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Buma Cultuur
Zet zich in voor muziek uit Nederland

Weval in het Concertgebouw tijdens de openingsavond van ADE 2019.
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De missie van Buma Cultuur is glashelder: 
met de Nederlandse muziekauteurs en  
muziekuitgevers als belangrijkste doel-
groep, is en blijft de promotie van het Ne-
derlands 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 ge-
schreven dat de periode 2017 - 2020 over-
ziet. 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 
ondernemerschap.” Om de ontwikkelingen 
sindsdien in kaart te brengen, willen wij in 
dit jaarverslag over 2019 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 Award Film-
muziek 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 Edgar Prijs, 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 pro-
fiel. Zij brengen het Nederlands muziek
auteursrecht 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 vrijkomen voor die 
evenementen die nog ondersteuning nodig 
hebben. Met het in 2019 loskoppelen van 
stichting Amsterdam Dance Event is 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 daarnaast 
initiatieven die muzikanten jong en oud hel-
pen zich te ontplooien, als schrijver, als per-
former, in de studio en op het podium. Met 
de Buma Music Academy is Buma Cultuur 
een vaste waarde geworden op honderden 
scholen voor het voortgezet onderwijs in 
Nederland. Last but not least: Buma Cultuur 
gelooft in bevordering van de Nederlandse 
muziekexport. Als een van de initiatiefnemers 
van Dutch Music Export geeft Buma Cultuur 
artiesten die internationaal op het punt van 
doorbreken staan op specifieke onderdelen 
van hun marketingplan een extra duwtje in 
de rug.
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De evenementen
van Buma Cultuur in 2019
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De drieëndertigste editie van ESNS (Eurosonic Noorderslag) was succesvol. Tal van 
jubilea werden gevierd, Europese talenten geprezen en zowel het festival als de  
conferentie stonden in het teken van diversiteit en duurzaamheid. Peter Smidt nam 
afscheid als de creatief directeur van ESNS en ontving een Lifetime Achievement 
Award tijdens de European Festival Awards ceremonie.

Eurosonic Noorderslag
16 / 17 / 18 / 19 JANUARI
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Popprijswinnaar Ronnie Flex bouwt een feestje tijdens Noorderslag.
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Voor Eurosonic Noorderslag 2019 van start 
ging, kwam het spijtige bericht dat na een 
periode van 33 jaar Peter Smidt om gezond-
heidsredenen zijn werkzaamheden als crea-
tief directeur moest neerleggen. Als de 
grondlegger van het Europese muziekplat-
form blijft Smidt binnen zijn mogelijkheden 
de komende jaren nog betrokken bij ESNS 
als adviseur (zie kader pagina  9). Smidt 
werd op donderdag 18 januari benoemd tot 
Officier in de Orde van OranjeNassau. 
Twee dagen later kon hij terugkijken op een 
van de meest geslaagde edities van zijn 
evenement, dat op een aantal punten een 
opfrisser had gekregen.

Eurosonic is en blijft de ultieme springplank 
voor de meest actuele en veelbelovende 
Europese (en Nederlandse) acts, terwijl 
Noorderslag de graadmeter is voor Neder-
landse popmuziek. De cijfers in het kader 
op deze pagina spreken wat dat betreft 
boekdelen. De festivalkaarten voor Noorder-
slag op zaterdag en de passepartouts voor 
alle festivaldagen waren onveranderlijk  
uitverkocht. Naast de conferentie en het 
festival steunde ESNS dit jaar initiatieven 
van haar partners. In de binnenstad wer-

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 publi-
citeit rondom het evenement. De groei van 
het aantal bezoekers is in de periode tot 
aan publicatie van het onderzoek (eind 2018) 
navenant: +34% (festival) en +36% (confe-
rentie).

TSJECHIË EN SLOWAKIJE
Elk jaar licht Eurosonic Noorderslag een 
ander land uit om zo de muzikale diversiteit 
van Europa te benadrukken. Tijdens de  
33e editie waren het er twee: Tsjechië en 
Slowakije presenteerden een gevarieerde 
gezamenlijke delegatie van 21 acts in Gro-
ningen, van ingetogen akoestisch tot uit-
bundig rockend. Onder de delegates waren 
vertegenwoordigers van festivals als Pohoda 
Festival, Colours of Ostrava, Rock For People, 
Sharpe en Nouvelle Prague, met FullMoon 
Magazine & DIY Magazine als officiële media-
partners. Bedrijven uit de focuslanden wer-
den uitgenodigd om deel te nemen aan een 
omgekeerde handelsmissie om potentiële 
partners uit Nederland en andere landen te 

den onder de noemers ESNS EXTRA en 
ESNS ART showcases, feesten en tentoon-
stellingen georganiseerd die vaak vrij toe-
gankelijk waren voor mensen zonder ESNS
ticket.

Het saldo van de kosten en baten van ESNS 
leverde Groningen in 2011 nog 1,7 miljoen 
euro op. Dit is opgelopen tot een nettowinst 
van jaarlijks 4,7 miljoen euro, zo bleek uit 
het onderzoek naar de economische waar-
de van Eurosonic Noorderslag, in 2018  
uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand 
Consultancy. Dit onderzoeksbureau deed 
eerder hetzelfde onderzoek voor festivals 
als Oerol, International Film Festival Rotter-
dam, Concert at Sea en North Sea Jazz. 
Van regionaal consumentenmerk is ESNS 
uitgegroeid tot een topmerk in de Neder-
landse evenementensector, tevens het  
enige Groningse evenement met een natio-
nale uitstraling. De binding van het evene-
ment 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.

ontmoeten. Tijdens de conferentie gaven 
de Tsjechen en Slowaken een uur lang in-
zicht in hun muziekscene. Het panel Boy-
cott Czechslovakia  music journey from 
communism to capitalism gaf historische 
achtergronden voor een discussie over  
hoe muziek een katalysator kan zijn voor 
verandering en nieuwe maatschappelijke 
perspectieven. Niet onbelangrijk: de ESNS
tafelvoetbalcompetitie in de Oosterpoort 
werd gepresenteerd door het Slowaakse 
Pohoda Festival.

ESNS ART
Tsjechië en Slowakije namen vijf kunst
gerelateerde projecten voor hun rekening. 
In de stad waren de kunstobjecten Pičus 
en Tribune 6: Greetings from Groningen to 
Bruce Nauman van Ilona Németh te bezoe-

FEITEN EN CIJFERS

Eurosonic Noorderslag Festival
42.789 bezoekers uit 44 landen (uitverkocht)
342 acts
42 podia Eurosonic (inclusief het Extra  
programma)
10 podia Noorderslag

Eurosonic Noorderslag conferentie
4.135 bezoekers (uitverkocht)

Waaronder
447 aanwezige media & journalisten
36 EBU radiostations
130 ETEP festivals
423 internationale festivals
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MOJO toonde bijzondere foto’s en objecten 
uit de Nederlandse popgeschiedenis in de 
Martinikerk. Op de zaterdag hield de concert-
promotor een veiling in het Grand Theatre 
voor de Stichting MOJO For Music, die als 
doel heeft muzikanten en andere creatieven 
te ondersteunen.

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  
ambitieuze artiesten een unieke educatie-
mogelijkheid te bieden. Talentontwikkelings-
traject Hit The North heeft tot doel om jaar-
lijks negen tot twaalf veelbelovende popacts 
uit Groningen, Drenthe en Friesland te on-
dersteunen via vier bootcamps, die zowel 
de artistieke als de zakelijke skills van de 
deelnemers versterken en een significante 
ontwikkeling in hun carrière veroorzaken. 
ESNS presenteerde samen met de partners 
Popfabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur 
Drenthe en Into The Great Wide Open de 
nieuwe selectie van negen acts (drie per 
provincie) tijdens House of the North 2019 
(zie kader hiernaast).

Nieuw dit jaar was de ESNS Academy:  
een programma speciaal ontwikkeld voor 
studenten om jonge muziekliefhebbers een 
kijkje in de (Europese) muziekindustrie te 
bieden. Deelnemers konden tegen geredu-
ceerd tarief het festival bezoeken.

CONFERENTIE
Met de vraag Where Do You Get Your Juice 
From wist de organisatie de conferentie-
bezoekers op voorhand te verleiden tot 
deelname aan het curatie-onderzoek. De 
resultaten van de goed ingevulde enquête 
werden besproken tijdens The Curation  

ken. In DOT kon je je onderdompelen in de 
ruimte met Biosphere, een project van een 
Noorse muzikant en de Czech Initi groep, 
terwijl óp het Groninger Museum Tsjechi-
sche projecties werden getoond - een com-
binatie van ESNSmuziek en historische 
fragmenten. In de Garage speelden acts 
uit de focuslanden in voorbereiding op hun 
optredens; het was een kunstinstallatie  
en ook het kleinste podium van Eurosonic  
(capaciteit 25 personen), gratis toeganke-
lijk op donderdag en vrijdag. In het Gronin-
ger Forum werd de documentaire Ostrov 

Hudby Film vertoond (Island of Music in het 
Engels), over de alternatieve muziekscene 
in Slowakije.

Naast eerdergenoemde kunstuitingen uit 
Tsjechië en Slowakije bood ESNS ART een 
posterexpositie in het Grafisch Museum en 
tentoonstellingen in Galleria Unexpected, 
Noorderlicht en SIGN. Het Resort presen-
teerde optredens en een talkshow in het 
voormalige benzinestation BIM en popfoto-
graaf Claude Vanheye exposeerde in het 
Groninger Museum.

WINNAARS

Popprijs
Ronnie Flex

Jury Popprijs
-  Guus Bleijerveld (BV Pop)
-  Lisa de Jongh (Patronaat)
-  Gijsbert Kamer (De Volkskrant/VPRO)
-  Jan Douwe Kroeske (Double 2)
-  Joey Ruchtie (De Oosterpoort/Eurosonic  

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

Pop Media Prijs
Fernando Halman (FunX)

Jury Pop Media Prijs
-  Gijsbert Kamer (popjournalist de Volkskrant,  

juryvoorzitter)
-  Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)
-  Wilbert Mutsaers (Spotify Nederland)
-  Yolanda Ulger (PIAS)
-  Matthijs van Duijvenbode (muzikant)
-  Roosmarijn Reijmer (3FM, winnaar Pop Media 

Prijs 2017)

Cultuurfonds Pop Stipendium 2019
Thomas Azier

Music Moves Europe Talent Awards
Pop: Bishop Briggs (UK, tevens Public Choice)  
en Lxandra (FI)
Rock: Pale Waves (UK) en Pip Blom (NL, tevens  
Public Choice)
Electronic: Smerz (NO) en Stelartronic (AT, tevens 
Public Choice)
RNB/Urban: Rosalía (ES, tevens Public Choice)  
en Aya Nakamura (FR)
Hiphop/Rap: blackwave. (BE) en Reykjavíkurdætur 
(IS, tevens Public Choice)
Singer-songwriter: Avec (AT) en Albin Lee Meldau  
(SE, tevens Public Choice)

Jury Music Moves Europe Talent Awards
Huw Stephens (BBC Radio 1, GB)
Julia Gudzent (Melt! Festival, Gräfenhainichen, DE)
Katia Giampaolo (Estragon Club, Bologna, IT)
Kristian Kostov (Winnaar EBBA + Public Choice 
Award 2018, BU/RU)
Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux, NL)
Robert Meijerink (ESNS, voorzitter, NL)
Bjørn Pfarr (Reeperbahn Festival, vice-voorzitter, DE)

Winnaars IJzeren Podiumdieren 2018
Beste Directeur: Frens Frijns (013, Tilburg)
Beste Podium: De Pul (Uden)
Beste Festival: Le Guess Who? (Utrecht)
Beste Programmeur: Camiel le Rutte (Melkweg,  
Amsterdam)
Beste Marketeer: Teije van Hall (Rotown, Rotterdam)
IJzeren Eierbal: Lane Reckman (Sugarfactory,  
Amsterdam)

European Festival Awards 2018
Best promoter: MOJO (NL)

Hit The North talenten 2019/2020
Friesland: YVI, Woe Blind Birds, Lester Blackfield 
Drenthe: Nadua, Mary Confurius, Daisy
Groningen: Cirrus Minor, Small Town Bandits,  
Meadowlake
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Panel op zaterdag - maar toen hadden 
meer dan 4100 bezoekers er al bijna vier 
intensieve dagen ESNSconferentie op  
zitten. Of het nu ging om de succesverha-
len van Kensington en Ronnie Flex of om 
wereldwijde tendensen in streaming, elk 
aspect van de business kwam aan bod in 
de Oosterpoort.

Het wel en wee van de festivalbusiness 
werd geschetst in The Festival Panel - Big, 
Bold and Beautiful en The Boutique Festi-
val Panel  Small Big Festivals, maar boven-
al in het keynote interview met Jan Smeets 
op zaterdag 19 januari. De Pinkpop-directeur 
sprak openhartig over het rijke verleden, het 
vijftigjarig jubileum in 2019, maar ook de 
toekomst van zijn festival. Ook de Neder-
landse boekingsagent en festivalorganisator 
MOJO vierde zijn 50ste verjaardag. Ter  
gelegenheid hiervan deelde een van de 
oprichters, Leon Ramakers, vergezeld van 
bestuursleden Ruben Brouwer en John 
Mulder, zijn MOJOverhalen met het ESNS
publiek. 

Zakelijker ging het eraan toe bij het panel 
over secondary ticketing en bij de presen-
tatie van de European & Global Touring 
Data door Pollstar, dat terugblikte op de 
live trends van 2018. In het panelgesprek 

Festival of the Future draaide alles natuurlijk 
om duurzaamheid en werd gediscussieerd 
over nieuwe ideeën, doelen en de voortgang 
in de diverse “smart” systemen, modules 
en oplossingen.

Behalve van Jan Smeets waren er keynote 
interviews met Richard Jones (Key Music 
Management, manager Pixies, Agnes Obel, 
e.v.a.), de Amerikaanse agent Tom Windish 
(Paradigm Agency, over het vinden van en 
bouwen aan nieuwe opkomende acts) en 
Matthias Hörstmann (de man achter o.a.  
INTRO, MELT!, Lollapalooza Berlin). In zijn 
keynote speech getiteld Empire Business or 
Cultural Diversity: The reality of the concert 
business hield Berthold Seliger (Konzert
agentur Seliger, DE) de industrie op kritische 
wijze een spiegel voor.

Scott Cohen, oprichter van The Orchard,  
‘s werelds eerste digitale muziekdistributie-
bedrijf, deelde op bijzonder gestructureerde 
wijze zijn gedachten over de toekomst van 
digitaal – en wat daarna komt. De rol van 
(independent) labels in het digitale tijdperk 
werd onder de loep gelegd, evenals de ver-
anderende wereld van de artist agencies. 
Onafhankelijke Europese agenten kwamen 
aan bod, naast bekende Britse vertegen-
woordigers van Amerikaanse agentschappen. 

TERUGTREDEN PETER SMIDT

Peter Smidt is sinds het prille begin in 1986 de drijvende inhoudelijke kracht geweest die 
Eurosonic Noorderslag steeds meer betekenis en reikwijdte heeft gegeven. Smidt bedacht 
ETEP (European Talent Exchange Programme), een internationaal samenwerkingsverband 
tussen de meest vooraanstaande festivals, EBU-radiostations, exportkantoren en ESNS. On-
der andere ESNS en ETEP hebben Peter de kans geboden uit te groeien tot één van de be-
langrijkste promotors van Nederlandse en Europese popmuziek. ESNS is katalysator voor 
talloze carrières en een belangrijk platform voor de muziekindustrie, waar naast internati-
onale prijzen, zoals de EBBA (European Border Breakers Awards) en Music Moves Europe Ta-
lent Awards, sinds 1991 ook de prestigieuze Popprijs wordt uitgereikt.

Namens ESNS lieten Dago Houben (algemeen directeur) en Pierre Ballings (voorzitter van 
de Raad van Toezicht) in een persbericht weten: “Peter is onmiskenbaar van het grootste 
belang geweest voor de ontwikkeling van het evenement. Zonder zijn bevlogenheid, visie 
en zijn vastberadenheid zouden we nooit geweest zijn waar we nu staan. We zijn hem zeer, 
zeer erkentelijk voor alles wat hij betekend heeft en we zijn dan ook heel erg blij dat hij de 
komende jaren ons zal blijven adviseren. Hierdoor kijken wij met vertrouwen vooruit en 
denken wij dat zijn gedachtegoed, zijn visie, ervaring en netwerk ook in de toekomst vol-
doende geborgd zijn.”

Robert Meijerink volgde Peter Smidt op als Hoofd Programma en zal dus inhoudelijk ver-
antwoordelijk zijn voor ESNS. Ruud Berends is hoofd van de conferentie en Joey Ruchtie is 
verantwoordelijk voor de Nederlandse acts op ESNS.
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Peter Smidt ontving zijn lintje - Officier in 
de Orde van Oranje-Nassau - op 18 januari 

van Peter den Oudsten, burgemeester 
van Groningen.
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De slotpose na de feestelijke uitreiking van de eerste Music Moves Europe Talent Awards in Groningen, met 
Jools Holland (zesde van rechts) en de EU-commissaris voor Cultuur, Tibor Navracsics (blauwe stropdas).
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Natuurlijk werd er in panelvorm gespecu-
leerd over de Brexit en kwam Keychange 
ter sprake, een baanbrekend internationaal 
initiatief dat gendergelijkheid in de muziek-
industrie onderzoekt en stimuleert van  
binnenuit.

Luchtige momenten deden zich voor tijdens 
het interview met Peter Jenner, manager 
van succesvolle acts als Pink Floyd, Ian 
Dury en The Clash, en tijdens de Beer Crate 
Sessions, waar spraakmakende muziek
professionals hun verhaal vertelden en open 
en eerlijk reageerden op alle mogelijke  
vragen. Met o.a. Adam Ryan (The Great  
Escape, GB), Julia Gudzent (Melt Festival & 
Lolapalooza Berlin, DE) en Login Kochishki 
(Password Production, MK).

DEELGEBIEDEN
Veel deelgebieden uit de internationale 
muziekbusiness bedienden hun achterban 
met specifieke bijeenkomsten. Zoals het 
YES Group Health & Safety Seminar voor 
beveiligingspersoneel van festivals uit heel 
Europa en het EMAC Europees Festival 
Marketing Seminar, voor professionals op 
het gebied van festivalmarketing. LiveDMA, 
Liveurope, VNPF en Music Venue Trust be-
spraken wat er nodig is om een uitwisselings-
programma op te zetten voor locaties om 

opkomende Europese artiesten te promoten 
en internationaal te ondersteunen. EMEE 
(European Music Exporters Exchange) orga-
niseerde twee workshops, één gericht op 
het opbouwen van een exportstrategie in 
Frankrijk en één gericht op de VS.

