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Buma Cultuur

Foto Jorn Baars

Zet zich in voor muziek uit Nederland

3

De missie van Buma Cultuur is glashelder:

ook de planning en aanpak van de festivals,

decennia een fundament gelegd van eve-

Buma Cultuur eert ieder jaar componisten,

met de Nederlandse muziekauteurs en

conferenties, prijsuitreikingen en overige

nementen en activiteiten binnen alle mu-

tekstdichters en muziekuitgevers vanwege

muziekuitgevers als belangrijkste doelgroep,

activiteiten van Buma Cultuur vanaf maart

ziekgenres. Sommige daarvan, zoals Euro-

hun bijzondere carrière of bijdrage aan de

is en blijft de promotie van het Nederlands

grondig worden herzien. Simpelweg afge-

sonic Noorderslag, het Amsterdam Dance

verspreiding van Nederlands muziekauteurs-

muziekauteursrecht in relevante markten

lasten was geen optie; juist in tijden van

Event, Buma NL, inJazz en Buma Music In

recht. Grote aandacht bij de achterban en

haar belangrijkste opdracht. De manier

crisis wil Buma Cultuur nauw contact houden

Motion, zijn uitgegroeid tot sterke netwerk-

in de media is er voor de Buma Awards,

waarop Buma Cultuur daarin te werk gaat

met de achterban en het dierbare netwerk

events met een duidelijk inhoudelijk profiel.

waaronder ook de Buma Gouden Harp, de

is gevat in een beleidsplan geschreven voor

dat componisten, musici, muziekuitgevers en

Zij brengen het Nederlands muziekauteurs-

Lennaert Nijgh Prijs en de Buma Filmmuziek

de periode 2017 - 2020. Directeur Frank

overige professionals in de muziekindustrie

recht nationaal en internationaal onder

Award vallen. Audiovormgeving en reclame-

Helmink vat daarin het dilemma van de

verbindt, levend houden. In dit jaarverslag

de aandacht en onderschrijven de rol van

muziek hebben eveneens hun eigen Buma

stichting als volgt samen: “De ambities zijn

ontbreekt ten opzichte van voorgaande

Buma Cultuur als aanjager en initiator.

Awards en de Lifetime Achievement Award

groot, maar de middelen niet onbeperkt.

edities dan ook enkel de Muzikantendag;

Gevestigde festivals en conferenties als

gaat naar een Buma-componist die uitzon-

Dat vraagt om creativiteit en ondernemer-

alle andere events vonden doorgang in

Eurosonic Noorderslag en Amsterdam Dance

derlijk en langdurig heeft gepresteerd.

schap.” Uit dit jaarverslag over 2020 blijkt

nieuwe vorm.

Event staan op eigen benen, wat het team

De Buma Awards reiken inmiddels ook tot

van Buma Cultuur tijd en energie laat voor

ver in het veelzijdige en uiterst succesvolle

in een door COVID-19 opgeschud jaar. Zoals

Opgericht en ondersteund door de Neder-

de evenementen die zich richten op kwets-

Nederlandstalige veld (van levenslied tot

de hele culturele sector in Nederland en

landse auteursrechtenorganisatie Buma,

bare genres en waardevolle niches binnen

hiphop). In specifieke markten zoals pop,

daarbuiten tot stilstand kwam, moesten

heeft Buma Cultuur gedurende de laatste

de industrie.

jazz en theater ondersteunt Buma Cultuur

dat aan creativiteit geen gebrek is geweest
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genreprijzen zoals de Popprijs, de Buma

ontplooien, als schrijver, als performer, in

Boy Edgarprijs en de Annie M.G. Schmidt-

de studio en op het podium. Met de Buma

prijs. Al deze prijzen genereren aandacht

Music Academy is Buma Cultuur een vaste

in de media en hebben zo een belangrijke

waarde geworden op honderden scholen

stimulerende werking.

voor het voortgezet onderwijs in Nederland.
Last but not least: Buma Cultuur gelooft in

De muziekindustrie zit complex in elkaar

bevordering van de Nederlandse muziek

en ontwikkelt zich razendsnel. Als een be-

export. Als een van de initiatiefnemers van

langenbehartiger voor de sector is Buma

Dutch Music Export geeft Buma Cultuur

Cultuur daarom onmisbaar. De stichting komt

artiesten die internationaal op het punt van

niet alleen met advies op zakelijk gebied,

doorbreken staan op specifieke onderdelen

maar ondersteunt daarnaast initiatieven

van hun marketingplan een extra duwtje in

die muzikanten jong en oud helpen zich te

de rug.

