de Componist des 
Vaderlands worden aangekondigd via de 
website.

http://www.componistdesvaderlands.nl/
https://www.facebook.com/componistdesvaderlands 
https://twitter.com/compvaderlands
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Buma Music Academy  
is een vaste waarde  
op de Nederlandse  
scholen, dankzij maar 
liefst 650 deelnemende 
docenten in schooljaar 
20182019. Het les pakket 
is dit schooljaar gevari
eerder en actueler dan 
ooit. Op de interactieve 
docentenmeetups krijgt 
Buma Music Academy 
uitsluitend positieve  
reacties.

Buma Music 
Academy
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Buma Music Academy is in eerste instantie 
bedoeld om zoveel mogelijk jongeren plezier 
te laten beleven aan muziekles, op scholen 
en in jaarlagen waar muziekles geen vast 
onderdeel meer uitmaakt van het onderwijs-
aanbod. Maar ook scholen waar muziek-
onderwijs vanzelfsprekend is, zijn van harte 
uitgenodigd deel te nemen. Buma Music 
Academy biedt deelnemende scholen in 
het Voortgezet Onderwijs een uitgebreid 
pakket van muziekmodules, afzonderlijke 
lessen, inspirerende workshops op school 
en toegang tot software waarmee leerlingen 
zelf kunnen componeren, produceren en 
remixen. 

Meld je je als docent aan voor Buma Music 
Academy, dan krijg je toegang tot een eigen 
account voor de online lesomgeving. Daar-
binnen kun je voor iedere klas een eigen 
lesroute samenstellen en is het lesmateriaal 
te downloaden. De lesomgeving bevat maar 
liefst 47 lessen verdeeld in verschillende 

sieve groei van het aantal volwaardige  
Ableton Live 10 licenties dat is verspreid 
onder jonge en gemotiveerde scholieren, 
met een aantal dat steeg richting de 5000.

DOCENTENMEETUPS
Het schooljaar 2018-2019 kende twee lande-
lijke kick-offs voor docenten muziek en CKV, 
één in Nijmegen en één in Leeuwarden 
(dan nog Culturele Hoofdstad van Europa). 
Gedurende het schooljaar leverde Buma 
Music Academy actuele video’s met bijvoor-
beeld tips & tricks voor het filmen van je 
schoolact, over hoe het er achter de scher-
men bij poppodia Het Paard van Troje en 
Paradiso Amsterdam aan toegaat, over mu-
ziek in reclames, muziek in games, muziek 
en social media, muziek en architectuur. Ook 
kwamen nieuwe lesvideo’s beschikbaar over 
muziekgenres, waaronder hiphop en dance. 

Buma Music Academy reikt verder dan  
het klaslokaal alleen. Tijdens de tweede 

onderwerpen: muziekstijlen, muziekinstru-
menten, songteksten, componeren en mu-
siceren, elektronische muziek, de muziek-
industrie en muziek en andere disciplines. 
De lessen hebben bijpassende lesvideo’s 
en zijn gedifferentieerd op vmbo en havo-
vwo niveau. Het lesmateriaal wordt aange-
boden als invulformulieren die je kunt delen 
in de digitale leeromgeving van school. 
Leerlingen kunnen zo ook gemakkelijk zelf-
standig aan de slag. In de online docenten-
omgeving staan 12 popquizzen, die klassikaal 
te spelen zijn.

ABLETON
Buma Music Academy was in zijn zesde 
schooljaar (2017-2018) al populairder dan 
ooit en een vaste waarde op maar liefst 
640 deelnemende middelbare scholen. 
Meer dan 1700 leerlingen ontvingen een 
Ableton Live Intro licentie, waarmee zij  
onmiddellijk aan de slag konden als muziek-
producer. Schooljaar 2018 zag een explo-

docentenmeetup van schooljaar 2017-2018, 
op 10 april 2018 in het Dominicus College 
Nijmegen bijvoorbeeld, maakten deelnemers 
aan de workshop Componeren voor begin-
ners grafische notaties die later werden 
uitgevoerd door het Ricciotti Ensemble, een 
orkest bestaande uit veertig jonge musici. 
Een bijzondere docentenmeetup vond plaats 
ter gelegenheid van de opening van de  
expositie 50 jaar MOJO in de Prinsenhof in 
Delft. Dit ging vergezeld van nieuwe lessen 
en video’s rond het thema “de achterkant 
van de muziekindustrie”.