Het IMMF (International Music Managers 
Forum) organiseerde Managers Master
classes, waarin deelnemers gedurende twee 
uur acht experts ontmoetten (van o.a. 4AD, 
Glastonbury, Within Temptation, Strengholt 
Group) die hun praktijkervaringen deelden 
over onderwerpen als artist branding, songs, 
live performance en deals.

Creative Europe was aanwezig met een 
sessieronde Music Moves Europe: Speed 
Dating, waar de Creative Europe Desks uit 
verschillende landen en ook voormalige 
begunstigden van Creative Europe infor-
matie verschaften over de financierings
mogelijkheden van het programma Crea-
tive Europe en de nieuwe initiatieven van 
Music Moves Europe.

De uit Buma ROCKS! voortgekomen pro-
grammalijn ESNS LOUD presenteerde twee 
LOUD-panels tijdens de conferentie, alsmede 
een keynote interview met de succesvolle 
manager Andy Farrow (Northern Music, GB).

BMIM EN EPIC
Buma Music in Motion en het internationaal 
opererende music agency Sizzer (Amster-
dam) organiseerden het tweede Sync Song-
writers Camp tijdens ESNS, waar 24 getalen-
teerde muzikanten  van bands die op ESNS 
speelden - aan composities werkten voor 
een volwaardige reclamecampagne. Tijdens 
het followup panel op de ESNSzaterdag 
analyseerde een team van specialisten  
samen met het publiek alle nieuw geschre-
ven tracks en gaf belangrijke inzichten over 
hoe je betrokken kunt raken bij de sync 
industrie, muziek en branding, de opkomen-
de kansen online en het belang van music 
agencies. Tijdens de conferentie werden 
deze thema’s meermalen bediscussieerd, 
waarbij ook de uitdagingen van het muziek 
maken voor games aan bod kwamen. Dutch 
Music Export en BMIM bundelden hun 
krachten en presenteerden gerenommeer-
de music supervisors uit de VS, Duitsland, 
Engeland, Nederland en Denemarken. Onder 
de noemer Meet the Music Supervisors 
konden deelnemers 2 x 10 minuten met ze 
praten en eventueel muziek pitchen.

EPIC (European Production & Innovation 
Conference) was volledig gewijd aan pro-
ductie en innovatie op festivals en locaties 
en bood een overzicht van de nieuwste 

technologische ontwikkelingen op het ge-
bied van ticketing, logistiek, communicatie 
en mobiliteit. Bezoekers kregen adviezen 
over de stand van zaken op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. 
Het Nederlandse Innofest presenteerde 
nieuwe festival- en evenementoplossingen 
en ook werd tijdens EPIC de groeiende rol 
van dataanalyse bij eventproductie, mar-
keting en strategie uitgebreid besproken.

ETEP
Kort voor ESNS 2019 maakte het door ESNS 
geïnitieerde European Talent Exchange 
Program (ETEP) bekend dat het in 2018 met 
483 shows door 161 acts op 122 Europese 
festivals, voor het vierde achtereenvolgende 
jaar een recordaantal boekingen genereerde 
voor aanstormend muziektalent. Vanaf de 
start van het programma in 2003 heeft 
ETEP in totaal 4001 voorstellingen van 1445 
artiesten in 34 landen gefaciliteerd. Topacts 
waren onder meer Superorganism, Zeal & 
Ardor, Altin Gün, Sigrid en Tamino. Met 19 
festivalshows wist de hoogste scorer van 
het jaar, Superorganism, het recordaantal 
shows van SHAME uit 2017 te breken. Acht 
nieuwe festivals, waaronder het Chinese 
evenement Clockenflap en Stereoleto in 
Rusland, sloten zich in 2019 aan bij het  
talentenuitwisselingsprogramma, waardoor 
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ETEP haar geografische bereik nog verder 
heeft uitgebreid. 

Tientallen Nederlandse acts speelden in 
2018 op bij ETEP aangesloten festivals, 
waarvan Altin Gün verreweg het vaakst, op 
10 festivals. San Holo stond op 5 festivals, 
Naaz, MY BABY en The Homesick op 4 en 
The Mauskovic Dance Band en Michelle  
David & The Gospel Sessions beide op 3. 
Met 11 ETEPoptredens bevond Lowlands 
2018 zich in de top 10 van festivals met de 
meeste ETEPinbreng. Down The Rabbit 
Hole 2018 boekte 8 acts, Best Kept Secret 
2018: 6 acts, Pinkpop 2018: 4 acts. Enkele 
maanden na ESNS constateerden ETEP
festivals dat Fontaines D.C. (IE), Black Midi 
(GB), Flohio (GB), Mavi Phoenix (AT) en Pip 
Blom (NL) tot de meest geboekte acts voor 
seizoen 2019 behoorden. 

ESNS CHART
De European Border Breakers Charts zijn 
omgedoopt to Music Moves Europe Talent 
Charts. Gebleven zijn de Top 100, Airplay en 
Streaming charts, waar iedere maand een 
kersverse Artist Chart aan wordt toegevoegd, 
met de opkomende Europese artiesten met 
de grootste impact (de meeste luisteraars). 
Elk jaar zullen Europese muziekprofessionals 
uit de Artist Chart 24 opkomende artiesten 

selecteren met het meeste cross-border 
succes. Deze zullen worden genomineerd 
voor de Music Moves Europe Talent Awards. 
Nieuw is de ESNS Chart, een wekelijkse 
chart die singles zal bijhouden die worden 
uitgebracht door artiesten die op de laatste 
ESNSeditie optraden; een perfect referentie
instrument voor artiesten en hun manage-
ment.

MUSIC MOVES EUROPE TALENT AWARDS
De openingsavond van ESNS was de Euro-
pean Music Awards Night. Gepresenteerd 
door Jools Holland en in aanwezigheid  
van de EUcommissaris voor Cultuur Tibor 
Navracsics, werden voor het eerst de Mu-
sic Moves Europe Talent Awards uitgereikt. 
Met deze nieuwe prijzen voor populaire en 
hedendaagse muziek viert de Europese 
Unie opkomende talenten uit Europa en 
ondersteunt zij hun internationale carrières. 
Elke winnaar krijgt een prijzenpakket van  
€ 5000,- bestaande uit tour- en promotie-
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en Eurosonic Noorderslag beschikbaar 
wordt gesteld.

OVERIGE PRIJZEN
Al op dinsdagavond 15 januari werden de 
allereerste Popgala Noord Awards ooit uit-
gereikt in het Grand Theatre. Onder andere 
aan Chordify (Beste innovatie), Podium  
Asteriks in Leeuwarden (Beste podium), 
Into the Great Wide Open (Beste festival) 
en Kraantje Pappie (Beste artiest).

Tijdens de tiende European Festival Awards 
ceremonie werd MOJO gelauwerd als beste 
promotor, terwijl Wacken Open Air (DE), 
Roskilde (DK), Pohoda (SK), NorthSide (DK) 
en ARTmania (RO) festivalprijzen in de wacht 
sleepten. 

De IJzeren Podiumdieren zijn de peer-to-

peer prijzen uitgereikt door de Vereniging 
Nederlandse Poppodia en -Festivals, en 
het Cultuurfonds Pop Stipendium. Bij de  
IJzeren Podiumdieren kwam Frens Frijns 
van 013 in Tilburg als Beste Directeur naar 
voren, De Pul in Uden als Beste Podium en 
won Le Guess Who? (Utrecht) de award 
voor het beste festival. 

Op 19 januari kreeg Thomas Azier het Cul-
tuurfonds Pop Stipendium 2019 uitgereikt 

ondersteuning, alsook optredens op ESNS 
en een op maat gemaakt trainingsprogram-
ma. De Nederlandse Pip Blom won de Public 
Choice Award in de categorie Rock. “A real 
energy and a real breakthrough sound,”  
zo schreef de jury over haar. Zie het kader  
feiten en cijfers voor de volledige lijst 
prijswinnaars.

De Music Moves Europe Talent Awards vol-
gen de European Border Breakers Awards 
(EBBA) op en worden gedragen door het 
Creative Europe programma van de Euro-
pese Commissie, met ondersteuning van 
Gemeente Groningen, Provincie Groningen 
en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. De prijzen worden in hun nieuwe 
vorm ondersteund door een unieke coalitie 
van partners, waaronder Reeperbahn Festi-
val, Yourope, European Broadcasting Union 
(EBU), Independent Music Companies Asso-
ciation (IMPALA), International Music Mana-
gers Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, 
European Music Exporters Exchange (EMEE) 
en Digital Music Europe (DME).

PODCASTS
ESNS startte in de loop van 2019 een pod-
castreeks met hoogtepunten van de ESNS 
2019conferentie: het keynote interview met 
Pinkpopfestivaldirecteur Jan Smeets, de 

keynote speeches van Berthold Seliger en 
Scott Cohen en panels The Curation Panel, 
Cutting Out The Middle Man en Festivals of 
the Future zijn via Spotify en andere bekende 
podcastplatforms terug te luisteren.

POPPRIJS
Ronnie Flex werd bekroond met de Popprijs 
2018. Hij nam deze meest prestigieuze prijs 
voor Nederlandse popmuziek, bestaande 
uit een geldbedrag van € 10.000 en een 
beeld van Theo Mackaay, op zaterdag 19  
januari 2019 tijdens Noorderslag in ont-
vangst. De uitreiking was live te horen op 
NPO 3FM en te zien bij de NOS op NPO 3. 
In 2018 domineerde hiphop de streaming-
lijsten, de hitparades en het uitgaansleven 
en volgens de jury van de Popprijs was 
Ronnie Flex  echte naam: Ronell Langston 
Plasschaert - de artiest die in veel opzichten 
zijn collega’s overtrof. Hij loopt voorop in de 
muzikale ontwikkeling van het genre, staat 
tekstueel op eenzame hoogte en durft zich 
ook nog eens kwetsbaar op te stellen. Daar-
naast roemt de jury zijn keuze om niet voor 
de gemakkelijke weg te gaan. Zo koos hij 
heel nadrukkelijk voor een volledige liveshow 
compleet met band. Met Ronnie Flex heeft 
de Nederlandse hiphop de beste missionaris 
die het zich kan voorstellen, aldus de jury, 
die tevens constateerde dat de Nederlandse 

popmuziek zonder hem een fletse bedoening 
zou zijn: “Concerten van Ronnie Flex zijn 
aansporingen tot verbroedering waar iedere 
politicus hier een puntje aan kan zuigen.”

POP MEDIA PRIJS
De Pop Media Prijs over 2018 ging naar 
Fernando Halman, radiomaker bij FunX.  
De jury beschouwt Halman als een van de 
redenen dat (Nederlandse) hiphop in 2018 
succesvoller was dan ooit. Het feit dat hij 
prominent aanwezig is in andere media, on-
der andere als deskundige in programma’s 
als De Wereld Draait Door en RTL Late Night, 
heeft zijn status als “de belangrijkste mis-
sionaris op de radio voor hiphop, r&b en  
alles wat we urban noemen” verhoogd. De 
Pop Media Prijs heeft als doel de stimule-
ring van de Nederlandse popjournalistiek 
in de breedste zin van het woord. De prijs 
wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre 
waarbij vooral wordt gekeken naar bijzon-
dere prestaties in het afgelopen jaar.  
Kandidaten zijn individuen, of in een enkel 
geval initiatieven of projecten, uit alle ge-
ledingen van de media: pers, boeken, radio, 
tv, online media, documentaires, film, foto-
grafie. Hierbij gaat het in alle gevallen om 
publicaties met als onderwerp popmuziek. 
De Pop Media Prijs bestaat uit een geld
bedrag van € 2.500,- dat door Buma Cultuur 
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door René Paas, commissaris van de Koning 
en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Groningen. Met dit stipendium van 
10.000 euro wil het fonds jaarlijks een veel-
belovend popartiest of popband bekronen 
en stimuleren zich verder te ontwikkelen. 
De van oorsprong Friese Thomas Azier won 
van de twee andere genomineerden, Sevda-
liza en Jett Rebel, omdat, zo schreef de jury: 
“wij in zijn droom geloven om toe te werken 
naar een show van wereldformaat, met als 
uiteindelijk doel het Olympia in Parijs. Zijn plan 
is creatief en realistisch en we hopen dat de 
bijdrage van het Cultuurfonds hem net dat 
laatste financiële zetje kan geven richting 
die overweldigende show van Nederlandse 
bodem, mét het cachet van la belle France.”

EXPORT
De exportwaarde van de Nederlandse pop-
muziek is ook in 2017 gestegen ten opzichte 
van het voorgaande jaar. Dat bleek uit het 
rapport van bureau Perfect & More, dat in 
opdracht van Buma Cultuur de exportwaarde 
onderzocht. In 2004, het eerste jaar van de 
metingen, 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 record-

bedrag van ruim € 196 miljoen. In 2017 steeg 
dit licht naar ruim € 201 miljoen. De uitkom-
sten van het onderzoek werden op zaterdag 
19 januari gepresenteerd tijdens de ESNS
conferentie. Voor meer over dit onderzoek, 
zie het hoofdstuk Exportbevordering.

20 JAAR EBU OP ESNS
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 stelde de organisatie wederom Dis-
cover Playlists samen binnen de platforms 
Deezer, Spotify en YouTube. Muziek van de 
Music Moves Europe Talents was natuurlijk 
ook op de streaming platforms te vinden 
en blijft continu up-to-date.

Eurosonic Noorderslag 2019 markeerde 
twintig jaar samenwerking met de European 
Broadcasting Union (EBU), waarin alle pu-
blieke omroepen in Europa zijn verenigd. 
De EBU is een van de belangrijkste partners 
van ESNS. Beide hebben dezelfde missie 
en willen de circulatie van Europese muziek 
en cultuur stimuleren. Het festival creëert 
inhoud en de EBU verspreidt het over haar 
netwerk en kanalen. Sinds 1999 is het bereik 
van ESNS en de EBU enorm toegenomen. 
36 Europese publieke omroepen uit 10 lan-

WEBSITES

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

den gaven acte de présence op ESNS 2019. 
Maar liefst 32 Eurosonicacts kregen radio
ondersteuning. Deze artiesten werden op 
acht Groningse locaties opgenomen of live 
uitgezonden. Daarnaast huisvestte de 
ESNSmediacompound drie radiostudio’s, 
een podium en ruime interviewspots voor 
Europese omroepen. ESNS werd door 447 
journalisten uit de hele wereld bezocht.

Op de Grote Markt verrees wederom het 
statige onderkomen van gratis podium Euro-
sonic Air, waar behalve op donderdag en 
vrijdag ook zaterdagmiddag Nederlandse 
(van Jett Rebel tot Douwe Bob) én interna-
tionale acts te zien waren.

EXTRA
Activiteiten buiten het reguliere programma 
van Eurosonic Noorderslag om vormden ook 
in 2019 het Eurosonic Extra programma. 

Een bont geheel van preparties, afterparties, 
free events en een zijprogramma vormde 
een festival op zich. ESNS LOUD zette niet 
alleen twintig hardrock-, metal- en punkacts 
in de spotlights, het presenteerde ook een 
showcaseavond in club LOLA met spraak-
makende Nederlandse metalbands. Gro-
ningse talenten presenteerden zich drie 
dagen lang onder de noemer Grunnsonic, 
samengesteld door POPgroningen, de  
popkoepel van de Provincie Groningen, in 
samenwerking met ESNS.

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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“De Buma Awards zijn de 
perfecte manier om te  
kunnen vertellen wat Buma 
is en waar wij voor staan.” - 
Frank Helmink, directeur 
Buma Cultuur 

Buma Awards
5 MAART 
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Vanessa Lann ontvangt de Buma Classical Award uit  
handen van Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki.

Guus Meeuwis met  
de Lennaert Nijgh Prijs.

De Buma Oeuvre Award Multimedia was voor Martijn Schimmer.
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Lifetime Achievement Award 
John Ewbank 

Buma Gouden Harp  
Jan Smeets 
Leon Ramakers 

Lennaert Nijgh Prijs 
Guus Meeuwis 

Buma Classical Award 
Vanessa Lann
 
Multi Media Oeuvre Award 
Martijn Schimmer 

Buma Award Filmmuziek
Titel: Bon Bini Holland 2
Componist/tekstschrijver: Guido Maat 
Uitgever: Eyeworks Music Publishing

Buma Award Nationaal 
1. Flames - David Guetta & Sia 
Componisten/tekstschrijvers: Giorgio Tuinfort, Marcus  
van Wattum 
Uitgevers: New Classic, BMG Talpa Music, Sony/ATV  
Music Publishing, Collect Music Publishers 

2. Know You Better - FÄIS 
Componisten/tekstschrijvers: Nick van de Wall, Faisal  
Ben Said 
Uitgevers: BMG Talpa Music, Cloud 9 Music, Maktub  
Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing

3. Crazy - Lost Frequencies & Zonderling 
Componisten/tekstschrijvers: Natalia Koronowska,  
David Boudestein, Martijn van Sonderen, Allan Eshuijs 
Uitgevers: Sony/ATV Music Publishing, Downtown  
Music Benelux, Strengholt Music Publishing, Cloud 9 
Music

4. All Things Under The Sun - Wulf 
Componisten/tekstschrijvers: Lieuwe Albertsma, Jochem 
Fluitsma, Jens Munnik, Eric van Tijn 
Uitgevers: BMG Talpa Music, 8ball Music Publishing

5. Therapy - Armin van Buuren ft. James Newman 
Componisten/tekstschrijvers: Armin van Buuren,  
Benno de Goeij 
Uitgevers: Cloud 9 Music, BMG Talpa Music, Warner 
Chappell Music

6. Verleden Tijd - Frenna & Lil’ Kleine 
Componisten/tekstschrijvers: Carlos Vrolijk, Memru  
Renjaan, Joris Rasenberg, Francis Edusei, Jorik Scholten 
Uitgevers: BMG Talpa Music, AT Publishing, Sony/ATV 
Music Publishing, Top Notch Publishing/Universal  
Music Publishing

7. We Can Do Better - Matt Simons 
Componist/tekstschrijver: Matt Simons 
Uitgevers: Warner Chappell Music, Kobalt Music  
Publishing

8. Catch Up - Josylvio ft. Yung Felix 
Componisten/tekstschrijvers: Joost Sylvio, Felix Laman 
Uitgevers: Cloud 9 Music, BMG Talpa Music

9. Lil Craney - Kraantje Pappie 
Componisten/tekstschrijvers: Alex van der Zouwen,  
Martijn van Sonderen, Nik Roos, Stephan Boers 