2020: LUISTERNAARONS.NU EN DE FONDSEN
Buma Cultuur werkt vanuit de stellige overtuiging
dat muziek een toegevoegde waarde heeft voor samen
leving, onderwijs en economie. De proactieve rol van
Buma Cultuur in haar benadering van leden, klanten,
overheid en media heeft haar al in een leidende rol
geplaatst in het debat over bijvoorbeeld het auteurs
recht. In 2020 heeft Buma Cultuur zich laten horen als
het ging om de aandacht voor muziek, componisten
en musici en de derving van inkomsten als gevolg van
de pandemie. In april 2020 startte Buma Cultuur de
campagne Luisternaarons.nu, een oproep aan radio
stations om zoveel mogelijk Nederlandse muziek te
draaien. Buma Cultuur-directeur Frank Helmink richtte
zich direct tot de zendermanagers en muzieksamen

stellers van de stations. In een interview met vakblad
Entertainment Business zei hij: “Je kunt wel harten on
der de riem blijven steken tot je een ons weegt. Maar
daar hebben artiesten uiteindelijk niets aan. Er moet
iets gebeuren. Het is de meest eenvoudige manier om
Nederlandse musici te helpen. Het kost geen moeite en
ook geen extra geld. Het lijkt me in deze tijd toch ver
dedigbaar dat je tijdelijk de strakke lijnen en formats
loslaat? Wij dragen hoe dan ook twee miljoen euro per
maand over, maar doen dat nu liever aan Nederlandse
artiesten.”
Nauw betrokken was Buma Cultuur bij de lancering
door Buma/Stemra van het Noodfonds Muziek, begin

mei. Hiervoor was €2.750.000 gereserveerd om muziek
professionals te ondersteunen. In december 2020
kon worden geconstateerd dat tot dan toe circa 1.600
auteurs, componisten en uitgevers een gift uit het Nood
fonds Muziek mochten ontvangen.
Ook onder de verantwoordelijkheid van Buma/Stemra
viel het Investeringsfonds Muziek. Dit omvatte nog
eens €2.475.000 en was bedoeld voor componisten,
tekstschrijvers en uitgevers van muziek, als onderdeel van het Steunfonds Rechtensector (een initiatief
van de Federatie Auteursrechtbelangen). Zij konden
hiervoor in oktober en november een aanvraag in
dienen.
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De evenementen
Foto Ben Houdijk

van Buma Cultuur in 2020

6

15 / 16 / 17 / 18 JANUARI
“Wat was jouw laatste festival voordat
de pandemie uitbrak?” Alleen daarom
al is Eurosonic Noorderslag editie 2020
er één om nooit te vergeten. Maar ESNS
2020 was ook gewoon zeer succesvol,
met een sterke muzikale line-up van toonaangevende Europese artiesten en een
innovatief conferentieprogramma met
opvallende keynotes en paneldiscussies.
Gendergelijkheid en duurzaamheid waren
belangrijke thema’s, zowel tijdens de
conferentie als tijdens het festival; ESNS
2020 wist een 50/50 verdeling manvrouw te realiseren in de programmering
en heeft bovendien bijgedragen aan de
ontwikkeling van de met de TU Eindhoven
ontwikkelde Green Energy Mill Tower.
Eurosonic Noorderslag in 2020 7
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Eurosonic Noorderslag