SCHOOLACTCOMPETITIE
Op 12 juni was de schoolactcompetitie 2018 
in Paradiso Noord alias de Tolhuistuin in 
Amsterdam. Parallel aan de schoolact-
competitie vond de laatste BMA docenten-
meetup van dit schooljaar plaats, met  
interessante minicolleges door Jack Pisters 
(hoofd Popafdeling conservatorium Amster-
dam) en Kors Eijkelboom (coördinator Pro-

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
2018-2019 > 650
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ductie Paradiso), respectievelijk over het 
belang van de Nederlandse keten muziek-
educatie & popmuziek en 50 jaar Paradiso. 

Juryleden tijdens de BMA schoolact-
competitie waren zangeres Rikki Borgelt 
van RONDÉ, singer-songwriter Maaike  
Ouboter en Hammond-organist en studio-
eigenaar Sven Figee. Winnaars van de 
Buma Music Academy schoolactcompetitie 
categorie onderbouw waren Jolie & Lidewy. 
In de categorie bovenbouw was dat het 
rockduo Red Riding Hood. De winnaars 
hebben hun track professioneel op mogen 
nemen in de studio van Marmalade Music 
in Delft onder begeleiding van Sven Figee 
en Roland Dirkse. Dit alles werd als vanzelf-

sprekend ruimschoots gedeeld via de  
sociale mediakanalen.

2019
Voor de tweede helft van schooljaar 2018-
2019 plande Buma Music Academy de  
lancering van de verkiezing van de beste 
muziekdocent van Nederland, alsmede een 
BMA Scholentour van zanger FÄIS, die onder 
andere samen met Afrojack een wereldhit 
scoorde met de track Hey.

Buma Music Academy werkte samen met 
onder andere Ableton, Het Ricciotti Ensem-
ble, Popsport, Museum Prinsenhof Delft, 
Kunst uit het Vuistje en de Creative Tech 
Academy.

Spreiding van Buma Music Academy in Nederland, schooljaar 20182019

Dag van De neDerlanDse Dance
De eerste Dag van de Nederlandse Dance werd gevierd tijdens dancefeest The Flying Dutch, 
dat op 2 juni plaatsvond in drie steden tegelijk: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De 
Dag van de Nederlandse Dance is een initiatief van Buma Music Academy en The Flying 
Dutch om het succes van ‘s lands grootste muzikale exportproduct te vieren. In de week 
voor het festival vonden verschillende activiteiten plaats via het scholennetwerk van Buma 
Music Academy om dancemuziek extra onder de aandacht te brengen bij jongeren.

Bonaire
Utrecht
NoordHolland
Zeeland
Drenthe
ZuidHolland
Groningen
Limburg
Brabant
Flevoland
Overijssel
Friesland
Gelderland

websites

www.bumamusicacademy.nl
Facebook www.facebook.com/BumaMusicAcademy
Instagram www.instagram.com/buma_music_academy
Youtube www.youtube.com/bumamusicacademy