10. Blijf Bij Mij - Ronnie Flex ft. Maan
Componisten/tekstschrijvers: Julien Willemsen, Romano 
Wijnstein, Tabitha Foen-A-Foe, Ramon Ginton, Ronell 
Plasschaert 
Uitgevers: Top Notch Publishing/Universal Music  
Publishing, BMG Talpa Music, CTM Publishing, Warner 
Chappell Music

11. Back to You - Selena Gomez 
Componist/tekstschrijver: Diederik van Elsas 
Uitgevers: Universal Music Publishing, BMG Talpa Music, 
Kobalt Music Publishing

12. Ocean - Martin Garrix ft. Khalid 
Componisten/tekstschrijvers: Martijn Garritsen, Giorgio 
Tuinfort 
Uitgevers: Universal Music Publishing, New Classic, 
Sony/ATV Music Publishing

13. Duurt Te Lang - Davina Michelle 
Componisten/tekstschrijvers: Morien van der Tang, Glen 
Faria 
Uitgevers: Cloud 9 Music, Maktub Music Publishing,  
Top Notch Publishing/Universal Music Publishing

14. Jackie Chan - Tïësto & Dzeko ft. Preme & Post  
Malone 
Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest 
Uitgevers: Musical Freedom Publishing, Universal Music 
Publishing, Kobalt Music Publishing 

15. Drama - Bizzey & Boef 
Componisten/tekstschrijvers: Felix Laman, Leo Roeland-
schap, Sofiane Boussaadia 
Uitgevers: BMG Talpa Music, Warner Chappell Music 

16. Ja! - Bizzey ft. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix 
Componisten/tekstschrijvers: Chyvon Pala, Felix Laman, 
Leo Roelandschap, Alex van der Zouwen 
Uitgevers: Cloud 9 Music, BMG Talpa Music 

17. Nicotine - Chef’Special 
Componisten/tekstschrijvers: Jan Derks, Wouter Heeren, 
Joshua Nolet, Guido Joseph, Wouter Prudon 
Uitgever: CTM Publishing 

18. Hey Meisje - Esko ft. Josylvio & Hansie 
Componisten/tekstschrijvers: Navarre Novian Norah,  
Joost Sylvio, Stacey Walroud 
Uitgever: Cloud 9 Music 

19. High On Life - Martin Garrix ft. Bonn 
Componisten/tekstschrijvers: Martijn Garritsen, Giorgio 
Tuinfort 
Uitgeverij: Universal Music Publishing, New Classic 

20. Liefde In De Lucht - Kraantje Pappie ft. Joshua Nolet 
Componist/tekstschrijvers: Joshua Nolet, Léon Paul  
Palmen, Alex van der Zouwen, Martijn van Sonderen, 
Nik Roos
Uitgevers: CTM Publishing, HOUSTON COMMA

Buma Award Internationaal
1. X (Equis) - Nicky Jam & J Balvin 
Componisten/tekstschrijvers: Giordano Ashruf, Rashid 
Badloe, Sharif Badloe
Uitgevers: MusicAllStars Publishing, Sony/ATV Music 
Publishing, Universal Music Publishing 

2. Jackie Chan - Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone 
Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest 
Uitgevers: Musical Freedom Publishing, Universal Music 
Publishing, Kobalt Music Publishing

3. Back to You - Selena Gomez 
Componist/tekstschrijver: Diederik van Elsas 
Uitgevers: Universal Music Publishing, BMG Talpa Music, 
Kobalt Music Publishing 

4. Like I Do - David Guetta, Martin Garrix & Brooks 
Componisten/tekstschrijvers: Thijs Westbroek, Martijn 
Garritsen, Giorgio Tuinfort 
Uitgevers: BMG Talpa Music, Universal Music Publishing, 
New Classic, Sony/ATV Music Publishing, Kobalt Music 
Publishing, Collect Music Publishers 

5. Kika - 6ix9ine 
Componist/tekstschrijver: Vincent van den Ende 
Uitgevers: Red Smoke Publishing/CTM Publishing,  
Universal Music Publishing 

6. Say My Name - David Guetta ft. Bebe Rexha & 
 J Balvin 
Componisten/tekstschrijvers: Giorgio Tuinfort, Boaz de 
Jong 
Uitgevers: New Classic, BMG Talpa Music, AT Publishing, 
Warner Chappell Music, Sony/ATV Music Publishing, 
Universal Music Publishing, Kobalt Music Publishing, 
Collect Music Publishers

7. Crazy - Lost Frequencies & Zonderling 
Componisten/tekstschrijvers: Natalia Koronowska,  
David Boudestein, Martijn van Sonderen, Allan Eshuijs
Uitgevers: Sony/ATV Music Publishing, Downtown  
Music Benelux, Strengholt Music Publishing, Cloud 9 
Music 

8. We Can Do Better - Matt Simons 
Componist/tekstschrijver: Matt Simons 
Uitgevers: Warner Chappell Music, Kobalt Music  
Publishing 

9. Blah Blah Blah - Armin van Buuren 
Componist/tekstschrijver: Armin van Buuren 
Uitgevers: Cloud 9 Music, Warner Chappell Music 

10. Taking A Walk - Trippie Redd 
Componist/tekstschrijver: Vincent van den Ende 
Uitgevers: Red Smoke Publishing/CTM Publishing,  
Universal Music Publishing

WINNAARS
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Team FÄIS won de  
Award voor de hit Know You Better.
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Studio 21 in Hilversum was op 11 maart het 
decor voor de zesde uitreiking van de Buma 
Awards. Tijdens de gala-avond werden 
componisten, tekstdichters en hun muziek-
uitgevers geëerd met een Buma Award in 
diverse categorieën. Niet één, maar twee 
Gouden Harpen werden uitgereikt, en  
wel aan twee iconen van de Nederlandse 
muziekindustrie, Jan Smeets en Leon Ra-
makers. Componist en tekstschrijver John 
Ewbank ontving de Lifetime Achievement 
Award. De Lennaert Nijgh Prijs 2019 was 
voor Guus Meeuwis. oor het eerst werd  
een Oeuvre Award Multimedia uitgereikt,  
en wel aan Martijn Schimmer.

In zowel de categorie Buma Award Nationaal 
als Buma Award Internationaal was de dance 
ruim vertegenwoordigd, naast natuurlijk 
hiphop - eens temeer het bewijs dat dit de 

Leon Ramakers (1947), voormalig directeur 
van MOJO, heeft een grote rol gespeeld in 
de manier waarop in Nederland artiesten 
worden geboekt en concerten en festivals 
worden georganiseerd. De jury prees Ra-
makers onder meer vanwege zijn belangrijke 
bijdrage aan de professionalisering van de 
concertindustrie en zijn invloed op de talent-
ontwikkeling van verschillende bands en 
artiesten.

LENNAERT NIJGH PRIJS 
Componist, zanger en gitarist Guus Meeuwis 
ontving de Lennaert Nijgh Prijs 2019 voor 
beste tekstdichter. Meeuwis (1972) scoorde 
een onverwachte, maar gigantische hit in 
1995 met Het is een Nacht. Bijna 25 jaar later, 
na ruim 50 stadionconcerten, een optreden 
in de Royal Albert Hall, 150 liedjes en talloze 
hitsuccessen en prijzen verder, is de Braban-
der niet meer weg te denken uit de Neder-
landse top. Als enige Nederlandse solo-
artiest staat Meeuwis al 14 jaar op rij in het 
Philips Stadion, waar hij elk jaar zijn indruk-
wekkende oeuvre ten gehore brengt. Frank 
Helmink, directeur Buma Cultuur, roemde 
Guus Meeuwis als “een ongekend grote  

genres zijn waarin Nederlandse componis-
ten zich artistiek en commercieel uitstekend 
thuis voelen. De winnaars worden immers 
bepaald op basis van de behaalde resultaten 
in het voorafgaande jaar - harde cijfers van 
airplay, downloads en streams zijn maat
gevend bij de uitreiking van Awards aan de 
dertig meestgedraaide en -verkochte liedjes 
door Buma-leden geschreven.

GOUDEN HARPEN
Leon Ramakers en Jan Smeets hebben de 
afgelopen 50 jaar een cruciale rol gespeeld 
in de ontwikkeling van de Nederlandse  
muziekindustrie. De een op het gebied van 
onder andere boekingen, talentontwikkeling 
en de bouw van poptempel de Ziggo Dome. 
De ander door het fenomeen dat Pinkpop 
heet. Beiden werden daarom geëerd met 
een Gouden Harp voor hun belangrijke en 
impactvolle bijdragen. In 2019 vond de vijf-
tigste editie plaats van Pinkpop, het langst-
lopende, onafgebroken georganiseerde 
openluchtfestival ter wereld. Oprichter en 
directeur Jan Smeets (1945) en zijn festival 
hebben een belangrijke rol gespeeld in de 
carrières van veel Nederlandse artiesten. 

artiest in ons land” en “een alleskunner” 
die het als geen ander verdient om aan het 
rijtje winnaars van de Lennaert Nijgh Prijs 
toegevoegd te worden!

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Componist en tekstschrijver John Ewbank 
(1968) werd geëerd met de Lifetime Achieve-
ment Award voor zijn hele oeuvre. De eer-
volle prijs kreeg hij uitgereikt door niemand 
minder dan Marco Borsato. “John Ewbank is 
als geen ander in staat universele emoties 
te vertalen in liedjes en teksten die grote 
groepen mensen in het hart weet te raken. 
Daarmee staat hij in Nederland niet alleen 
op ongeëvenaarde hoogte, maar is hij tevens 
een van de belangrijkste cultuurdragers 
van de Nederlandse populaire muziek van 
de afgelopen dertig jaar”, aldus de jury over 
Ewbank. Deze voelde zich zeer vereerd dat 

WEBSITES

buma-awards.nl
Facebook facebook.com/bumaawards

http://www.buma-awards.nl/
https://www.facebook.com/bumaawards
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hij de Lifetime Achievement Award mocht 
ontvangen. “Ik heb zelf nog steeds het ge-
voel dat ik net begonnen ben”, aldus John 
Ewbank.

BUMA OEUVRE AWARD MULTIMEDIA
Buma Cultuur beloonde het werk van Martijn 
Schimmer met de Buma Oeuvre Award Multi-
media. Schimmer (Rotterdam, 1975) is al meer 
dan twintig jaar lang de grote en tegelijker-
tijd onzichtbare man achter de muziek van 
de populairste radioen televisieprogramma’s, 
films en commercials: de leadermuziek van 
onder andere The Voice, De Wereld Draait 
Door, Pauw, Kassa, Mocro Maffia en RTL 
Nieuws is van zijn hand. Hij richtte in 1995 
zijn eigen bedrijf SMP (Schimmer Music 
Productions) op en maakte zijn eerste tv-
tune voor het programma van Peter R. de 
Vries. Inmiddels heeft hij meer dan duizend 
producties voorzien van muziek en won hij 
in de VS al een ASCAP Film & Television 
Award voor de leadermuziek van The Voice. 
Over de toekenning van de Buma Oeuvre 
Award Multimedia zei Schimmer: “Het win-
nen van deze prijs voelt als een erkenning. 
Erkenning voor mijn werk, maar óók voor het 
hele team. We werken met zijn allen keihard 
om iets moois te creëren. Soms zeven dagen 
in de week voor twintig seconden muziek. 
Ik ben zeer vereerd dat ik deze prijs in ont-
vangst mag nemen.”

Fo
to

 R
ub

en
 M

ay
Fo

to
 P

au
l B

er
ge

n

Team Wulf ontving de Buma Award Nationaal voor de hit All Things Under The Sun.
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De in 2019 voor de  
Annie M.G. Schmidtprijs  
genomineerde componisten 
en performers handhaafden 
het hoge artistieke niveau  
dat de vorige uitreiking  
kenmerkte.

Annie M.G. Schmidtprijs
14 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 seizoen 2018/2019 
werd Die Geur, uitgevoerd door Patrick  
Nederkoorn op een tekst van Jan Beuving 
met muziek van Tom Dicke, die ook de  
pianobegeleiding voor zijn rekening nam.  
Patrick Nederkoorn zong het lied in het  
cabaret-belastingprogramma Leuker  
kunnen we het niet maken, dat hij samen 

De genomineerden voor de Annie M. G. 
Schmidtprijs 2018 waren: 

•   Wilhelmus

 Tekst: Claudia de Breij
  Muziek: Claudia de Breij en Sander  

Geboers
  Uitvoering: C. de Breij, S. Geboers,  

C. Blacquiere, G. Klein Willink, M. Samba

•   Stop de tijd

  Tekst: Christine de Boer
  Muziek: Yentl Schieman en Christine  

de Boer
  Uitvoering: Yentl en de Boer 

•   Geduld

 Tekst: Mylou Frencken
 Muziek: Frans Ehlhart
  Uitvoering: Mylou Frencken en Ronald 

Schmitz

met Beuving voor het voetlicht bracht.  
De jury noemt Die Geur “een lied waarin  
de schitterende tekst de eigen tijd onder 
woorden brengt, waar de muziek de inhoud 
optilt en de vertolking het lied vleugels 
geeft”.

Patrick Nederkoorn, Jan Beuving en Tom 
Dicke ontvingen een bronzen buste van 
Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank 
Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro. 
De 27e editie van de uitreiking vond zondag 
14 april plaats in Theater Bellevue tijdens 
AKF Deluxe, het jaarlijkse kleinkunst festi 
val rondom het Amsterdamse Leidseplein. 
Voorafgaand aan de ceremonie brachten 
alle genomineerden hun lied ten gehore.

WINNAAR

Die Geur
Tekst: Jan Beuving
Muziek: Tom Dicke
Uitvoering: Patrick Nederkoorn

De jury
Jacques Klöters (voorzitter)
Doris Baaten (actrice/zangeres)
Hijlco Span (programmamaker/presentator)
Hanneke Drenth (actrice/zangeres)
Martijn Breebaart (pianist/componist)

WEBSITE

Patrick Nederkoorn met Die Geur op YouTube: 
youtu.be/0uhPTptqAqU

•   Waarom mensen zingen

 Tekst: Alex Klaasen
 Muziek: Rutger de Bekker
  Uitvoering: Alex Klaasen, Daniël Cornelissen, 

Freek Bartels, Jip Smit, Cripta Scheepers, 
Desi van Doeveren, Kiefer Zwart, Roman 
Brasser en Stef van Gelder

•   Alles komt goed

 Tekst: Kiki Schippers
 Muziek: Kiki Schippers
  Uitvoering: Kiki Schippers, Rolf Verbaant, 

Lennart van Dijk, Sebastiaan Brouwer

http://youtu.be/0uhPTptqAqU
http://youtu.be/0uhPTptqAqU
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Buma Music in Motion (BMIM) beleefde in 2019 zijn negende, goedbezochte editie. De jaarlijkse  
internationale conferentie die zich richt op innovatief gebruik van muziek in film, games,  
televisie en commercials, bood een uitgebreid programma met workshops, keynotes en  
levendige discussies. Naast de toekenning van de New Talent Award werd een aantal Buma 
Awards in nieuwe categorieën uitgereikt.

Buma Music In Motion
21 / 22 MEI
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Buma Music in Motion, “The event on music 
and business innovation in the creative  
industries”, heeft zich in negen jaar ontwik-
keld tot een evenement dat zowel nationaal 
als internationaal op een grote belangstel-
ling mag rekenen. In Tolhuistuin, Amsterdam, 
komen jaarlijks ca. 500 mediacomponisten, 
-producenten en creatives uit binnen- en 
buitenland samen om te netwerken en zaken 
te doen, waarbij ruimte is voor nieuw talent 
om inspiratie op te doen. 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-
EXPO Los Angeles, om daar de belangrijke 
rol van muziek binnen media te promoten.

De negende editie van Buma Music in  
Motion bracht een bonte verzameling pro-
fessionals uit de branding- en audiovisuele 
industrie naar Amsterdam om workshops, 

lezingen, netwerk- en matchmakingsessies 
bij te wonen. 

Voor het eerst dit jaar was Buma Music in 
Motion uitgebreid naar twee dagen. Sprekers 
waren onder anderen Steven Dolcemaschio 
(Sonos), Josh Rabinowitz (Brooklyn Music 
Experience) en de voor een Emmy Award 
genomineerde componist Sunna Wehr-
meijer, bekend van haar werk met James 
Newton Howard voor The Hunger Games. 
De toonaangevende Nederlandse compo-
nist Martijn Schimmer vertelde samen met 
zijn collega’s Daniel Polman en regisseur 
Giancarlo Sanchez over de samenwerking 
voor de populaire tvserie Mocro Maffia  
tijdens het panel ‘The Art of Teamwork’. 
Music supervisor Milena Fessmann werkte 
aan meer dan 200 films en produceerde de 
documentaire Conny Plank  The Potential 
of Noise. Producer Sam Spiegel schreef 
muziek voor brands als Kenzo World,  

FEITEN EN CIJFERS

Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam
500 bezoekers

Buma Award Beste Radio- en Televisie-
vormgeving
Titel: UEFA Europa League
Componist: MassiveMusic

Buma Award Beste Originele Compositie 
in Documentaire, Korte Film, Telefilm  
en Animatie
Titel: In De Zomer
Componist/tekstschrijver: Wouter van  
den Boogaard

Buma Award Beste Sync (in Televisie,  
Film, Online)
Titel: Extinction ‘Pharsalus’
Componisten/tekstschrijvers: Marco  
Bakkenhoven & Marcoen Verrest
Uitgever: MusicAllStars Publishing

Buma Award Beste Originele Compositie 
in Televisieseries
Titel: Ik Weet Wie Je Bent
Componist/tekstschrijver: Stavros  
Markonis
Uitgever: Column Film Music & KRO-NCRV 
Music Publishing

Buma Award Beste Originele Compositie 
in Reclame
Titel: Nederlandse Loterij - Toto ‘Koning 
Toto’
Componist/tekstschrijver: Darre van Dijk
Uitgever: Copyright Power International

Buma Award Beste Sync in Reclame
Titel: Appelsientje ‘Gimme that Sunshine’
Componist/tekstschrijver: Christon  
Kloosterboer
Uitgever: The Missing Sync

Buma Award Beste Originele Compositie 
in Film
Titel: Catacombe 
Componisten/tekstschrijvers: Daniël  
Tuparia & Zbigniew Wolny

BMIM New Talent Award 2019
Gijs Knol en Rinkie Bartels

Jury BMIM Awards 2019 
-   Rob Beemster (Adformatie)
-   Menno de Boer (Radio 538)
-   Hans Brouwer (MassiveMusic)
-   Rogier de Bruin (HERC)
-   Stephen Emmer (componist, Home 

Ground)
-   Danielle Guiguis (Smarthouse Films)
-   Ralph de Haan (producent bij onder  

meer HALAL)
-   Thijs Havens (Eye Film Museum)
-   Johan Hoogewijs (componist, Le Collier 

Rouge)
-   Jon Karthaus (Johnnywood Productions)
-   Renger Koning (componist, Bezness as 

Usual)
-   Mariette Leenhouts (Randstad)
-   Bart van de Lisdonk (componist, Bolletjes 

Blues)
-   Sander van Maarschalkerweerd (Sizzer 

Group)
-   Rens Machielse (componist, Blond, Blue 

Eyes)
-   Karolien Mazereeuw (Sony/ATV Music  

Publishing)
-   Neeltje Mooring (Solid as a Rock)
-   Hans Nieuwenhuijsen (BMIM New Talent 

winnaar 2018)
-   Jeroen Rietbergen (componist, Gooische 

Vrouwen)
-   Martin de Ruiter (Eye Film Museum)
-   Martijn Schimmer (componist, Mocro 

Maffia)
-   Alex Simu (componist, Back to the Taj  

Mahal Hotel)
-   Paul Stevelmans (hoofdredacteur Score 

Magazine)
-   Floris Verbeij (componist, Bram Fischer)
-   Bas Welling (WeFilm)
-   Kaja Wolffers (creative director NL Film)
-   Bob Zimmerman (componist, De Nieuwe 

Wildernis)
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Impossible Foods, H&M, Nike, Adidas,  
Sonos, Honda en Cadillac. Frans Bak is be-
kend van onder andere de Deense TV-serie 
Forbrydelsen (The Killing), waarvoor hij alle 
drie seizoenen scoorde, evenals de vier 
seizoenen van de Amerikaanse remake. 

