
  

   

Nominaties Annie M.G. Schmidtprijs 2020 bekend 

De nominaties voor de Annie M.G. Schmidtprijs, een gezamenlijk initiatief van 

Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, zijn zojuist 

bekendgemaakt. In het NPO Radio 5 programma Volgspot vertellen de 

genomineerden op 1 maart tussen 20.00 en 22.00 uur over hun genomineerde 

lied. 

 

De Annie M.G. Schmidtprijs, de prijs voor het beste theaterlied, wordt voor de 

29e keer uitgereikt aan een tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest. De 
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jury staat onder leiding van Jacques Klöters. De bekendmaking van het 

winnende lied vindt eind maart plaats. 

 

Vanwege de Corona maatregelen zijn de criteria voor deelname aangepast. 

Ook nummers die in 2020 in try-out voorstellingen te horen zijn geweest dingen 

mee. 

 

 

 

 

De genomineerden zijn (op alfabetische volgorde): 

 

Jan Beuving (tekstschrijver en uitvoerend artiest) en Tom Dicke (componist 

en pianist) 

‘De begrafenis van de waarheid’ 

Uit het programma ‘De andere Oudejaars’  
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Lisa Loeb (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) 

‘Mijn Odyssee’ 

Uit het programma ‘Extase’ 
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Eva van Manen (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) 

‘Omdat We Verdergaan’ 

Uit het programma ‘Politiek & Liefde’ 

 

 

 

 

 

Flip Noorman (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) 

‘De Traditie’ 

Uit het programma ‘Amor Fati’ 
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Rosa da Silva (tekstschrijver en uitvoerend artiest) en Daniël 

Lohues (tekstschrijver en componist) 

‘Als het zover is’ 

Uit het programma ‘Daar moet je heen’ 
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Yentl en de Boer (tekstschrijvers, componisten en uitvoerend artiesten) 

‘Het is begonnen’ 

Uit het programma ‘De Kampvuursessies’ 
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De afgelopen jaren wonnen onder meer: 

Alex Klaasen, Jan Beuving, Wende, Kiki Schippers, Jan Rot, Yentl en de Boer, 

Gerard van Maasakkers, Angela Groothuizen, Brigitte Kaandorp, Sara Kroos, 

Daniël Lohues, Jeroen van Merwijk, Freek de Jonge, Lenette van Dongen, 

Spinvis, Maarten van Roozendaal, Kees Torn, Jenny Arean, Karin Bloemen, 

Theo Nijland, Bram Vermeulen en Harry Jekkers.  

 

  

 

Niet voor publicatie 

Voor meer informatie/interviewaanvragen: Anke Riesenkamp (marketing & pr 

Amsterdams Kleinkunst Festival) via publiciteit@amsterdamskleinkunstfestival.nl. 

 

DOWNLOAD DE PERSKIT >> 

 

Kijk voor meer informatie over de Annie M.G. Schmidtprijs op: 

 

www.amsterdamskleinkunstfestival.nl/anniemgschmidtprijs 

www.anniemgschmidtprijs.nl 
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Meer informatie  
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