https://bumamusicacademy.nl/
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BUMA BRASS AWARDS
Jacob de Haan was de gelukkige winnaar 
van de Buma Blaasmuziek Award 2018. 
De onderscheiding werd hem uitgereikt 
tijdens het Fanfare Repertoire Festival 
2018, dat op 15 en 16 december in Akoes-
ticum in Ede plaatsvond. De Spaanse 
componist Oscar Navarro ontving tijdens 
het festival de internationale Buma Brass 
Award. Beide awards worden jaarlijks  
toegekend aan personen die een grote 
en positieve bijdrage hebben geleverd 
aan de ontwikkeling van de blaasmuziek 
in Nederland en daarbuiten. Deze selectie 
en voordracht van kandidaten vindt plaats 
in nauw overleg met het RIC (Repertoire 
Informatie Centrum). De Haan (Heeren-
veen, 1959) dankt zijn uitverkiezing onder 
andere aan zijn zeer uitgebreide oeuvre, 
dat meer dan honderd werken voor koor, 
harmonieorkest en fanfare omvat. Hij mag 
zich zelfs de meest verkochte componist 
van Nederland noemen; zijn Concerto 
d’Amore op YouTube gaat in 2019 richting 
de 3 miljoen streams. Uniek is het feit dat 
Jacob de Haan in 2018 zowel de Buma 

Classical Award als de Buma Blaasmuziek 
Award heeft ontvangen.

GAUDEAMUS MUZIEKWEEK
Al 70 jaar presenteert, organiseert en  
stimuleert Gaudeamus de nieuwste  
muziek van jonge muziekpioniers, mede 
ondersteund door Buma Cultuur. De  

Finse componist Sebastian Hilli won in 
september de Gaudeamus Award 2018 
als afsluiting van de Gaudeamus Muziek-
week 2018.

MUSIC CHINA BEURS
Ondersteuning van de gezamenlijke 
stand voor Nederlandse muziekuitgevers.

NOVEMBER MUSIC
In 2018 ondersteunde Buma wederom 
het festival in ‘s-Hertogenbosch dat de 
nieuwste muzikale ontwikkelingen laat 
zien waarbij makers en componisten  
putten uit hedendaags gecomponeerde 
muziek, jazz, new world music, muziek-
theater, visual music, electronics & sound-
scapes en geluidsinstallaties.

WOMEX
De 24e editie van WOMEX vond eind  
oktober 2018 plaats in Las Palmas op  
de Canarische eilanden. De succesvolle 
Nederlandse vertegenwoordiging werd 
gerealiseerd door het World Music Forum 
in samenwerking met Dutch Performing 

Arts en met aanvullende steun van Sena, 
Buma Cultuur en de Nederlandse Ambas-
sade in Spanje. De opkomst van Neder-
landers bleef stabiel in vergelijking met het 
voorgaande jaar met ruim 70 deelnemers. 
Naast de gemeenschappelijke Neder-
landse stand met servicepunt, borrel en 
trade dinner, traden drie Nederlands bands 
onder veel bijval op tijdens de off-Womex 
DutchWorld Stage op donderdag 25 okto-
ber: Son Swagga, Lingua Franca Ensemble 
en Tabanka.

WORLD BLEND CAFé
World Blend Café is een open source net-
werk voor muziekprofessionals en ieder-
een die geïnteresseerd is om plannen uit 
te wisselen en samenwerking te stimule-
ren. Deze netwerkbijeenkomsten worden 
georganiseerd door World Music Forum 
NL. In 2018 reisde het World Blend Café 
door Nederland: na het BIMHUIS in januari 
vonden bijeenkomsten plaats in Grounds 
Podium in Rotterdam in april, in Pllek in 
Amsterdam-Noord in september en in  
TivoliVredenburg in Utrecht in december.

Buma Cultuur ondersteunt tevens:
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Jacob de Haan, winnaar 
Buma Classical Award en 
Buma Blaasmuziek Award



INHOUDSOPGAVE

Exportbevordering
Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale evenementen als het  
Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag zijn uitgegroeid tot indrukwekkende  
platforms, de mooiste invitaties die de Nederlandse muziekindustrie zich maar kan wensen. 
Maar ook binnen minder zichtbare deelgebieden van de muziek creëert Buma Cultuur  
netwerken die waardevol blijken voor het Nederlands auteursrecht.
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Een belangrijke doelstelling van Buma/
Stemra is het bevorderen van de export 
van het Nederlandse muziekauteursrecht. 
In de ondersteuning hiervan speelt Buma 
Cultuur een grote rol, zoals in de voorgaande 
hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven. 
Genoemde evenementen, begeleidings-
programma’s voor ondernemers en arties-
ten, eigen stands op de belangrijkste  
muziekbeurzen wereldwijd en uitwisselings-
programma’s met conferenties brengen 
Nederlands product voortdurend interna-
tionaal voor het voetlicht.