Aansprekende namen uit de filmindustrie 
waren regisseur Steven Wouterlood  
(Koningsdag, Alles Mag, Mijn Bijzonder 
Rare Week met Tess), regisseur/schrijver 
Jeroen Houben (Matchmaker, Gips), film 
editor Job ter Burg (Zwartboek, Brimstone, 
Elle); film editor Peter Alderliesten (Bankier 
van Verzet, Publieke Werken) en componis-
ten Ella van der Woude (Instinct van Halina  
Reijn, Paradise Drifters) en Franziska Henke 
(Endzeit, Farewell Yellow Sea).

BMIMdelegates konden zich focussen op 
conferentielijnen Film and TV composing, 
Music Supervision, Music Rights, Brands en 
niet in de laatste plaats Tech; de snel evo-
luerende artificiële intelligentie in het domein 
van de (media)muziek was de reden dat 
BMIM een aantal workshops aanbood rond 

dit thema. Creative Europe Desk NL en BMIM 
presenteerden samen een panel getiteld 
Sonic Youth  Children’s Media Composition. 
De conferentiedag werd voor alles afge-
trapt met de One on One Sessions, waarin 
bezoekers voor het vierde jaar op rij de kans 
kregen om in korte sessies mede-professi-
onals te ontmoeten. Meer dan honderd ge-
sprekken werden gepland, met ruim twintig 
regisseurs, producenten, componisten en 
sprekers. Componisten en bedrijven konden 
zo hun werk pitchen, feedback krijgen, over 
business praten, inzicht in marktkansen 
verkrijgen, kennis uitwisselen en de eigen 
naamsbekendheid vergroten. Het match-
makingprogramma van BMIM bleek de ideale 
gelegenheid om nieuwe contacten op te 
doen en potentiële samenwerkingspartners 
en opdrachtgevers te ontmoeten.

AWARDS
Om de succesvolste mensen te onder-
scheiden die de muziek voor film, games, 
televisie en reclame componeren, worden 
gedurende BMIM de betreffende Buma 
Awards uitgereikt. Deze keer gebeurde dat 

BMIM EN ESNS
Gedurende ESNS 2019 presenteerde BMIM een aantal panels over compositie, sync en  
partnerships met merken: I’m With the Brand en Taking it up a Level: The Soundtrack that 
makes the Game. Buma Music in Motion, Eurosonic Noorderslag en internationaal muziek-
bureau Sizzer organiseerden samen het Sync Songwriting Camp 2019: gedurende twee ESNS-
dagen voltrok zich het tweede, sync-getinte BMIM songwriters camp in de Artist Village. 
Vierentwintig getalenteerde schrijvers, afkomstig uit acts die optraden op Eurosonic, bogen 
zich over de soundtrack voor een gloednieuwe Hunkemöller swimwear tv-campagne. Uit 
Nederland waren dit Klangstof, Tjeerd Bomhof en Mathias Janmaat, Van Common en Amy 
Root. In het afsluitende panel, The Sync Songwriting Camp Follow-Up Debrief, besprak een 
team van specialisten samen met het publiek alle tracks die tijdens het camp waren ge-
schreven. Dutch Music Export en BMIM bundelden tijdens ESNS hun krachten en brachten 
een “dream team” samen van music supervisors uit de VS, Duitsland, Groot-Brittannië,  
Nederland en Denemarken, waarmee Nederlandse Buma/Stemra-leden onder vier ogen 
over hun muziek en werk konden praten tijdens ‘Meet the Music Supervisors’.

BMIM EN IFFR
Vanaf de 48e editie in 2019 is International Film Festival Rotterdam (IFFR) een samenwerkings-
verband aangegaan met Buma Music in Motion. BMIM en IFFR selecteerden de volgende 
componisten, die allemaal uitstekende scores maakten voor films die in de bioscoop of op 
festivals in première zijn gegaan: Ella van der Woude, Vincent van Warmerdam, Merlijn 
Snitker, Minco Eggersman, Floris Verbeij en Alex Simu. Zij waren te zien in het Dossier ma-
gazine van CineMart (de internationale coproductiemarkt voor de filmindustrie) en kregen 
de kans om te netwerken met filmmakers tijdens de CineMart sessies. BMIM leverde een 
bijdrage aan de muziekactiviteiten van het festival en IFFR Pro Days had een speciale  
muziekthemadag met filmmakers en componisten. Onder de bevestigde sprekers bevond 
zich componist Cliff Martinez (bekend van de soundtracks voor Drive en Spring Breakers). 

BMIM IN LA
BMIM, in samenwerking met Dutch Music Export, begeleidde van 23 tot en met 30 maart 
componisten, mediamuziekbedrijven, uitgevers en songwriters uit Nederland (leden van 
Buma/Stemra) op een ‘sync-missie’ naar Los Angeles, de stad die met zijn media-industrie 
immers ongekend veel sync-mogelijkheden biedt. Deelnemers hadden de mogelijkheid om 
de MUSEXPO Creative Summit te bezoeken en om van gedachten te wisselen met vooraan-
staande music supervisors en sync executives. De delegatie bezocht zo Disney Pictures,  
Position Music, Trailerpark en Sony Playstation, maar ook componisten als Junkie XL en Jeff 
Rona tijdens studio- en kantoorbezoeken. BMIM organiseerde samen met Het Consulaat-
generaal der Nederlanden in New York (Dutch Culture USA) en Holland Hollywood Connec-
tion een receptie.

BMIM IN CANNES
Met de Embassy of Dutch Creativity (opgericht door IAA Nederland) organiseerde BMIM voor 
Nederlandse mediacomponisten, producenten en muzikanten een matchmakingsessie tij-
dens Cannes Lions Festival in juni. Dit gebeurde in samenwerking met Dutch Music Export.

BMIM EN NFF
Voor het derde achtereenvolgende jaar werkte Buma Music in Motion samen met het Neder-
lands Film Festival in Utrecht in september. De succesvolle Script & Score sessie van 2018 
kreeg een vervolg, en zag componisten nieuwe muziek maken voor filmscripts die in ont-
wikkeling zijn. Daarnaast gaf Andy Hill, de voormalige Vice President of Music Production 
van The Walt Disney Studios, een masterclass aan filmmakers over het belang van muziek 
in film. Hierna waren BMIM mediacomponisten van onder meer BCMM en DFC uitgenodigd 
om te lunchen met Andy Hill. 
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tijdens het Buma Music in Motion Dinner 
op 21 mei. Een deskundige jury, met onder 
meer gevierd componist Bob Zimmerman, 
Gouden Kalfwinnaar Alex Simu en produ-
cent Danielle Guirguis, bepaalde wie de 
Awards mee naar huis mochten nemen,  
uitgaande van werken geschreven in 2018. 
Adformatie en Buma Cultuur zetten zich 
vanaf 2019 samen in om het toenemende 
belang van muziek in de reclamebranche 
onder de aandacht te brengen. De vakjury 
voor de twee Buma Awards x Adformatie 
Beste Reclamemuziek (Beste Originele 
Compositie in Reclamemuziek en Beste 
Sync in Reclame) bestond uit specialisten 
van zowel bureau- als adverteerderszijde 

dit perfect”. De winnaars van de BMIM New 
Talent Award mochten op kosten van BMIM 
de International Summerschool for Filmmusic, 
Gamemusic and Sounddesign bezoeken. 
Samen met de HKU selecteerde BMIM boven-
dien nog één kandidaat. De Summerschool 

en professionals uit de muziekwereld. Hun 
stemmen telden voor 50% mee in het eind-
oordeel. 

Vast onderdeel was de BMIM New Talent 
Award, waarmee Buma Music in Motion 
jaarlijks nieuw talent in de schijnwerpers 
zet. De jury koos Gijs Knol en Rinkie Bartels 
tot de winnaars van 2019. Over hun muziek 
voor de Anne Frank Stichting schreef de 
jury in haar rapport: “Het is een subtiele 
score voor een emotioneel thema dat op 
het juiste moment en op de juiste manier 
de gewenste sfeer en drama toevoegt. Elke 
scène heeft een andere emotionele nuance. 
De gecomponeerde muziek weerspiegelt 

vond plaats in augustus tijdens Media
SoundHamburg. Ook won de winnaar van 
de BMIM New Talent Award producten van 
Sonos en een software pakket van Ableton. 
BMIM wist zowel Sonos als Ableton als 
partner aan zich te verbinden.

WEBSITES

Buma Music In Motion 2019 in magazinevorm online  
Facebook facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter twitter.com/Buma_MiM
Instagram instagram.com/bumamusicinmotion
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http://indd.adobe.com/view/c7e3b4d4-b231-470b-a1ac-237758e51307
https://www.facebook.com/BumaMusicinMotion
https://twitter.com/Buma_MiM
https://www.instagram.com/bumamusicinmotion/


Met bijna 1000 bezoekers en ruim 100 professionals  
kan de Muzikanten dag terugkijken op een geslaagde  
én uit verkochte editie in de Melkweg en het Cine center 
in Amsterdam.  Vertegenwoordigers uit de muziek-
industrie namen plaats tijdens het Demo spreekuur en  
de panels en gaven interessante flitscolleges.
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Muzikantendag
18 MEI
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De verschillende bands, muzikanten, pro-
ducers, rappers en vocalisten lieten de  
zalen al vroeg volstromen. Alle programma-
onderdelen werden dan ook drukbezocht. 
De eerste bezoekers stonden om negen 
uur al voor de deur om zich als eersten  
in te kunnen schrijven bij de Demospreek-
uren. Meer dan 70 professionals, waaronder 
boekers, managers, medewerkers van platen-
maatschappijen, journalisten, publishers, 
pluggers, radiomakers, producers en pro-
grammeurs, zaten klaar voor bijna 1000  
demoluisterbeurten. Muzikanten konden 
hun muziek pitchen bij vertegenwoordigers 
van o.a. Spotify, NPO 3FM, Friendly Fire,  
Top Notch, 3voor12, Universal Music, Sizzer 
Amsterdam, Popronde, OOR, Sony, Agents 
After All, MassiveMusic, Caroline Benelux 
en Puna. Muzikanten breidden hier hun 

(BMG Talpa Music), Erwin Vogel (Pinguïn 
Tune Support, Top Notch), Ilana Goldstoff 
(Sizzer), songwriter Jantine Heij, Jurriën 
Haverlag (NPO 3FM Talent), Lisa de Jongh 
(Patronaat), Max van Bossé (Paradiso), 
Menno Visser (3voor12) en Pien Feith 
(Friendly Fire). Op het podium beoordeel-
den zij de muziek op kwaliteit, potentie, pro-
ductie, originaliteit, compositie en algehele 
indruk.

GPVNL EN ACADEMY
Dit jaar viel de Muzikantendag samen met 
de finales van de Grote Prijs van Neder-
land. Bezoekers en professionals hadden 
op vertoning van hun polsbandje van de 

netwerk uit, ontvingen waardevolle feed-
back en bouwden op deze manier verder 
aan hun carrière.

FLITSCOLLEGES
In de Melkweg vertelde Caro Emerald over 
haar muzikale carrière, deed drummer Tim 
van Delft (De Staat) een clinic en vonden  
er zogenoemde flitscolleges plaats van  
o.a. Jochem Winterwerp en Rogier van der 
Zouwen (DIY Promotie), Bodine Hordijk van 
NPO 3FM (Het vak van de muzieksamen-
steller) en Pim van de Werken (Het geheim 
van muzikaal samenwerken). Het programma 
in Cinecenter ging in op de verschillende 
muziekrechten, doorbreken in 2020, succes 
op social media en boekers en managers. 
Hier vonden ook diverse workshops plaats 
rond artistiek inhoudelijke onderwerpen 
(mixen en masteren, tekst en compositie) 
en waren er studiodemonstraties van Per-
quisite en Basil Kühne.

DEMOPANEL
Met het populaire Demopanel werd het pro-
gramma van de Muzikantendag afgesloten. 
Muzikanten die vooraf hun muziek hadden 
ingeleverd, werden ten overstaan van zo’n 
600 toehoorders gedraaid over de geluids-
installatie van de MAX van de Melkweg.  
Zij konden rekenen op eerlijke en duidelijke 
feedback van professionals als Erroll Antonie 

Muzikantendag ’s avonds gratis toegang tot 
de finalerondes bands/electronics en hip-
hop in de Melkweg. Iedereen die na een in-
spirerende dag alle informatie wilde nalezen, 
kon (en kan nog steeds) terecht op de Muzi-
kantendag Academy. Op muzikantendag.nl/

academy staan de belangrijkste onderwer-
pen 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, Sena, 
de Grote Prijs van Nederland, Musicmaker, 
Interface, De Bassist, Gitarist, Slagwerkkrant, 
Grolsch, Abbey Road Institute en de Melkweg.

WEBSITES

muzikantendag.nl
Facebook facebook.com/Muzikantendag 
Twitter twitter.com/muzikantendag
Instagram instagram.com/muzikantendag
Aftermovie youtu.be/zEytyj8KcgU 

https://www.muzikantendag.nl/academy/
https://www.muzikantendag.nl/academy/
http://www.muzikantendag.nl/
http://facebook.com/Muzikantendag
www.twitter.com/muzikantendag
https://www.instagram.com/muzikantendag/
http://youtu.be/zEytyj8KcgU
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inJazz
27 / 28 JUNI

InJazz 2019 vond plaats op 27 en 28 juni in LantarenVenster,  
Kantine Walhalla, Foodhallen Rotterdam en Room Mate Bruno.  
In de avonduren wisselden ruim veertig jazz- en jazz-gerelateerde 
acts elkaar af, van ingetogen tot uitbundig. De conferentie heeft 
inmiddels een gedegen reputatie opgebouwd en werd dit jaar 
door ruim 500 professionals uit binnen- en buitenland bezocht.
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dit grootste en jaarlijkse Nederlandse jazz-
netwerkevenement. Muzikanten en compo-
nisten krijgen ruimte om zich te presenteren 
aan een internationaal netwerk bestaande 
uit platenlabels, managers, boekers, journa-
listen en andere belangrijke spelers uit de 
jazzscene. Buma zorgt voor een honorarium 
van € 250 per artiest, met een maximum van 
€ 1.250 per groep. Voor de complete line-up 
van 2019, zie het kader.

Het festivalprogramma van inJazz bestaat 
uit drie onderdelen. Dutch inJazz staat voor 
de 20 geselecteerde Nederlandse bands. 
Met de lijn Next Generation Jazz presenteert 
inJazz getalenteerde masterstudenten van 
Nederlandse conservatoria, aangedragen 
door hun school. Hiermee wil inJazz de kloof 
tussen afgestudeerde muzikanten en de 
markt verkleinen en aantonen hoe belang-
rijk het is om talent intensief te ontwikkelen. 
Internationale acts komen terug onder de 
noemer Europe inJazz. Traditiegetrouw 
draagt een aantal toonaangevende Europese 
festivals een opmerkelijke act uit hun land 
aan, met ditmaal ook suggesties van festi-
vals in IJsland, Ierland, Cyprus en Menorca.

WINNAARS

Buma Boy Edgar Prijs
Jasper Blom

Jury Buma Boy Edgar Prijs 2019
Linda Bloemhard, voorzitter (Hoofd Jazz, Codarts)
Marieke Meischke, secretaris (Festivalproducent/programmeur en docent ArtEZ)
Melchior Huurdeman (Redacteur VPRO Vrije Geluiden TV)
Perry Lehmann (Zakelijk leider ProJazz, Den Haag)
Bartho van Straaten (Programmeur Paradox, Tilburg)

Dutch inJazz line-up 2019
Agnes Gosling 4tet, Daahoud Salim Quintet, Doppler Trio, Gerri Jäger Double Duo, Göksel 
Yilmaz Ensemble, Guy Salamon Group, Half Easy Trio, Jeroen van Vliet Moon Trio, Matteo 
Myderwyk, Mo van der Does Quartet, Mudita, Myrthe van de Weetering ft. Tony Roe,  
Thomas Pol, Jamie Peet & Mark Nieuwenhuis, Nizar Rohana Trio, ODELION (XL), Sabrina 
Starke, Son Swagga, SWART., Teus Nobel | Liberty Group, Twists, Wietse Voermans Quintet

Next Generation Jazz
Christian Palmieri, Hendrik Eichler, Hlib Baisha, Ignacio Santoro, Kyle Winklaar, Mindaugas 
Apulskis, Rodrigo Ballesteros, Tommaso Perazzo

Europe inJazz
Alarmist (IE), Bobby Rausch (DE), KALI (CH), LoLanders (GB/NL), MDC III (BE), MICHEL MEIS 
4TET (LU), Month of Sundays (AT), OZMA (FR), PONYLAND (GB), Scott McLemore 4tet (IS), 
Takoushis-Karapatakis Project (CY), Toni Vaquer Sextet (ES), Travelers (IT)

Selectiecommissie Dutch inJazz 2019
Frank van Berkel (BIMHUIS)
Mike Bindraban (Good Music Company, Mondriaan Jazz Festival)
Koen Graat (Jazz in Duketown, November Music)
Felix Schlarmann (JazzFest Amsterdam)
Vera Vingerhoeds (componist, docent, presentator)

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, allemaal op 
loopafstand van elkaar en gratis toeganke-
lijk, omvat het programma inspirerende  
panels, keynotes, presentaties, de bekend-
making van de winnaar van de Buma Boy 
Edgar Prijs en diverse netwerkmomenten. 
Van een dag voor de Nederlandse jazz-
sector is inJazz in dertien jaar uitgegroeid 
tot een prestigieus netwerkevenement  
met Europees bereik.

SHOWCASES 
InJazz biedt muzikanten en componisten 
werkzaam in de jazz en met repertoire ge-
registreerd bij Buma/Stemra de kans om zich 
te presenteren aan een internationaal net-
werk bestaande uit platenlabels, managers, 
boekers, journalisten en andere belangrijke 
spelers uit de scene. 

Nederlandse acts kunnen zich inschrijven om 
zo kans te maken op een optreden tijdens 
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EILANDEN EN PRESENTATIES
Op vrijdag 28 juni presenteerde inJazz haar 
13e conferentieprogramma in Lantaren-
Venster. Jazzprofessionals uit Nederland, 
uit heel Europa en zelfs uit Egypte en Kaap-
verdië doken in een gevarieerd, Engels ge-
sproken programma vol inspirerende panels, 
presentaties en een keur aan netwerkmoge-
lijkheden. 

Na in eerdere edities verschillende Europese 
jazzscenes te hebben uitgelicht, zoomde 
het conferentieprogramma van inJazz 2019 
in op eilanden over de hele wereld. Bezoe-
kers van inJazz konden muzikanten, festival-
programmeurs en andere jazzprofessionals 

van eilanden zo divers als Ierland, IJsland, 
Kaapverdië, Cyprus, de Canarische eilanden 
en de Balearen ontmoeten en hun kennis 
verruimen. Wat betekent het om je te ont-
wikkelen en te bewegen als open-minded 
en moderne jazzmuzikant binnen natuurlijk 
gevormde grenzen? Niet zelden verlaten 
eilandbewoners hun geboortegrond om 
hun geluk te beproeven op het Europese 
vasteland; de Nederlandse conservatoria 
werken op velen als een magneet, zo bleek 
uit het panel over de festivals op genoemde 
eilanden.

Tijdens het conferentieprogramma van in-
Jazz vond een aantal belangrijke presen-

taties plaats. Aan het begin van de middag 
kondigde de Ierse Improvised Music Com-
pany de geselecteerde Europese artiesten 
aan voor het 12 Points Festival, dat van  
25 tot 28 september plaatsvond in het  
BIMHUIS in Amsterdam. Met ondersteuning 
van Dutch Performing Arts was hier een 
achttal jonge Nederlandse jazzacts te zien. 
Ook het door inJazz ondersteunde Sound 
Out kondigde tijdens inJazz de geselec-
teerde artiesten aan die in 2019 en 2020 
aansluiten bij hun Europabrede platform 
voor ontwikkeling en begeleiding van jazz 
en geïmproviseerde muziek. Uit Nederland 
was dat hoornist en componist Morris  
Kliphuis.

ELEVATOR JAZZ PITCH EN MATCHMAKING
Een Nederlands gesproken panel voor ieder-
een die het meeste wil halen uit muziek-
rechten was Music Rights On Tour  The 
Jazz Edition. Saxofonist en componist Ben-
jamin Herman zat op de stoel van de artiest 
die veel weet over auteursrecht en aanver-
wante zaken, maar - zo bleek uit de inbreng 
van vertegenwoordigers van Buma, Sena 
en NORMA  nog lang niet genoeg. Het Jazz 
World Cafe (“co-creating international music 
exchange”) was een nieuw programma
onderdeel. Dit initiatief van Powered by TINC 
bracht muzikanten uit de hele wereld samen 
om met elkaar in gesprek te gaan rond de 
stelling ‘Stel dat je door een lokale artiest 
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Componist Gabriele di Franco (links) won de inJazz 
inCentive stimuleringsprijs met zijn Elevator Jazz Pitch.
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national Market en Rotterdam, the 10th  
island of Cape Verde, dat in samenwerking 
met World Music Forum NL tot stand kwam. 
Internationale muzikanten, programmeurs, 
labels en media vonden elkaar tijdens de 
volgeboekte Matchmaking Sessions.

BUMA BOY EDGAR PRIJS 2019 VOOR 
JASPER BLOM
De Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste 
prijs in Nederland op het gebied van jazz 
en geïmproviseerde muziek, is toegekend 
aan saxofonist en componist Jasper Blom 
(Geldrop, 1965). Hij geldt als een van de be-
langrijkste tenor en sopraansaxofonisten 
uit de Nederlandse jazzscene en streeft als 
componist naar een synthese van jazz, pop, 
klassieke en geïmproviseerde muziek. De 
jury schreef onder meer: “Hij doet niets uit 
effectbejag en gaat al dertig jaar lang heel 
integer zijn eigen gang in diverse stromin-
gen binnen het jazzidioom. Zijn toon wordt 

nooit echt ruig maar is altijd spannend en 
enerverend, als een warme wervelwind 
waarvan je niet weet wat het gaat opwoe-
len.” Onderdeel van de prijs was de door 
de winnaar zelf samengestelde concert-
avond op 4 december 2019 in het BIMHUIS. 
Bij die gelegenheid werd hem de prijs over-
handigd, bestaande uit een geldbedrag 
van € 12.500,- en een bronzen sculptuur 
van Jan Wolkers.

InJazz 2019 kwam tot stand met steun van 
Sena Performers, Gemeente Rotterdam, 
Dutch Performing Arts, LantarenVenster, 
Rotterdam Festivals, North Sea Round Town, 
BERTHOLD Records en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Mediapartners waren 
NPO Radio 2 Soul & Jazz, Sublime FM,  
Jazzism en Stingray DJAZZ. Ondersteuning 
voor het Europe inJazz programma kwam 
van het Europe Jazz Network, de EBU en 
Creative Europe.

WEBSITES

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

DUTCH JAZZ OVERALL

Buma Cultuur en inJazz organiseerden tijdens het NN 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. Ook in 2019 manifesteerde inJazz zich 
samen met Dutch Performing Arts tijdens Jazzahead! in Bremen, eind april. Tijdens deze 
grootste Europese beurs voor jazzmuziek en -artiesten beheerde inJazz onder de noemer 
dutch.inJazz de zogenoemde Dutch umbrella stand waar Nederlandse bedrijven zich konden 
presenteren.

Met Fira B!, Mercado Profesional de Música y  
Artes Escénicas van de Balearen, is inJazz in 2019 een uitwisseling van showcaseartiesten 
begonnen. Fira B! selecteerde uit de Nederlandse showcases de Guy Salamon Group voor 
een optreden in Palma in oktober. Met ondersteuning van inJazz maakte de band van 
drummer/componist Salamon grote indruk, met diverse nieuwe boekingen voor 2020 als  
gevolg.

Een ander uitwisselingsproject dat in 2019 vaste vorm kreeg was dat tussen inJazz en Match 
& Fuse, het internationale netwerk voor artistieke samenwerking in jazz en geïmproviseerde 
muziek. Drummer/componist Sun-Mi Hong en haar Quintet werden geselecteerd voor een 
optreden op het Match & Fuse Festival in Zürich, begin 2020. 

De vanuit Rotterdam opererende groep CaboCuba Jazz legde tijdens inJazz contact met José da 
Silva, sleutelfiguur in de Kaapverdische muziekscene, die ze programmeerde voor Kriol Jazz, 
het gerenommeerde Kaapverdische jazzfestival.

geïntroduceerd zou kunnen worden in het 
buitenland’.

BERTHOLD Records uit Bremen stelde een 
geldbedrag beschikbaar voor de Elevator 
Jazz Pitch. Kandidaten schreven zich ter 
plekke in, waarna een jury bestaande uit 
Marieke Meischke (So What’s Next?), Co de 
Kloet (NPO Soul & Jazz) en Anton Berthold 
(BERTHOLD Records) tien ideeën selecteer-
de. De kandidaten pitchten in de grote zaal 

van LantarenVenster hun muziek, een con-
cept, hun bedrijf  waarna de jury de inJazz 
inCentive, een stimuleringsprijs à € 1000,- 
toekende aan de jonge muzikant Gabriele 
di Franco. Zijn pitch voor een interactief 
live jazzproject was origineel, overtuigend 
en zelfverzekerd.

Overige panels en presentaties waren onder 
meer: Brexit & All That Jazz, Developing New 
Creatives, Why DIY?  Breaking into the Inter-

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


Talentontwikkeling vormde de rode 
draad van het conferentie programma 
van Buma NL 2019, zoals zich dat in  
TivoliVredenburg in Utrecht voltrok. 

In deze tiende editie werd  
bovendien de eerder ingezette  
genreverbreding verder  
doorgetrokken.

Buma NL
30 SEPTEMBER
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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 fa-
ciliteren 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 actueel heeft 
voortgebracht. Paneldiscussies, interviews, 
workshops, presentaties en keynotes die 
bijdragen aan kennisoverdracht en het uit-
wisselen van ervaringen.
STOMP, de organisatie die opkomt voor de 
belangen van de onafhankelijke muzieklabels 
in Nederland, trapte editie 2019 af met een 
panelgesprek over talentontwikkeling, ge-
titeld Waar Een Label Het Verschil Maakt. 
Gerenommeerde sprekers uit de muziek-
industrie gingen vanuit verschillende disci-
plines in op het belang van niet alleen het 
ontwikkelen, maar ook het laten doorstro-
men van nieuw talent.

FUNX PANELS
Radiostation en website FunX presenteerde 
twee panels tijdens Buma NL. De Positieve 
Invloed Van Hiphop werd besproken door 
onder andere FunXdj, presentator en pro-
ducer Fernando Halman, winnaar van de 
Pop Media Prijs 2018. In de discussie over 
diversiteit stelde hij dat urban en hiphop de 
schoolvoorbeelden zouden moeten zijn voor 
“Hilversum”. Halman: “Muziek heeft geen 
kleur. Ik ben groot fan van Marco Borsato en 
hij heeft nu een plaat met Snelle, geweldig. 
Stop alle zuurheid toch weg, omarm de po-
sitieve kant van de urban scene. Denk aan 
wat hiphopartiesten nu opeens kunnen be-
reiken en wees daar blij om.” Uit het FunX
panel over talentontwikkeling kwam naar vo-
ren dat profilering op platforms als Spotify, 
YouTube en Instagram veel bepalender is 
naar FunX toe, maar ook naar platenlabels 
en agencies, dan het traditionele traject van 
een demo en het bijbehorende mailtje met 
een vraag om aandacht. Daarnaast blijft 
het eigen netwerk voor de meeste muziek-
professionals de belangrijkste bron om  
talent te vinden.

MUSIC RIGHTS ON TOUR
Onder leiding van moderator Frank Janssen 
sprak team Nielson openhartig over de  
muzikale koerswijziging die in 2016 werd in-
gezet en die in 2018 resulteerde in succes-

WINNAARS

BUMA NL Awards 2019 
Meest Succesvolle Album Populair: Nielson - Diamant
Meest Succesvolle Album Hollands: André Hazes - Anders
Meest Succesvolle Album Urban: Frenna - Francis
Meest Succesvolle Album Alternatief: Thijs Boontjes - Geen 18 Meer
Meest Succesvolle Single Populair: Davina Michelle - Duurt Te Lang
Meest Succesvolle Single Hollands: Tino Martin - Zij Weet Het
Meest Succesvolle Single Urban: Frenna & Lil’Kleine - Verleden Tijd
Grootste Feesthit: Rene Karst - Atje Voor De Sfeer 
Beste Act Levenslied: Tino Martin
Beste Producer: Edwin van Hoevelaak
Grootste Talent: Brian Voet
Grootste Feestact: Snollebollekes
Helden Oeuvreprijs: Corry Konings
Buma/Stemra Hollandse Meesters Award: Henny Thijssen
Sena Performers Award - Meest gedraaid op de Nederlandse radio: BLØF - Zoutelande
Sena Performers Award - Muzikale Snelkookpan: Studenten van NPAC, Benjamin Tuin, Yossef  
van Loon en Jahlynn Kalkman
Xenox Music Media Awards - Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Hollands: Tino Martin -  
Zij Weet Het
Xenox Music Media Awards - Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Urban: Kris Kross  
Amsterdam, Maan, Tabitha ft. Bizzey - Hij is van mij
Xenos Music Media Awards - Meest gedraaid in de Nederlandse horeca - Populair: Marco Borsato, 
Armin van Buuren & Davina Michelle - Hoe Het Danst
HitsNL Award - Meest gestreamde track - Hollands: Tino Martin - Zij Weet Het
HitsNL Award - Meest gestreamde track - Populair: Davina Michelle - Duurt Te Lang
Buma NL NXTLI Award - ‘Meest actief op social media tot 10.000 volgers’: Marco de Hollander
Buma NL NXTLI Award - ‘Meest actief op social media tot 100.000 volgers’: Samantha Steenwijk
Buma NL NXTLI Award - ‘Meest actief op social media meer dan 100.000 volgers’: Jan Smit 

album Diamant. Elders in TivoliVredenburg 
kwamen De Toegevoegde Waarde Van De 
Muziekuitgever en De Belangrijke Rol Van 
Radio en TV in het Nederlandstalige pop-
segment aan bod. Het door Buma, Sena en 
NORMA gedragen panel Music Rights on 
Tour – De Buma NL Editie maakte veel  
discussie los tussen presentator Martijn 
Crama, het publiek en de panelleden Chiel 
Ottink (alias Thomas Berge), sterproducer 
Edwin van Hoevelaak, Stephanie McGuire 

en Leonie Bos (respectievelijk Creative/A&R 
Manager en Manager Media & Creative  
Design bij BMG Talpa Music).

BUMA NL AWARDS
Tino Martin en Davina Michelle mochten 
zich met respectievelijk vier en drie awards 
de grote winnaars van de Buma NL Awards 
2019 noemen. Frenna ontving twee awards 
in de categorie urban. Nieuw dit jaar waren 
de NXTLI Online Awards, die onder andere 
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naar Jan Smit en Samantha Steenwijk gin-
gen. (Zie het kader voor een overzicht van 
alle winnaars van de Buma NL Awards 2019.)

HELDEN OEUVREPRIJS 
Corry Konings ontving direct na haar bijdrage 
aan het panel rond Het Online Nederlands 
Muziekarchief de Buma NL Helden Oeuvre-
prijs. Deze is bedoeld voor de producent 
en/of uitvoerende artiest die gedurende 
een lange periode een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de Nederlandstalige 
muziekcultuur. En dan specifiek in het Hol-
landse genre. Gezien haar hits, statuur en 
langdurige carrière heeft Corry Konings  
de prijs meer dan verdiend. Huilen Is Voor 
Jou Te Laat van Corry & de Rekels was ruim 
40 jaar de grootste Nederlandstalige hit in 
de Top 40 aller tijden. Als soloartieste 
scoorde Konings vervolgens grote hits met 
nummers als Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel 
Van Binnen, Jij Weet Toch Wel Wat Liefde 
Is, Hoe Je Heette Dat Ben Ik Vergeten, Je 
Moedertje en Adios Amor. 

HOLLANDSE MEESTERS AWARD 
De Hollandse Meesters Award 2019 werd 
uitgereikt aan Henny Thijssen. Sinds medio 
jaren tachtig is hij actief in de muziekindus-
trie als zanger, tekstschrijver, componist en 
producer. Liedjes en teksten van zijn hand 
zijn bekend geworden door artiesten als 

André Hazes (o.a. Ga, Ik Leef Mijn Leven en 
Kind In Mij), Frank van Etten (Leef Als Een 
Zigeuner), Tino Martin (o.a. Jij Liet Mij Vallen 
en Het Is Goed Zo), Frans Bauer & Marianne 
Weber (Geluk Is Een Klein Moment) en  
Thomas Berge (Niet Meer En Niet Minder). 
De Hollandse Meesters Award  een initiatief 
van Buma/Stemra  is een erkenning voor een 
componist die over een langere periode 
met Nederlandstalig repertoire succesvol 
is geweest en daarmee onmiskenbaar een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
Nederlandstalige muziekcultuur.

Een “live magazine” vol interviews en sfeer
impressies werd achter de schermen in  
elkaar gezet en verscheen online gedurende 
Buma NL. Mediapartners van Buma NL 2019 
waren Sterren.nl, RADIONL, Bingo FM en 
MENT TV. Buma NL is een gezamenlijk initi-
atief van Buma Cultuur en Buma/Stemra en 
wordt mede mogelijk gemaakt door Sena 
Performers.

WEBSITES

buma.nl
Facebook facebook.com/BumaNL 
Instagram instagram.com/buma.nl
Twitter twitter.com/bumanl
Buma NL magazine buma-nl-magazine.online
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De 24ste editie van het  
Amsterdam Dance Event  
verwelkomde meer dan 2500 
artiesten en 600 sprekers 
voor 1000 evenementen op 
bijna 200 locaties door heel 
Amsterdam. Met 9 focus 
streams voor diepgaande  
updates over creativiteit  
en business had ADE 2019 
voor ieder van de 400.000  
bezoekers uit maar liefst  
146 landen iets in petto.  
Billboard schreef na afloop: 

“De conferentiekant van ADE 
bundelt de aanwezige intelli-
gentie en kennis van leiding-
gevenden, succesvolle arties-
ten en andere deskundigen  
en stelt deze beschikbaar 
voor mensen op elk niveau.”

Amsterdam Dance Event
16 / 17 / 18 / 19 / 20 OKTOBER 
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Verder kwamen ter sprake (ADE Legal) de 
billings en radius deals, die door veel loca-
ties, promotors, agenten en artiesten worden 
gezien als bronnen van veel problemen. Andy 
Ng, de Group Vice President van Tencent 
Music Entertainment deelde zijn inzichten 
in de streamingmarkt, music publishing en 
de licentieovereenkomsten in China. Inter-
action designer en mediakunstenaar Chris-
topher Bauder gaf een (ADE BeamLab) 
keynote speech en sloot zich aan bij het 
panel van ADE Pro over Future Clubs in the 
Spotlight.

ADE GUESTHOUSE
Na het besluit van vorig jaar om deskundig 
inzicht te geven in zoveel landen als het dag-
programma kon herbergen, belichtte ADE 
opnieuw een aantal van de meest relevante 
spelers uit de wereldwijde elektronische 
muziekscene, waaronder Frankrijk, Japan, 
Canada en Chili. De nadruk ligt op het  
verschaffen van een scherp inzicht in elk 
gekozen gebied, gecombineerd met uitge-
breide netwerk- en outreachmogelijkheden. 
De Balie was het centrale punt voor het ADE 
Guesthouse programma van 2019. Bezoekers 
verdiepten zich hier in het wel en wee van 
de opkomende en gevestigde markten; 

House of China op woensdag, The French 
Electronic Lab op donderdag en Asia  
Konnekt op vrijdag.