DUTCH MUSIC EXPORT 
In het verleden werd door het Cultureel / 
Sociaal Fonds van Buma/Stemra en later 
door Buma Cultuur incidenteel een bijdrage 
gegeven aan externe activiteiten. Door een 
geleidelijke verandering in de opdracht van 
Buma Cultuur is de nadruk komen te liggen 
op eigen activiteiten; Buma Cultuur onder-
steunt in zeer uitzonderlijke gevallen activi-
teiten van derden. 

Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de 
Stichting Popcoalitie namen eind 2016 het 

vouchers voor onder meer de individuele 
coaching van ondernemers. 

•   De Dutch Impact ondersteuning voor 
deelname van internationaal potentievolle 
groepen of performers aan internationale 
showcase-evenementen, festivals en 
beurzen.

•   De Bezoekersregeling. Deze kan worden 
gezien als een omgekeerde handelsmissie. 
Dutch Music Export draagt bij in de reis- 
en verblijfkosten van buitenlandse muziek-
professionals die worden uitgenodigd 
naar Nederland te komen met het oog  
op het uitwisselen van kennis en contac-
ten ter bevordering van ‘internationaal  
zakendoen’.

Marktvergroting voor de Nederlandse  
popmuziek is voor Dutch Music Export het 
uitgangspunt van het exportbeleid. Die 
marktvergroting moet zo breed mogelijk 
zijn: van pop tot rock, van dance tot hiphop 
en van metal tot folk, etc. De ondersteuning 
vanuit Dutch Music Export moet daarbij  
zoveel mogelijk op maat zijn gesneden,  

initiatief tot het oprichten van Dutch Music 
Export, met als doel het aantoonbaar en 
meetbaar structureel versterken van de  
internationale positie van de Nederlandse 
popmuziek binnen de wereldwijde muziek-
sector. Sinds de zomer van 2017 biedt de 
website van Dutch Music Export alle infor-
matie met betrekking tot de ondersteuning 
van Nederlandse artiesten in het buitenland, 
de activiteiten op het gebied van voorlichting 
alsmede de voorwaarden voor de diverse 
exportsubsidieregelingen. Als vervolg op 
de Buma Cultuur / Top Marketing Support-
regeling zoals die in voorgaande jaren werd 
aangeboden, is financiële ondersteuning 
sinds 2017 mogelijk via een klein aantal 
meer specifieke regelingen. Dutch Music 
Export informeert ter zake en begeleidt de 
aanmeldings- en afrekenprocedures voor:

•   De Marketingregeling voor cofinanciering 
van internationaal potentievolle groepen of 
performers voor internationale marketing-
activiteiten.

•   De SIB-regeling voor Starters International 
Business. Deze regeling werkt met speciale 

rekening houdend met de schaal van de 
act en het genre.

In het pilotjaar 2017 heeft Dutch Music  
Export gemerkt dat de criteria van de  
Marketingregeling soms bewerkelijk waren 
en voor bepaalde genres regelmatig lastig 
toepasbaar. Dutch Music Export heeft daar-
om alles in het werk gesteld om iedereen bij 
het opstellen van de plannen zoveel moge-
lijk van dienst te zijn. Met name is gekeken 
naar de kwaliteit van de plannen en is na-
druk gelegd op een goede verantwoording 
achteraf. Onder de noemer marketing is  
in beperkte mate ook geld beschikbaar ge-
maakt voor de productie van beeldmateri-
aal voor sociale media en het organiseren 
van lokale persdagen en visumkosten. Ook 
is ruimer omgegaan met de criteria van de 
bedrijfsvorm van de aan vragers.