ADE TECH
Evenals in 2018 waren innovatieve ideeën 
voor producers, festivals en live acts wel-
kom bij ADE TECH. Bedrijven op het snijvlak 
van muziek, live en technologie - van starters 
tot gevestigde organisaties - konden hun 
ideeën indienen en zo kans maken op een 
plek in de finale van C2W op het hoofd
podium van het DeLaMar Theater. Werner 
Vogels, Chief Technology Officer bij Amazon 

FEITEN EN CIJFERS

400.000 festivalbezoekers
ruim 2500 artiesten op 1000 events, verdeeld 
over 200 podia 
9.150 professionals uit 146 landen 
600 sprekers 

Amsterdam Dance Event Lifetime Achievement 
Award
Marco de Goede (Stichting Nachtburgemeester)

Winnaar ADE C2W (Companies 2 Watch) 
Audionamix (VS)

Jury ADE C2W
Werner Vogels (CTO van Amazon)
Suzy Ryoo (directeur en mede-oprichter Q&A)
Diego Farias (CEO van Amuse, C2W winnaar 
2018)

Bekendmaking DJ Mag Top 100 2019
In de top 20: Martin Garrix op 2, Armin van  
Buuren op 4, Don Diablo op 6, Olivier Heldens 
op 7, Tiësto op 8, Afrojack op 9, Hardwell op 12, 
R3hab op 14, W&W op 18

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. Met Mariana Sanchotene als 
directeur en Willemijn Maas als voorzitter 
van de Raad van Toezicht van de verzelf-
standigde stichting, begon ADE in 2019 aan 
een volgende succesvolle fase. Sanchotene 
keek tevreden terug op het evenement, dat 
voor het eerst volledig onder haar verant-
woordelijkheid viel: “We hebben een enorm 
divers aanbod gehad in de afgelopen vijf 
dagen, met ruimschoots aandacht voor  
artistieke vernieuwing, talentontwikkeling 
en inclusiviteit. Bovendien hebben we meer 
spreiding van evenementen door de stad 
en hebben we uitstapjes naar het HEM in 
Zaandam en het Kunstfort in Vijfhuizen  
gemaakt. Inzet was een groei op kwaliteit, 
niet zozeer op kwantiteit. We streven naar 

een verdieping en verrijking van de ver-
beelding van het programma. Ik denk dat 
we daarin zijn geslaagd.”

ADE PRO
De deelnemers aan ADE Pro in het DeLaMar 
Theater kregen in vergelijking met 2018 
een ander, beter navigeerbaar programma 
voorgeschoteld. Het was makkelijker voor 
iedere delegate om de meest relevante  
onderwerpen en panels te vinden dankzij 
de verticale programmering in zogenoemde 
focusstreams. Denk aan onderwerpen als 
gezondheid, de live-industrie, artist repre-
sentatives en uitgeverijen & labels.

Raymond Roker, de drijvende kracht achter 
‘s werelds grootste sports and entertainment 
company AEG Studios, deelde zijn visie op 
de amusementsindustrie. Robert Williams, 
bekend van Chicago’s Warehouse, en club-
pionier Ron Trent verzorgden een Creative 
Keynote op ADE Pro, waarbij zij recente 
shows, een te verschijnen boekenreeks en 
meer bespraken. ADE Pro bood ook drie 
panels over de toekomst van clubbing, van-
uit het perspectief van de kracht van het 
ontwerp, het belang van de strategie en het 
al dan niet semi-nomadisch zijn.
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De Letse zangeres ANNNA werd 
verkozen tot winnaar van ADE 
Sound Lab’s Demolition contest.
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was een van de keynote sprekers, terwijl 
Lisa Ellis, verantwoordelijk voor muziek en 
artiestenrelaties bij SoundCloud, en Pip 
Rush Jansen, van het internationaal gere-
nommeerde Arcadia Spectacular, spraken 
over de volgende stappen in hun uitdagende 
projecten. 

ADE BEATS
Ter ere van het tienjarig bestaan keerde 
ADE Beats terug naar de Melkweg voor een 
speciale jubileumeditie. Een geheel eigen 
universum met internationale keynote spre-
kers, netwerksessies, inspirerende gesprek-
ken, masterclasses, business cases en het 
laatste nieuws over opkomende markten 
voor hiphop, bass en beats, zakelijke kan-
sen en trends. Aanwezig waren vertegen-
woordigers van companies van wereldfaam 

zoals Roc Nation, Def Jam, Phase One, UMG 
Europe en EMPIRE. 

Nederlandse zwaargewichten uit de voor-
hoede van hiphop en grime, waaronder 
Frenna, Josylvio, JeBroer, Snelle, Jarreau 
Vandal en Mucky, smaakmaker (en Pop  
Media Prijswinnaar 2017) Angelo ‘Rotjoch’ 
Diop (AMS Music Studios, 101Barz), Rotter-
dam Airlines (eveneens 10 jaar oud) en Vin-
cent Patty (Top Notch | Noah’s Ark), haakten 
aan bij internationale grootheden zoals glo-
bal music rights clearance expert Deborah 
MannisGardner (VS), de Zuid Afrikaanse 
Gigi Lamayne (SA) en het multiplatina pro-
ductieteam The Track Masters (VS). Dit jaar 
organiseerde ADE Beats ook een gratis  
talentenprogramma met verschillende part-
ners op bijzondere locaties in de stad.

ADE PRO 

Binnen ADE Pro 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 in 2019 het tienjarig bestaan vierde
ADE Brands - deelconferentie gewijd aan het verbinden van merken en elektronische  
muziek
ADE Green - over duurzaamheid, innovatie en sociale verandering
ADE Health - een kijk op vraagstukken over geestelijk en lichamelijk welzijn binnen de 
sector
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.

ADE ZEN SPACE, ART EN… MUZIEK

Creativiteit en inventiviteit kruipen waar ze maar kunnen. Het grijze gebied tussen confe-
rentie en festival was in 2019 dan ook groter dan ooit. De Waalse Kerk, midden in het  
centrum van Amsterdam, stond in het teken van ADE Zen Space. Bezoekers konden daar 
ontspannen door onder meer een uitverkocht slaapconcert, meditatie en speciale audio-
visuele installaties. Het volledige culturele dagprogramma spreidde zich uit over meer  
dan 40 plekken in de metropoolregio Amsterdam, met Kunstfort Vijfhuizen, ICK ZuidOost,  
Het HEM, Lab111, OSCAM en de Noorderkerk als in het oog springende locaties. Armin van 
Buuren had zijn eigen Escape Room opgezet om zijn single Balance te promoten. Maar 
vooral was er elektronische muziek in alle denkbare vormen, maten en subgenres. Van de 
intimiteit van Pllek en Ruigoord tot de overweldigende grootte van de Ziggo Dome, ruim 
vier dagen en nachten zinderde de hoofdstad van de muziek.

Paradiso en Melkweg waren plaats van handeling van ADE LIVE, het tweedaags programma 
dat een podium biedt aan opkomend live talent. Daarnaast was er voor het eerst een samen-
werking met het festival Milkshake en Paradiso. Zij presenteerden in de Duif het programma 
‘For All Who Love’. Richie Hawtin stond met zijn nieuwe liveshow CLOSE in NDSM Ware-
house, begeleid door Modeselektor en SOPHIE. De legendarische newwaveband New Order 
speelde in AFAS Live. TIKTAK in de RAI kende hiphopsterren als Boef, Broederliefde, Carnage, 
Josylvio, Lil’ Kleine, Poke, Ronnie Flex en Sevn Alias. Festivalspecials waren onder andere 
SOHN & Metropole Orkest in de Melkweg Rabozaal (foto onder) en Weval in het Concert-
gebouw. En natuurlijk Tomorrowland in de Ziggo Dome - het Belgische festival vierde er op  
17 en 18 oktober zijn 15-jarig bestaan met een passende over-the-top productie en sets van 
Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki, om maar een paar 
van de grootste namen ter wereld te noemen. Op zondag veranderde de NDSM-werf in ADE 
Hangover, met kunstinstallaties, live-bands, dj’s, hottubs en zelfs een sauna.
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rende overzichtstentoonstelling ingericht 
ter gelegenheid van 100 jaar elektronische 
muziekinstrumenten.

ADE HEALTH 
ADE Health zoomde in op wat muzikanten 
beweegt én op wat ze doet onderduiken in 
hotelkamer of studio, en wat agenten, labels 
en managers kunnen doen om ze bij te staan. 
De Engelse DJ Hannah Wants ging met 
presentator Dave Clarke in gesprek over 
het belang van welzijn. De DDJF (Dutch DJ 
Foundation) was onderdeel van het confe-
rentieprogramma met het panel Healthy 
Mind, Healthy Party?.

ADE GREEN 
ADE Green kreeg voor de zevende keer 
vorm, en wel op vrijdag in het DeLaMar 
Theater. Het programma verkende de nieuw-
ste en meest impactvolle strategieën voor 
milieu- en sociale verandering binnen de 
industrie, met pioniers uit de evenementen-
industrie, met duurzaamheids vernieuwers 
en andere, tot nadenken stemmende spre-
kers. Gesteund door het Ministerie van  
Infrastructuur en Water Management, Nacht-
lab Agency, Rabobank, Sublime FM en Tim-
berland, kwam een keur aan onderwerpen 
ter sprake, van afvalbeheer in de festival-
industrie tot activisme, en van food foot-
prints tot frequent flyers: “Does DJ Culture 

ADE SOUND LAB
ADE Sound Lab is ADE’s platform gericht 
op sound, creativiteit en technologie. Het 
omvat onthullende gesprekken met grote 
namen uit de elektronische scene, in de 
vorm van ADE MusicTalks, The Record Bag 
Of..., Studio XL, Demolition en nog veel meer. 
De ins en outs van het mixen en produceren 
kwamen van David Wrench, de producer uit 
Wales. Roger Linn, bedenker van de LM1 
en LinnDrum drummachines en de Akai 
MPC samplerserie, was te gast tijdens ADE 
MusicTalks. Zo ook Malcolm Cecil, pionier 
van de modulaire synthesizer. 

Songwriters, vocalisten of producers konden 
zich bewijzen in het allereerste onafhanke-
lijke Writers Camp, gehost door ADE Sound 
Lab en VondelCS. Coaches waren Arjan  
Hebly (NL), Christopher Coe (AU), Joran van 
Pol (NL) en Marco Antonio Spaventi (NL). 
Ook nieuw was Beat Clinic: professionals van 
een specifiek genre binnen de elektronische 
muziek gaven constructieve feedback op 
voltooide tracks van jonge producers, met 
o.a. Headhunterz (NL) en Lucas & Steve (NL).

Waren in de Brakke Grond de grote en kleine 
productiesoftwaremerken aanwezig met hun 
demonstrateurs, in het Compagnietheater 
stelden de producenten van hardware hun 
toplijnen ten toon. Ook was er een schitte-
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have to rely on Airmiles”? Niet alleen woor-
den maar ook daden: op ADE Green werd 
door nationale en internationale evene-
menten de Green Deal Circular Festivals 
getekend. 

ADE UNIVERSITY
Met ADE University wil ADE zowel Neder-
landse als internationale studenten inspire-
ren en opleiden tot de muziekprofessionals 
van de toekomst. De deelconferentie vond 
plaats in Generator Hostel en werd onder-
steund door Fontys Academy for Creative 
Industries en Sprite. Deelnemers kregen  
de kans om de mensen te ontmoeten die 
werken voor Oliver Heldens, Cocoon en 
Spinnin’ Records. De internationale hardcore, 
hardstyle en hard house werden onder de 
loep gelegd en ondernemer Duncan Stut-
terheim (o.a. ID&T) kwam langs voor een 
“Learn From my Mistakes” sessie. Een gloed-
nieuw ADE Universityonderdeel dit jaar was 
What’s Next, een serie sessies met profes-
sionals uit de industrie, zoals PRdeskundige 
Lydia Laws (GB), manager Mickelle Heijmans 
en agent Jelmer Rotteveel (NL), promotor 
Dom Furber en publicist Uda Widanapa-
thirana (beiden AU). 

EN VERDER
ADE kende een panel zonder panelleden  
in de vorm van We The Audience, deed aan 

stad en ADE. De Goede is initiatiefnemer 
en huidige voorzitter van de Stichting 
Nachtburgemeester.

Met C2W (Companies 2 Watch) stimuleren 
ADE en Paylogic innovatieve bedrijven om 
nieuwe ideeën op tech-gebied te presen-
teren. Op de ADEdonderdag werd het  
bedrijf Audionamix met hun XTRAX STEMS 
software gekroond tot winnaar van de 
start-up wedstrijd. De Amerikanen mochten 
zich verheugen op een heel jaar onder-
steuning, begeleiding en promotie, tot en 
met ADE 2020.

Community Building (bezit de fanbase die 
je opbouwt) en verkende The Attention 
Economy (hoe het zintuiglijke geweld dat 
we elke dag meemaken ons welzijn en 
onze concentratie beïnvloedt). Leerzaam 
waren de Fabulous Festival ScrewUps,  
onderdeel van het ADE LIVE Forum. ADE 
Brands kwam met de vertrouwde formule 
van So You Think You Can Sync!: produ
centen met weinig of geen ervaring in het 
componeren van muziek voor een video  
of reclame, kregen feedback op hun input 
door een panel van deskundigen.

Met een totaal van 15 mentorkoppels bracht 
ADE x she.grows jonge professionals (2028 
jaar oud) samen met een eigen mentor, 
voor een periode van vijf ADEdagen. Deze 
mentoren waren afkomstig uit o.a. de VS, 
Engeland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en India. Het betrof 
professionals met een grote verscheiden-
heid aan expertise; van label management, 
artist management, bookings, events en 
festivals, tot publishing, pr & marketing, 
songwriting en geluidstechniek.

WINNAARS
Marco de Goede ontving, na eerder Gary 
Smith en Gert van Veen, de Amsterdam 
Dance Event Lifetime Achievement Award 
voor zijn bijdrage aan de dancescene, de 

De 24e winnaar van ADE Sound Lab’s 
Demolition contest werd de Letse zangeres 
ANNNA, voor haar toepasselijke getitelde 
track Stardom. ANNNA won drie nachten  
in hotel W Barcelona met toegang tot de 
Sound Suite, een KLMvlucht naar Barcelona 
en een hele reeks nieuwe instrumenten en 
software.

ADE 2019 werd georganiseerd door Stichting 
Amsterdam Dance Event, een initiatief van 
Buma. Main partners: Heineken 0.0 | Despe-
rados. Met steun van Gemeente Amsterdam 
en VSB Fonds.

WEBSITES

Voor een indruk van ADE 2019, zie de live feed  
op de website: amsterdam-dance-event.nl/en/live
 
Uitgebreide media-aandacht voor ADE 2019: 
amsterdam-dance-event.nl/en/mentions 

Meer dan zomaar een aftermovie is Children of the Night - Amsterdam Dance Event  
Report 2019 van de NTR: youtu.be/0wSTzEvTU78 

En natuurlijk:
amsterdam-dance-event.nl
Facebook facebook.com/amsterdamdanceevent 
Twitter twitter.com/ADE_NL
Instagram instagram.com/amsterdamdanceevent
LinkedIn linkedin.com/company/amsterdam-dance-event 

http://amsterdam-dance-event.nl/en/live/
http://amsterdam-dance-event.nl/en/live/
http://amsterdam-dance-event.nl/en/mentions
http://amsterdam-dance-event.nl/en/mentions
http://youtu.be/0wSTzEvTU78
http://youtu.be/0wSTzEvTU78
http://www.amsterdam-dance-event.nl/
http://facebook.com/amsterdamdanceevent
https://twitter.com/ADE_NL
http://instagram.com/amsterdamdanceevent
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/amsterdam-dance-event
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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.

Componist des 
Vaderlands

Componist des 
Vaderlands 2019-2020: 
Calliope Tsoupaki.
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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 (20162018). De Componist des 
Vaderlands is een spraakmakende toon-
dichter. Calliope Tsoupaki treedt op als  
ambassadeur en gaat door het hele land in 
gesprek met collega-componisten, musici, 
programmeurs, concertbezoekers, politici 
en programmamakers bij radio en tv. Om 
een groter publiek te bereiken componeert 
zij de komende twee jaar een reeks nieuwe 
werken voor evenementen buiten de concert-
zaal. Ze wil met nieuwe werken snel inspelen 
op landelijke 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 wor-
den. Het opent een poort naar een wereld 
waarvan je niet wist dat hij bestond. Dat ga 
ik als Componist des Vaderlands uitdragen, 
even dienstbaar als een bouwvakker of 
vuilnisman.”

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 eeuwen bestaat en zal 
blíjven bestaan.”  
Via sociale media en de website van Com-
ponist des Vaderlands wil zij het publiek  
nu en dan laten meekijken als zij een nieuw 
stuk componeert. Haar composities zijn  
als download beschikbaar via componist-

desvaderlands.nl/online-partituren.

OUDE ÉN HEDENDAAGSE MUZIEK
Calliope Tsoupaki (1963) komt uit Grieken-
land. Ze studeerde piano en muziektheorie 
aan het Atheense Hellinikon Conservatorium. 
In 1988 emigreerde Calliope Tsoupaki naar 
Nederland om compositie te studeren bij 
haar idool Louis Andriessen. Zij is daarna uit-
gegroeid 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 

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

WEBSITES

Actuele optredens van de  
Componist des Vaderlands worden  
aangekondigd via de website  
componistdesvaderlands.nl
Facebook facebook.com/componistdesvaderlands   
Twitter twitter.com/compvaderlands 

Parijse kathedraal, Pour Notre-Dame, voor 
orgel solo. Op zaterdag 20 april, presen-
teerde Jan Hage al de première in de Dom 
in Utrecht. Meerdere organisten na hem 
speelden het stuk in orgelconcerten door 
het hele land.

Calliope Tsoupaki was Componist in Focus 
tijdens November Music, het festival voor 
nieuwe muziek in ‘s-Hertogenbosch. Jaar-
lijks vraagt November Music een componist 
een requiem te schrijven. Tsoupaki’s Liknon, 
dat op 2 november in première ging, kent 
niet het bij een dodenmis gebruikelijke Kyrie, 
Sanctus en Agnus Dei, maar is eerder een 
muzikaal gebed tot moeder Maria dat past 
binnen de GrieksByzantijnse traditie. Een 
tweede werk was Skia, dat ze schreef voor 
altblokfluitist Erik Bosgraaf. En op het Plein 
aan de Parade, was Tsoupaki’s koorwerk 
Vesper voor het eerst te horen. Meerdere 
koren uit Den Bosch kwamen voor deze 
“Prayerwish for a better world” naar het 
plein, waar iedereen werd uitgenodigd om 
mee te zingen.

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

COMPOSITIES EN PREMIÈRES
Haar eerste optredens in functie vonden 
eind 2018 plaats op tv tijdens Podium Wit-
teman en tijdens de Dag van de Mensen-
rechten in Utrecht. 

Tsoupaki was diepgeraakt door de brand in 
de Notre-Dame, op 15 april 2019. Direct daar-
na componeerde zij een hommage aan de 

http://componistdesvaderlands.nl/online-partituren
http://componistdesvaderlands.nl/online-partituren
http://www.componistdesvaderlands.nl/
https://www.facebook.com/componistdesvaderlands 
https://twitter.com/compvaderlands


INHOUDSOPGAVE De evenementen van Buma Cultuur in 2019  42

Op vrijdag 8 november vond in ’s-Hertogenbosch 
de allereerste editie plaats van New Music Con-
ference, een initiatief van Buma in samenwerking 
met festival November Music. Met een hogere 
opkomst dan verwacht en enthou siaste reacties 
van deelnemers uit binnen- en buitenland, heeft 
het evenement zich direct een plaats verworven 
in het Nederlandse muzieklandschap.

New Music Conference
8 NOVEMBER
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Dat het tot een samenwerking kwam tussen 
Buma en November Music lag voor de hand. 
Al sinds de oprichting in 1993 is het tien-
daagse festival in ’sHertogenbosch een 
smaakmaker in de programmering van 
Nieuwe muziek. Het geeft veel ruimte aan 
componisten, solisten, ensembles en koren 
uit Nederland, het biedt daarnaast gerenom-
meerde namen uit het internationale veld 
van hedendaags klassiek en jazz en het  
stimuleert de kruisbestuiving tussen muziek 
en disciplines als ballet, theater en beelden-
de kunst. New Music Conference brengt 
professionals samen die deelnemen aan of 
geïnteresseerd zijn in November Music. De 
dag is daarmee de ideale voedingsbodem 
voor componisten die nieuwe wegen (willen) 
verkennen. 

In cultureel centrum Verkadefabriek kwamen 
zo’n tweehonderd betrokkenen samen om te 
netwerken en te discussiëren over thema’s 
die spelen in de voorhoede van compositie, 
uitvoering en programmering van Nieuwe 

eyeopener opleverde. Hoe kunnen we sa-
menwerken om vaker Nederlandse symfo-
nische muziek uit te voeren? Daarover gin-
gen Mark van Dongen (artistiek assistent 
Koninklijk Concertgebouw Orkest) en Esther 
Gottschalk (Nieuw Geneco) in gesprek met 
een volgepakte zaal. Diepgaand gefilosofeerd 
werd er over Rizoom, het nieuwe productie-
huis waarin Muziekgebouw (Amsterdam), 
De Doelen (Rotterdam), Korzo (Den Haag), 
productiehuis voor hedendaagse muziek 
Intro (Maastricht), Asko|Schönberg Ensem-
ble en festival November Music deelnemen.

Zestien programmeurs, agenten, muziek-
journalisten, muziekuitgevers en vertegen-
woordigers van Buma en Sena zaten in zo-
genoemde Meet & Connectsessies klaar om 
met conferentiedeelnemers van gedachten 
te wisselen. Het bleek een uitgelezen kans 
voor zowel jonge als gevestigde componis-
ten om tips te krijgen en nieuwe connecties 
te leggen. New Music Conference is name-
lijk niet alleen bedoeld om te luisteren. Wie 
professioneel werkzaam is in de muziek en 
zich thuis voelt bij de programmering van 
November Music, werd genodigd om tijdens 
New Music Conference haar of zijn kennis 
en ervaring te delen en te bouwen aan een 
internationaal professioneel netwerk - in de 
Meet & Connectsessies of gewoon in de 
wandelgangen.

muziek. Meer dan dertig sprekers uit Neder-
land, de Verenigde Staten, Canada, Engeland, 
België, Frankrijk en IJsland lieten zich uit 
over festivalinvulling, carrièreontwikkeling, 
fair practice en digitale technieken op het 
gebied van bladmuziek.

De Engelse schrijver Tim RutherfordJohnson 
opende de conferentie met een confronte-
rende speech over de invloed van het hui-
dige politieke discours en de wetenschap 
rond klimaatverandering op de nieuwste 
muziek, zoals die op festivals als November 
Music te horen is. Nog daarvoor wisselde een 
twintigtal componisten een uur lang ideeën 
en strategieën uit voor meer en originelere 
samenwerking en profilering, tijdens een 
sessie georganiseerd door de Brabantse 
‘space makers’ Powered by TINC.

Componist des Vaderlands - en November 
Music’s composer in residence  Calliope 
Tsoupaki was “lijdend voorwerp” in het leven-
dige panel over auteursrecht, dat menige 

De conferentie werd afgesloten met een 
serie korte presentaties van masterstuden-
ten compositie en sonologie, voorgedragen 
door de Nederlandse conservatoria. Op 
speelse wijze pitchten zes studenten hun 
muziek, waarna ze werden ondervraagd 
door een internationale jury, bestaande uit 
Juliet Palmer (Urbanvessel, CN), Preston 
Stahley (Tribeca New Music, US), pianist 
Ralph van Raat (NL) en Bert Palinckx (artis-
tiek directeur November Music, NL). Deze 
wees uiteindelijk Adrián Crespo (van Codarts 
in Rotterdam) aan als meest veelbelovende 
talent, wat hem een première van een van 
zijn werken tijdens November Music 2020 
opleverde.

New Music Conference is een initiatief van 
Buma in samenwerking met November Music 
en wordt ondersteund door Nieuw Geneco.

WEBSITES

De keynote speech van  
Tim Rutherford-Johnson is hier terug te lezen: 
divergencepress.net/2020/01/16/music-after- 
music-after-the-fall/

newmusicconference.nl
Facebook fb.me/newmusicconference  
Instagram instagram.com/newmusicconf 
Twitter twitter.com/newmusicconf 

http://divergencepress.net/2020/01/16/music-after-music-after-the-fall/
http://divergencepress.net/2020/01/16/music-after-music-after-the-fall/
http://divergencepress.net/2020/01/16/music-after-music-after-the-fall/
http://divergencepress.net/2020/01/16/music-after-music-after-the-fall/
http://www.newmusicconference.nl
http://fb.me/newmusicconference
https://www.instagram.com/newmusicconf/
https://twitter.com/newmusicconf


Buma Music Academy is een vaste waarde op de Nederlandse scholen, dankzij maar liefst 
650 deelnemende docenten in schooljaar 2018-2019 en 700 in 2019-2020. Het lespakket  
is voor het achtste lesjaar op rij opgefrist en blijft zo gevarieerd en actueel als altijd. Het 
ambassadeurschap van zangeres Floor Jansen zorgt bovendien dat Buma Music Academy 
extra goed zichtbaar is.

Buma Music Academy
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Duncan Laurence en minister Ingrid van Engelshoven reiken de award voor Muziekdocent van het Jaar 2018 -2019 uit aan Petra Smit.

FÄIS deed begin 2019 een succesvolle BMA Scholentour.
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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 les-
route samenstellen en is het lesmateriaal 
te downloaden. De lesomgeving bevat in 

één uur met de hele klas een eigen nummer 
creëren onder leiding van Bazz Barnasconi. 
Zetten we het aantal workshops (op scholen 
waar regulier nauwelijks een muzieknoot te 
beluisteren valt) af tegen het voor BMA be-
schikbare budget, dan kunnen we in 2019 
spreken van een maximaal bereik.

ABLETON
Buma Music Academy was in zijn zevende 
schooljaar (2018-2019) al populairder dan 
ooit en een vaste waarde op maar liefst 650 
deelnemende middelbare scholen, stijgend 
naar 700 in schooljaar 2019-2020. Vaste 
BMApartner inzake de elektronische muziek 
en muziekproductie, Ableton, verstrekte aan 
de leerlingen vele duizenden Ableton Live 
Intro licenties, waarmee zij onmiddellijk aan 
de slag konden als muziekproducer. 

schooljaar 2019-2020 maar liefst 47 lessen 
verdeeld over zeven verschillende onder-
werpen: muziekstijlen, muziekinstrumenten, 
songteksten, componeren en musiceren, 
elektronische muziek, de muziekindustrie 
en muziek en andere disciplines. Essentieel 
voor BMA is dat de lessen wederom zijn 
geactualiseerd en uitgebreid én gedifferen-
tieerd naar schooltype (VMBO en HAVO
VWO-niveau). De lessen hebben bijpassende 
lesvideo’s. 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. Het lesmateriaal van 
Buma Music Academy kan worden gezien als 
een toolbox waaruit de docent put om zijn 
of haar lessen vorm te geven, ze spannen-
der te maken en beter aan te laten sluiten 
op de leefwereld van de leerlingen. De les-
sen komen tot stand in samenwerking met 
een panel bestaande uit professionals uit 
het onderwijs en de muziekindustrie. 

Aanvullend op het lesmateriaal zijn een 
twaalftal muziekquizzen te spelen. Ook zijn 
er workshops voorhanden: voor schooljaar 
2019-2020 zijn dat klassikale instrument-
workshops (cello, ukelele, etc.), rappen, het 
leren produceren van elektronische beats 
of de workshop getiteld 1 klas = 1 band: in 

Schooljaar 20192020 zag andermaal een 
forse doorgroei van het aantal volwaardige 
Ableton Live 10 licenties verspreid onder 
jonge en gemotiveerde scholieren. 

DOCENTENMEETUPS
Geregeld organiseert Buma Music Academy 
nascholingsdagen voor muziekdocenten. 
De laatste docentenmeetup van schooljaar 
2018-2019 vond plaats bij de tentoonstelling 
MOJO Backstage in Museum Prinsenhof in 
Delft. Na de zomervakantie troffen tientallen 
muziekdocenten elkaar in het Haags Hiphop 
Centrum in Den Haag, waar Jiska Duurkoop, 
psycholoog en schrijfster van het boek 
Straatpraat, en rapper/beatboxer Patrick 
Couwenberg vertelden over de wereld van 
straattaal, rap en hiphop. 
De vruchtbare samenwerking met Ableton 
kwam in 2019 onder andere naar voren tij-
dens ADE (een bijeenkomst in het Student 
Hotel over de link tussen de Learning Music 
site en Ableton Live) en tijdens de middag 
in de Amsterdamse Tolhuistuin, speciaal 
voor docenten die graag met Ableton en 
elektronische muziek (willen) werken in hun 
lessen. Het herkennen en coachen van  
muzikaal talent kwam aan bod tijdens de 
masterclasses van Jack Pisters (hoofd van 
de afdeling Pop van het Conservatorium 
van Amsterdam) en Jorien Stravens (direc-

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
2019-2020 > 700
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teur Popsport), in muzikale broedplaats  
De Basis in Nijmegen.

MUZIEKDOCENT VAN HET JAAR
Zanger FÄIS, die onder andere samen met 
Afrojack een wereldhit scoorde met de 
track Hey, presenteerde zich tijdens de 
BMA Scholentour in de tweede helft van 
schooljaar 2018-2019 (zie kader). Buma  
Music Academy kreeg daarnaast veel aan-
dacht in de media met de verkiezing van 
de Muziekdocent van het Jaar 20182019, 
die tot stand kwam in samenwerking met 
De Persgroep en de Vereniging Leraren 
Schoolmuziek. De verkiezing vestigde de 
aandacht op het grote belang van de  
muziekdocent en muziekeducatie in het 
onderwijs, dat mede door het ministerie 

van OCW wordt benadrukt. Bijna 1.400 ge-
nomineerden werden voorgedragen, allen 
muziekdocent of onderwijsbetrokkenen  
die zich inzetten voor muziekeducatie. Een 
selectieprocedure leverde een vijftal fina-
listen op die op basis van een uitgebreide 
motivatie en een interview werden beoor-
deeld door een vakkundige jury: Eurovisie-
songfestivalwinnaar Duncan Laurence,  
zangeres Anneke van Giersbergen, singer-
songwriter Nana Adjoa, muziekjournalist en 
radio-DJ Fernando Halman, Jack Pisters 
van het Conservatorium van Amsterdam, 
bestuurslid bij brancheorganisatie muziek-
docenten VLS Erik Bogers, FÄIS en Frank 
Helmink. Op 26 juni reikten Ingrid van Engels-
hoven - minister van Onderwijs, Cultuur  
en Wetenschap - en Duncan Lau rence de 

WEBSITES

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

award voor Muziekdocent van het Jaar 
20182019 uit aan Petra Smit. Zij is als docent 
muziek/ckv verbonden aan de Christelijke 
Scholengemeenschap Buitenveldert in Am-
sterdam en werkt met Buma Music Academy 
sinds het eerste jaar.  
Bekijk hier de video van de uitreiking.

FLOOR JANSEN
Eind november 2019 heeft Floor Jansen 
zich als ambassadeur verbonden aan Buma 
Music Academy. Als zangeres en frontvrouw 
van de wereldwijd succesvolle Finse metal-
formatie Nightwish ontving zij in 2018 de 
Buma ROCKS! Export Award. In 2019 oogst-
te zij veel waardering voor haar optredens 
in het AVROTROS tvprogramma Beste 
Zangers. Floor Jansen gaat zich namens 
Buma Music Academy het komend school-
jaar inzetten voor meer en beter muziek-
onderwijs in het voortgezet onderwijs. “Als 
ik geen gedreven muziekdocenten had  

gehad op mijn middelbare school, was ik 
misschien wel nooit gaan zingen”, vertelde 
Floor Jansen bij de bekendmaking van haar 
ambassadeurschap. “Ik was het gepeste, 
onzekere kind dat droomde over zingen 
zonder te weten dat ik er een stem voor had. 
Door de inzet op school durfde ik uit mijn 
schulp te kruipen en begon ik te zingen! Ik 
werd zekerder van mezelf en kreeg vrienden 
en was voor altijd verliefd op muziek. Niets 
is zo heerlijk en eerlijk als samen muziek 
maken. Niets verbindt zoals muziek dat kan. 
Muziekonderwijs is daarom om heel veel 
redenen ontzettend belangrijk.” 

Buma Music Academy werkte in 2019 samen 
met onder andere Ableton, Creative Tech 
Academy, FÄIS, Popsport, Paradiso (Amster-
dam), Paard van Troje en Haags Hiphop 
Centrum (Den Haag), De Basis (Nijmegen) en 
Museum Prinsenhof (Delft).

FÄIS BMA SCHOLENTOUR
FÄIS, die samenwerkte met Afrojack en in 2016 een wereldhit scoorde met het nummer 
Hey, heeft in januari in het kader van BMA Scholentour op vijf locaties van middelbare 
scholen masterclasses & korte pauze-optredens verzorgd: Mondial College in Nijmegen 
(VMBO/HAVO/VWO; geen muziekvak of -docenten, wel CKV-docenten die graag BMA  
voor muziek inzetten), International School Utrecht (internationale school, gemengd; één 
muziekdocent), Thomas a Kempis in Zwolle (VMBO, HAVO, VWO; muziek belangrijk en in 
curriculum, tevens vooropleiding ArtEZ conservatorium), het Augustinianum in Eindhoven 
(HAVO, atheneum, gymnasium; heeft (pop)muziek in het extra programma) en Wellant 
Westvliet in Den Haag (VMBO; muziek als praktijkvak). Extra: de muziekdocent van Wellant 
Westvliet heeft voor het bezoek van FÄIS collega’s in en rond Den Haag benaderd met het 
aanbod dat getalenteerde en gemotiveerde leerlingen van die scholen aanwezig mochten 
zijn. Gevolg: extra leerlingen van het Veurs Lyceum (Den Haag), Sint-Maartenscollege  
(Voorburg), Dalton (Den Haag), Gymnasium Novum (Voorburg) en Drumschool Voorburg.

-10 masterclasses
-6 pauze-optredens
-255 leerlingen die de masterclasses volgden
-meer dan 3000 leerlingen bij FÄIS’ pauze-optredens

https://bumamusicacademy.nl/
https://www.facebook.com/BumaMusicAcademy
https://www.instagram.com/buma_music_academy/
https://www.youtube.com/bumamusicacademy
https://www.youtube.com/watch?v=3gzB7jG6CYg&feature=youtu.be
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BUMA BLAASMUZIEK AWARDS 
Tijdens het Fanfare Repertoire Festival 
2019 in De Veluvine in Nunspeet zijn op  
zaterdag 30 november de Buma Blaas-
muziek Awards uitgereikt. Componist Jan 
Bosveld ontving de BUMA Blaasmuziek 
Award voor zijn veelzijdige werken voor  
hafabra-orkesten in alle divisies en alle stij-
len. Dit kunnen concourswerken zijn, maar 
ook solo’s en karakterwerken die in stijl va-
riëren van klassiek-romantisch tot minimal. 
Met name zijn bijdragen voor fanfareorkest 
hebben gezorgd voor een aanzienlijke  
verbreding van concours- en concertreper-
toire. De Oostenrijkse componist Thomas 
Doss ontving de BUMA Blaasmuziek Award 
International. Zowel zijn symfonische mu-
ziek, vocale muziek als blaasmuziek wordt 
overal ter wereld graag gespeeld.

BUMA ROCKS! EXPORT AWARD 
Tijdens metalfestival FortaRock in Nijme-
gen ontving zangeres Anneke van Giers-
bergen de Buma ROCKS! Export Award. 

Deze prestigieuze prijs is een initiatief 
van Buma Cultuur, in het leven geroepen 
als blijk van erkenning en waardering 
voor een Nederlandse rockartiest of 
-band die in het buitenland veel succes 
oogst. De voorgaande jaren ontvingen 
Floor Jansen (2018), Textures (2017),  
Within Temptation (2016), EPICA (2015)  
en Ad Vandenberg (2014) deze Award.  
Na de Awarduitreiking volgde een Q&A 
met Van Giersbergen. Enkele honderden 
toeschouwers luisterden naar het gesprek 
over haar carrière, van de jaren met The 
Gathering en haar vele gastoptredens  
in rock en metal, tot haar succesvolle, 
wereldwijde solotournees. Na de uitrei-
king speelde zij een korte akoestische 
set. Naar aanleiding van de toekenning 
van de Buma ROCKS! Export Award ver-
scheen Anneke van Giersbergen in diverse 
programma’s op de nationale tv en radio-
zenders en werd zij geïnterviewd door 
binnen- en buitenlandse kranten, tijd-
schriften en webzines.