De Bezoekersregeling voor het jaar 2018 is 
uitgebreid. Dit naar aanleiding van de vraag 
van stakeholders naar meer professionele 
knowhow en contacten die het rendement 
van de internationale activiteiten kunnen 
verhogen.
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Naast de ondersteuning aan activiteiten 
van Dutch Impact (zie onder) was Dutch 
Music Export in 2018 aanwezig op Midem 
(Cannes) en betrokken bij presentaties van 
Nederlandse acts op Cannes Lions (Cannes) 
en Shibuya International Showcase Fest 
(Tokio). 
Een aantal Nederlandse muziek professionals 
heeft gedurende de Indie Week in New 
York deelgenomen aan een omvangrijk net-
werkprogramma bestaande uit dagelijkse 
ontbijtsessies op het Nederlandse consu-
laat, diverse fieldtrips naar Amerikaanse 
muziekbedrijven en een groot aantal één 
op één business meetings. De Nederlandse 
artiesten Nina June en Sean Christopher 
traden op in club PIANOS in het kader van 
Indie Week.

Dutch Music Export opereert onder auspi-
ciën van de Stichting Popcoalitie waarbij 
beleid, professionaliteit en governance 
nauwkeurig worden bewaakt. De regelingen, 
uitvoering en het flankerend beleid worden 
jaarlijks geëvalueerd. Behalve de Stichting 
Popcoalitie zijn de partners van Dutch Music 
Export het Fonds PodiumKunsten en haar 

werking met de Nederlandse Ambassade 
in London een B2B networking brunch voor 
de op The Great Escape aanwezige Neder-
landse artiestenmanagers om contacten  
te leggen met Engelse en internationale 
agenten, publishers, managers en labels. 
Dat er grote internationale belangstelling 
was voor de Nederlandse acts werd nog-
maals bevestigd tijdens de Dutch Impact 
party, waar professionals uit de muziek-
industrie ruim een half uur voor aanvang  
in groten getale in de rij stonden om 10  
Nederlandse artiesten te zien spelen. De 
party vond dit jaar plaats in beide zalen 
van Komedia, die van begin tot eind (‘one 
in - one out’) afgeladen vol stonden.

EXPORTWAARDE
Op zaterdag 20 januari presenteerde Perfect 
& More BV het jaarlijkse onderzoek naar  
de exportwaarde van de Nederlandse pop-
muziek, zoals het bureau dat sinds 2004 
uitvoert in opdracht van Buma Cultuur. Het 
resultaat was bemoedigend: na een lichte 
daling in 2015 groeide de exportwaarde van 
de Nederlandse popmuziek in 2016 naar 
een recordbedrag van ruim € 196 miljoen.

programma Dutch Performing Arts, alsmede 
het Music Managers Forum.

DUTCH IMPACT
Dutch Impact, een initiatief van Buma  
Cultuur, promoot Nederlandse bands over 
de grens en organiseert showcaseavonden 
en events met Nederlandse acts op alle 
belangrijke muziekconventies wereldwijd. 
In 2018 was Dutch Impact natuurlijk aan-
wezig op Eurosonic Noorderslag en een 
Dutch Impact Party vond plaats op show-
casefestivals ILMC (GB), BIME (ES), c/o  
pop (DE), MaMA (FR), Reeperbahn (DE) en  
Recontres Trans Musicales in Rennes (FR).