Buma Cultuur ondersteunt ook
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GAUDEAMUS MUZIEKWEEK
Al 73 jaar presenteert, organiseert en  
stimuleert Gaudeamus de nieuwste  
muziek van jonge muziekpioniers, mede 
ondersteund door Buma Cultuur. De 
Amerikaanse Kelley Sheehan won in sep-
tember de Gaudeamus Award 2019 als 
afsluiting van de Gaudeamus Muziek
week 2019 in Utrecht. Sheehan is actief 
componist, als uitvoerende in de geïm-
proviseerde elektronische muziek en als 
artistiek directeur en redacteur voor  
een webzine. Gitarist en componist Aart 
Strootman ontving tijdens de Gaudeamus 
Muziekweek de Matthijs Vermeulenprijs 
voor zijn werk Shambling Emerge  after 
after party. Deze prijs, ter waarde van 
20.000 euro, wordt tweejaarlijks beschik-
baar gesteld door het Fonds Podium-
kunsten aan een Nederlandse componist 
die naar het oordeel van een onafhanke-
lijke jury een bijzonder werk heeft gecom-
poneerd op het terrein van de heden-
daagse muziek.

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

NOVEMBER MUSIC
Ook in 2019 ondersteunde Buma het fes-
tival in ’sHertogenbosch dat de nieuwste 
muzikale ontwikkelingen laat zien waarbij 
makers en componisten putten uit heden-
daags gecomponeerde muziek, jazz, new 
world music, muziektheater, visual music, 
electronics & soundscapes en geluids
installaties. Zie het hoofdstuk New Music 

Conference.

WOMEX
De 25e editie van WOMEX vond eind  
oktober 2019 plaats in Tampere in Finland. 
De Nederlandse vertegenwoordiging werd 
gerealiseerd door het World Music Forum 
NL in samenwerking met Dutch Performing 
Arts en met aanvullende steun van Sena 
Performers, Buma Cultuur en de Neder-
landse Ambassade in Finland. De opkomst 

van Nederlanders was minder hoog dan 
in voorgaande jaren (50 deelnemers), wat 
te maken had met het feit dat Tampere 
een dure en voor wereldmuziekprofessio-
nals minder aantrekkelijke bestemming 
was. Toch werd de gemeenschappelijke 
Nederlandse stand met servicepunt goed 
bezocht en het trade dinner voor genodig-
den in samenwerking met de Nederlandse 
ambassade was goed voor het netwerk. 
Een drietal Nederlandse acts werd extra 
onder de aandacht gebracht: Dr. Jordan 
Institute, Magda Mendes en Mehmet Polat 
& Embracing Colours. World Music Forum 
NL organiseerde speeddates en publi-
ceerde voorafgaand aan WOMEX de 
Dutch World Directory 2020: worldmusic-

forum.nl/dutch-world- directory.

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 2019 streek het World Blend Café 
neer in Grounds Podium in Rotterdam in 
maart, in Pllek in Amsterdam (een uitge-
breide editie: World Blend Conference & 
Blend Café) in september en in Tivoli-
Vredenburg in Utrecht in december.

ZILVEREN DUIF AWARD VOOR LIED  
VAN HET JAAR
Tijdens het Zilveren Duif Gala op 14 maart 
2019 in De Basiliek in Veenendaal reikte 
Buma Cultuur de Zilveren Duif Award voor 
Lied van het Jaar uit aan hiphopformatie 
Damascus en zangeres Kinga Bán voor 
hun single Het Licht. Damascus won deze 
belangrijke onderscheiding voor christe-
lijke muziek ook in de categorieën Beste 
urban/gospel album (Nieuwe Ronde 
Nieuwe Kansen) en Beste samenwerking.

https://www.worldmusicforum.nl/dutch-world-directory/
https://www.worldmusicforum.nl/dutch-world-directory/
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Exportbevordering
Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale evenementen als het Amster-
dam 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 voorgaan-
de hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven. 
Genoemde evenementen, begeleidings-
programma’s voor ondernemers en artiesten, 
eigen stands op de belangrijkste muziek-
beurzen wereldwijd en uitwisselings pro-
gramma’s met conferenties brengen Neder-
lands product voortdurend internationaal 
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 
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-

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 contacten 
ter bevordering van ‘internationaal zaken-
doen’.

Marktvergroting voor de Nederlandse pop-
muziek is voor Dutch Music Export het uit-
gangspunt van het exportbeleid. Die markt-
vergroting 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, rekening 
houdend met de schaal van de act en het 
genre.

HERIJKING DUTCH IMPACT
Op basis van de bevindingen van het export-
beleid over 2017 en 2018 hebben de Stich-
ting Popcoalitie, Buma Cultuur en de uit-
voerders van het beleid besloten om in 
2019 in grote lijnen voort te bouwen op het 
staande beleid zoals beschreven in het plan 

sector. Beleid, professionaliteit en gover-
nance van Dutch Music Export worden 
nauwkeurig bewaakt; ook het Music Mana-
gers Forum is betrokken. De regelingen, 
uitvoering en het flankerend beleid worden 
jaarlijks geëvalueerd. Sinds de zomer van 
2017 biedt de website van Dutch Music  

Export alle informatie met betrekking tot 
de ondersteuning van Nederlandse arties-
ten in het buitenland, de activiteiten op  
het gebied van voorlichting alsmede de 
voorwaarden voor de diverse export
subsidieregelingen. In samenwerking met 
het ministerie van OC&W is financiële on-
dersteuning sinds 2017 mogelijk via een klein 
aantal 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 marke-
tingactiviteiten

•   De SIBregeling: Starters International 
Business. Deze regeling werkt met spe-
ciale vouchers voor onder meer de indivi-
duele coaching van ondernemers. 

•   De Dutch Impact ondersteuning voor 
deelname van internationaal potentievolle 

van de Stichting Popcoalitie, ‘Pop naar het 
Buitenland 2017  2020’. Toch zijn er ook 
enkele belangrijke veranderingen doorge-
voerd. Dutch Music Export communiceerde 
in 2019 met een bredere groep NL-industrie-
partners om beter op de specifieke wensen 
van deze doelgroep in te kunnen spelen. 
Essentieel hierbij is de samenwerking met 
de Nederlandse muziek-tech bedrijven die 
internationaal actief zijn. De opkomst en 
ontwikkelingen van nieuwe media en ver-
anderende wereldwijde distributiemethoden 
voor muziek hebben immers verstrekkende 
gevolgen voor het speelveld van artiesten 
en muziekprofessionals. Dutch Music Export 
ziet het belang van innovatie, verbreding 
en verjonging van een aantal activiteiten 
en de uitvoering daarvan. Het heeft daarom 
een aantal bestaande showcase-activiteiten 
tegen het licht gehouden, waar nodig aan-
gepast of stopgezet, als Nederlandse  
artiesten - ondanks alle pogingen daartoe - 
onvoldoende werden gehoord en gezien 
en het doen van zaken structureel uitbleef.

Dutch Impact, een initiatief van Buma Cul-
tuur, promoot Nederlandse bands over de 
grens en organiseert showcaseavonden en 
events met Nederlandse acts op belangrijke 
muziekconventies wereldwijd. Deelname van 
artiesten aan Dutch Impact evenementen 
is in 2019 getoetst op basis van een interna-

https://www.dutchmusicexport.nl/
https://www.dutchmusicexport.nl/
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tionaal plan voor elke deelnemende artiest. 
Extra aandacht is besteed aan begeleiding 
op het gebied van internationaal zakendoen 
en professionalisering. Via intensief contact 
zullen ambassades en consulaten (de Pos-
ten) hierbij voortaan een belangrijkere rol 
spelen. In 2019 was Dutch Impact natuurlijk 
actief tijdens Eurosonic Noorderslag. Het 

CANNES, LOS ANGELES, NEW YORK
Dutch Music Export was in 2019 actief in 
Cannes tijdens de Midem en (samen met 
Buma Music In Motion) gedurende Cannes 
Lions, met presentaties van Nederlandse 
acts en componisten. De ‘syncmissie’ naar 
Los Angeles en de MUSEXPO Creative 
Summit aldaar, bestond er net als in 2018 

presenteerde bovendien Nederlandse  
artiesten gedurende The Great Escape 
(Brighton, GB), ILMC (Londen, GB) en MaMA 
(Parijs, FR). Naast optredens van Neder-
landse acts konden bezoekers van BIME 
(Bilbao, ES), International Festival Forum 
(Londen, GB) en Reeperbahn (Hamburg, 
DE) een Dutch Impact Party bijwonen. 

uit om componisten, mediamuziekbedrijven, 
uitgevers en songwriters uit Nederland  
(leden van Buma/Stemra) te introduceren in 
het mediamekka van de VS. Tijdens Indie 
Week in New York organiseerde Dutch Music 
Export in samenwerking met organisator 
A2IM (een ‘notforprofit’ handelsorganisatie 
die 500 onafhankelijke Amerikaanse muziek-
labels vertegenwoordigt), met het Neder-
lands consulaat en met de organisatie van 
conferentie/festival ‘M for Montreal’ (CN) een 
driedaags netwerkprogramma: dagelijkse 
ontbijtsessies met Amerikaanse muziek-
professionals (labels, agents, venues, sync 
agents) op het consulaat in New York, be-
zoeken aan en overleg met Amerikaanse 
muziekbedrijven en een avond met Neder-
landse acts in club Pianos.

Begin 2019 publiceerde Dutch Music Export 
de criteria voor support op showcase- 
evenementen in 2019. Aangeduid als ‘reality 
check’, dienen deze door iedere aanvrager 
in acht te worden genomen; denk aan vol-
doende professionaliteit in organisatie en 
boekhouding, internationaal en lokaal (finan-
cieel) betrokken partners, een langetermijn-
visie en het simpele feit dat de aanvrager 
de Nederlandse nationaliteit moet hebben 
en het gespeelde materiaal een voldoende 
mate van Nederlands copyright moet  
hebben.
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Een delegatie van bij Buma/Stemra aangesloten professionals bezocht de MUSEXPO Creative Summit in Los Angeles in maart.
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EXPORTWAARDE
Op zaterdag 19 januari presenteerde Per-
fect & More BV het jaarlijkse onderzoek 
naar de exportwaarde van de Nederlandse 
popmuziek, zoals het bureau dat sinds 2004 
uitvoert in opdracht van Buma Cultuur. Het 
resultaat was positief: na een lichte daling 
in 2015 groeide de exportwaarde van de 
Nederlandse popmuziek in 2016 naar een 
recordbedrag van ruim € 196 miljoen, om in 
2017 verder te stijgen naar € 201 miljoen.

De exportwaarde wordt bepaald door  
drie onderdelen: Rechten, Opnamen en 
Optredens. Het in het onderzoek genoemde 
bedrag van € 201.377.440 verwijst naar de 
opbrengsten van de exploitatie van Neder-
landse muziek (Nederlands copyright) in 
het buitenland na aftrek van gemaakte 
kosten maar inclusief salarissen, winst en 
belasting. Rechten waren goed voor een 
bedrag van € 22,5 miljoen, de exploitatie 
van opnamen van Nederlandse artiesten  
in het buitenland voor bijna € 12,43 miljoen, 
maar het overgrote deel kwam van de op-
tredens buiten de landsgrenzen, goed voor 
een bedrag van € 166,4 miljoen. De optre-
dens in dance stonden garant voor € 143,7 
miljoen.

Tiësto (135 optredens op een buitenlands 
podium) nam in 2017 de koppositie over 

2017 op enige of grote mate actief buiten 
Nederland. André Rieu en zijn Johann 
Strauss Orchestra waren onverminderd 
succesvol in de populaire klassieke muziek, 
met optredens in de grootste arena’s in 
vijftien landen in Europa, Noord en Zuid
Amerika. 

De Top 5 van landen met de meeste op-
tredens (op basis van de 50 meest optre-
dende Nederlandse artiesten) is de VS, 
Spanje, Duitsland, Groot Brittannië en 
nieuwkomer China. De samenstelling van 
de Landen Top 5 qua opbrengsten: Duits-
land is (nog steeds) nummer 1 met 16,4% 
van de inkomsten, gevolgd door Groot- 
Brittannië (14,9%), België (12,9%), Frankrijk 
(11,8%) en de VS met 8,0%.

TITELS
Succesvol voor wat betreft exploitatie in 
het buitenland in 2017 waren de Neder-
landse acts en componisten zoals Afrojack, 
Giorgio Tuinfort, Martin Garrix. Daarnaast 
noteerden de onderzoekers opvallende  
resultaten voor vormgevingsmuziek (tunes, 
jingles en RTVachtergrondmuziek) en  
muziek in commercials. Waves, de release 
van Mr. Probz uit 2014, begint tekenen van 
een klassieker te vertonen, met goede  
opbrengsten in 2017. Venus, Radar Love, 
You, In ’t Kleine Café aan de Haven, Schatje 

van Yellow Claw (130), met de ten opzichte 
van 2016 vier plaatsen stijgende Oliver  
Heldens (124) als aanstormende derde. 
Martin Garrix, Dash Berlin, R3Hab, Afrojack, 
Sam Feldt, Bassjackers, W&W, Quintino, 
Laidback Luke, Hardwell, Don Diablo, Head-
hunterz, Nicky Romero, Joris Voorn, Brennan 
Heart, Chuckie en Fedde Le Grand maakten 
vervolgens dat de top 20 van meest in het 
buitenland optredende Nederlandse acts 
uitsluitend elektronische muziek betrof. De 
voortdurende groei en ontwikkeling van EDM 
(Electronic Dance Music) in NoordAmerika 
is sinds 2009 een belangrijke factor. De hoe-
veelheid optredens liep ook in 2017 enigs-
zins terug, maar andere markten dienen 
zich aan: China, en in mindere mate Japan, 
Indonesië en Thailand.

ROCK EN RIEU
Metalband Epica is de eerste naam uit een 
ander genre die in de lijst opduikt. Met 85 
optredens staat deze band op de 21ste 
plaats. De Nederlandse (hard)rock, (pop)
rock, punk en metal ging verder veelvuldig 
de grens over dankzij My Baby, Tim van  
Tol, Delain, Klangstof, The Charm The Fury, 
Paceshifters, Antillectual, No Turning Back, 
Gold en Canshaker Pi.

In totaal zijn 1277 artiesten onderzocht. 
Daarvan waren 958 Nederlandse acts in 

Mag Ik Je Foto/Schatzi, Schenk Mir Dein 
Foto maar ook Johan de Meij’s Symphony 
Nr. 1 mogen niet onvermeld blijven. Reality 
van Lost Frequencies zorgt dankzij het  
aandeel van Janieck Devy en Radboud 
Miedema voor goede resultaten. De 2016
hits Animals van Martin Garrix, Firestone 
(Kygo/Martijn Konijnenburg), Policeman 
(Eva Simons/Sidney Samson) en Catch & 
Release (Matt Simons) bleven het in 2017 
goed doen buiten Nederland. Een grote in-
ternationale nieuwkomer was Summer Mad-
ness van J. Soul Brothers & Afrojack. 

Over het passeren van de 200-miljoengrens 
verklaarde Frank Helmink tegenover Enter-
tainment Business, vakblad voor de media- 
en entertainmentindustrie: “Er zit in de 
dance  -hoek nog zoveel talent onder de  
radar, het kan niet anders dan dat er nog 
veel meer mensen doorbreken. Ik verwacht 
ook dat de dancesector het grootste aan-
deel aan de exportwaarde blijft leveren.  
De voorwaarden daarvoor zijn er al. Er 
wordt in de elektronische muziek in Neder-
land structureel heel professioneel gewerkt. 
Daarnaast hebben we de Buma Music Aca-
demy in het leven geroepen om het muziek-
talent op middelbare scholen te stimuleren 
actief te worden. Er is nog genoeg ruimte 
voor aanwas, terwijl dat niet ten koste zal 
gaan van jongens als Afrojack en Armin.”



Financieel 
verslag
Geconsolideerde Staat van baten en lasten 
over 2019

Fo
to

 L
au

ra
 S

ili
qu

in
i

  Jaarrekening Begroting  Jaarrekening

Baten 2019 2019 2018

BATEN
Dotatie Vereniging Buma 3.983.000 3.983.000 3.997.223

Dotatie Stichting SENA 85.000 0 55.000

Projectinkomsten 462.561 420.000 556.860

Totale baten 4.530.561 4.403.000 4.609.083

LASTEN    

Projecten 3.236.524 3.303.000 3.230.292

Personele kosten  578.961 684.600 780.417

Afschrijving immateriële vaste activa   3.798

Afschrijving materiële vaste activa 5.345 10.000 12.968

Diverse baten en lasten 2.703  246

Huisvestingskosten 88.637 136.400 118.902

Huur, Lease & Onderhoud 268 500 703

Kantoorkosten 534 2.750 1.629

Overige kosten 301.864 265.750 398.053

Doorbelasting aan projecten  - -175.000

Totale lasten 4.214.836 4.403.000 4.372.008

Totaal van bedrijfsresultaat 315.725  237.075

Rentelasten en soortgelijke kosten -27  -22

Totaal van resultaat 315.698  237.053

Bestemming saldo van baten en lasten

Bestemmingsreserve Noodfonds corona 150.000  

Overige reserves 165.698                           -  237.053

  315.698  237.053
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BESTUUR BUMA CULTUUR 
Coen ter Wolbeek, interim-voorzitter/penningmeester  

(tot 20 juni 2019)

Frank van Wanrooij, secretaris

Hans Aalbers 

Arno van Berkel, penningmeester

Jeff Hamburg
Renger Koning, interim-voorzitter vanaf 20 juni 2019

Lucas van Slegtenhorst
Noëlla Jansen (vanaf 21 november 2019)

ORGANISATIE BUMA CULTUUR 
Frank Helmink, directeur 

Marieke Aarts, operations manager (tot 1 maart 2019)

Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags klassiek,  

jazz en kleinkunst 
Maartje Glas, manager Buma Music in Motion  

(per 1 februari 2019)

Marnix la Gro, assistent programma en productie  

(per 19 augustus 2019)

Bart van Haare, projectcoördinator 

Patrick Heeregrave, content manager

Saskia Hoekstra, office manager

Karsten ter Hoeven, producent (tot 1 juni 2019)

Richard de Jeu, controller

Gijs Matthee, medewerker sponsoring & partnerships  

(tot 1 maart 2019)

Marga Poen, financiële administratie 

Bas Reeders, projectcoördinator

Peter Smidt, genremanager pop/rock (tot 14 januari 2019)

Romy Tiemens, hospitality & partnerships manager

Gijs Verburg, beleidsmedewerker sponsoring & fondsen-

werving (tot 1 maart 2019)

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.
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