Meest bijzonder was editie 2018 van show-
casefestival The Great Escape in Brighton 
(GB). Niet alleen was Nederland er ‘LEAD 
Country’, tijdens de vijfde editie van de 
jaarlijkse YMCA’s (Yearly Music Convention 
Awards) werd de internationale prijs voor 
‘Best Music Export Office’ overhandigd aan 
Dutch Music Export. Hierdoor was er veel 
speciale aandacht voor het recordaantal 
van 12 optredende Nederlandse artiesten. 
Dutch Music Export organiseerde in samen-

De exportwaarde wordt bepaald door  
drie onderdelen: Rechten, Opnamen en 
Optredens. Het in het onderzoek genoem-
de bedrag van € 196.246 miljoen verwijst 
naar de opbrengsten van de exploitatie 
van Nederlandse muziek (Nederlands  
copyright) in het buitenland na aftrek van 
gemaakte kosten maar inclusief salarissen, 
winst en belasting. Rechten waren goed 
voor een bedrag van € 25 miljoen, opnamen 
voor bijna € 14 miljoen, maar het overgrote 
deel kwam van de optredens buiten de 
landsgrenzen, goed voor een bedrag van  
€ 157 miljoen. De optredens in dance ston-
den garant voor € 134 miljoen.

Yellow Claw mocht zich in 2016 koploper 
noemen met de meeste optredens buiten 
Nederland. Zij stonden 151 keer op een buiten-
lands podium. Yellow Claw steeg van de 
vierde positie in 2015, op de voet gevolgd 
door Sam Feldt. Die steeg van 16 in 2015 
naar nummer 2 met 138 shows in den 
vreemde in 2016. Vaste waarden R3hab en 
Tiësto stonden op 3 en 4, Bassjackers met 
121 optredens op 5.
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In totaal zijn 1226 artiesten onderzocht. 
Daarvan waren 947 Nederlandse acts in 
2016 op enige of grote mate actief buiten 
Nederland. De populaire klassieke muziek, 
een genre waar Nederland in het buitenland 
om bekend staat, wordt al jaren vertegen-
woordigd door André Rieu en zijn Johann 
Strauss Orchestra - in 2016 was dit niet  
anders. De Nederlandse (hard)rock/punk/
metalbands manifesteren zich buiten de 
Nederlandse grenzen over het algemeen  
in de relatief kleine clubscene. Binnen dit 
segment waren veel optredens te melden 
voor Delain en DeWolff. Delain speelde in 
18 verschillende landen: 27 keer in de VS,  
11 keer in Duitsland en 9 keer in Groot- 
Brittannië.

AZIë
De voortdurende groei en ontwikkeling  
van EDM (Electronic Dance Music) in Noord-
Amerika is sinds 2009 een belangrijke factor. 
De groei stabiliseert in Noord-Amerika wat 
betreft optredens, maar andere markten 
dienen zich aan. Aan de hand van de Top 
50 van artiesten met de meeste optredens, 
is bij het onderzoek een Top 3 van landen 

Catch & Release van Matt Simons. En  
we zien goede resultaten voor De Staat:  
Input Source Select scoorde in Duitsland 
en Down Town in Groot-Brittannië.

Verder zijn de opbrengsten voor vorm-
gevingsmuziek op radio en tv en voor  
muziek bij commercials opvallend (o.a.  
The Voice, Teleshopping en Eurosport).  
Het aandeel “NL klassiekers” zoals Venus, 
Radar Love, You, In ’t Kleine Café aan de 
Haven, Schatje mag ik je foto/Schatzi, 
schenk mir dein Foto mag niet onvermeld 
blijven en is nog steeds substantieel.

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, 
opdrachtgever van het onderzoek: “Dit zijn 
mooie cijfers. Je zag eerder een lichte daling, 
die ook mede voort leek te komen uit de 
stabilisatie van de Noord-Amerikaanse markt. 
Dan zie je toch weer de Nederlandse handels-
mentaliteit naar voren komen, want er wordt 
gezocht naar nieuwe markten. Die lijken 
gevonden in Azië. En daarnaast zie je dat 
het aandeel van de Top 50 op het totale 
aantal optredens afneemt. Met andere 
woorden: er zijn meer artiesten die hun ge-

met de meeste optredens in 2016 samen-
gesteld: #1 Verenigde Staten, #2 Duitsland, 
#3 Groot-Brittannië, gevolgd door Spanje, 
Canada, Frankrijk en België. Duidelijk in  
opkomst in 2016 is China, waar naar ver-
wachting voor de komende jaren nog een 
flinke groei zal ontstaan, net zoals in landen 
als Japan, Indonesië, India, Thailand en 
Zuid-Korea. 

De samenstelling van de Landen Top 5 qua 
opbrengsten is niet gewijzigd, waarbij België 
en Frankrijk stuivertje wisselen. Duitsland 
is nog steeds nummer 1 met 16,4% van de 
inkomsten, gevolgd door Groot-Brittannië 
(14,4%), België (12,9) en Frankrijk (12,8%). De 
vijfde plek is weggelegd voor de VS met 7,7%.

TITELS
Op titelniveau is naast Waves (Mr. Probz) 
ook de Martin Garrix-hit Animals nog steeds 
populair. Hoogste nieuwkomer is Reality 
van Lost Frequencies ft. Janieck Devy met 
de bijdrage van de Nederlandse componis-
ten Radboud Miedema en Janieck van de 
Polder. De successen van Caro Emerald 
zijn een blijvertje, naast nieuw komers zoals 

luk in het buitenland beproeven. Ook weer 
een voorbeeld van de Nederlandse handels-
geest. En we komen zo langzamerhand 
steeds meer in de buurt van Zweden. Dat 
was lange tijd een kleine stip aan de hori-
zon, maar die wordt steeds groter. Je gaat 
zien dat door steeds meer aandacht aan 
muziekonderwijs te geven en door de export-
drang van de Nederlandse artiesten, we 
Zweden gaan inhalen.”
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BESTUUR BUMA CULTUUR 
Coen ter Wolbeek, interim-voorzitter/penningmeester

Frank van Wanrooij, secretaris

Hans Aalbers 

Arno van Berkel
Jeff Hamburg
Renger Koning
Lucas van Slegtenhorst

ORGANISATIE BUMA CULTUUR 
Frank Helmink, directeur 

Marieke Aarts, operations manager aDe 

Pascalle Agnes, customer relations

Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags klassiek,  

jazz en kleinkunst 

Bart van Haare, projectcoördinator (vanaf 1 oktober 2018) 

Patrick Heeregrave, content manager

Saskia Hoekstra, office manager

Karsten ter Hoeven, producent

Richard de Jeu, controller

Gijs Matthee, medewerker sponsoring & partnerships  

(vanaf 1 maart 2018)

Marga Poen, financiële administratie 

Bas Reeders, projectcoördinator (vanaf 1 april 2018)

Peter Smidt, genremanager pop/rock

Romy Tiemens, customer relations (vanaf 1 februari 2018)

Jan Willem van de Ven, coördinatie aDe festival  

(tot 1 april 2018)

Gijs Verburg, beleidsmedewerker sponsoring & fondsenwerving 

De mensen van Buma Cultuur
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Voor veel partners en geïnteresseerden in binnen- 
en 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.

UITGAVE 
Buma Cultuur
TEKST EN TEKSTBEWERKING 
Mark van Schaick
EINDREDACTIE 
Frank Helmink
ONTWERP 
Mark van Schaick
VORMGEVING 
Sanne van den Berg

BUMA CULTUUR
Telefoon +31 (0)23 303 61 00
E-mail: info@bumacultuur.nl
Bezoekadres

Saturnusstraat 46-62
2132 HB  Hoofddorp
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WEBSITES
www.bumacultuur.nl

www.bumastemra.nl

www.amsterdamdanceevent.nl

www.buma.nl

www.bumaawards.nl 

www.bumamusicacademy.nl

www.bumamusicinmotion.nl

www.componistdesvaderlands.nl

www.eurosonicnoorderslag.nl

www.injazz.nl 

www.muzikantendag.nl
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