ESNS 2020 IN CIJFERS
Totaal aantal bezoekers: 42.061
Conferentie bezoekers: 4.323
Nationaliteiten: 52
Acts: 347
Aantal podia Eurosonic: 39
Aantal podia Noorderslag: 9
Media: 423
EBU radiostations: 31
Internationale festivals: 390
ETEP festivals: 130

ESNS 2020 ging voortvarend van start op

er met sprekers als Dan Koplowitz (Friendly

en Inclusiviteit en Wat betekent fair pay als

in alle facetten van de organisatie. Eén van

dinsdagavond met het Popgala Noord, de

Fire Licensing), Kevin Cole (KEXP) en Glenn

subsidievoorwaarde?

de belangrijkste doeleinden voor ESNS dit

prijsuitreiking voor de muziekindustrie in

Peoples (Billboard) ruimte voor inzichten

Noord-Nederland, en eindigde met de ont-

van de andere kant van de oceaan. Hiermee

Het indrukwekkende Forum Groningen werd

vrouw-verdeling binnen het programma van

hulling van de Popprijswinnaar op zater-

had ESNS een gevarieerd programma met

toegevoegd als een inspirerende nieuwe

de conferentie. Met haar participatie als een

dag. In totaal woonden meer dan 42.000

een vinger aan de pols van de Europese

locatie voor de conferentie, met ruimtes

van de eerste festivals in Keychange en Take

mensen deze editie bij, waarbij 347 acts uit

markt.

voor panelgesprekken en netwerkbijeen-

a Stand zet ESNS zich in voor diversiteit op

komsten. Voordeel van de verschuiving

festivals in de breedste vorm. Take a Stand

33 landen zich presenteerden aan het pu-

jaar was het bereiken van een 50/50 man/

bliek. Zwitserland, het focusland van dit

De belangrijkste programmalijnen tijdens

richting Forum Groningen was dat het con-

is een Europees initiatief dat sociale cohesie

jaar, droeg bij aan de line-up met 22 acts.

de conferentie van 2020 waren, naast on-

ferentieprogramma op de zaterdag langer

aanmoedigt en in brede zin om aandacht

De conferentie werd bezocht door 4.323

derwerpen over het livecircuit, venues,

kon doorlopen. In samenwerking met Dutch

en tolerantie vraagt. Keychange is een inter-

muziekprofessionals uit 52 landen, die de

festivals, artiestenmanagement, recording

Music Export en Poppunt België bood ESNS

nationaal initiatief dat als doel heeft meer

laatste ontwikkelingen in de muziekbusiness

en marketing: EPIC (European Production

op de zaterdag een focusprogramma, gericht

vrouwelijk muziektalent de muziekindustrie

bespraken.

& Innovation Conference), ESNS LOUD,

op de uitwisseling van Nederlandstalige

in te krijgen. ESNS sloot zich aan bij het

ESNS Tech, Nieuwe media, Popbeleid en

muziek tussen Nederland en Vlaanderen.

Keychange-principe ‘50:50 in 2020’, wat

DE CONFERENTIE

inhoudt dat de balans van mannelijke en

Diversiteit.

De conferentie bood sprekers als Mark

MAN/VROUW

vrouwelijke artiesten in 2020 gelijk moest

Mulligan (MIDiA Research), Richard Wernicke

Binnen het thema popbeleid vonden o.a.

Eurosonic wordt waar mogelijk gender

zijn. Dit resulteerde in 2020 in een grote

(Deezer), Barry, Lucy en Jonathan Dickins

de volgende panels plaats: Hoe investeert

neutraal opgezet (denk aan genderloze toi-

verandering ten opzichte van voorgaande

(ITB, WME en September Management),

de Nederlandse overheid in cultuur? en De

letten en merchandise) en fysiek zo toe-

jaren. In 69% van de panels op de confe-

Anna Sjölund (Lollapalooza Stockholm), John

rol van de regio in het Nederlands cultuur-

gankelijk mogelijk gemaakt voor iedereen,

rentie zat een vrouwelijke spreker. De ver-

Giddings (Solo Agency) en Beckie Sugden

beleid. Ook diversiteit kreeg veel aandacht,

zowel intern als extern. Inclusiviteit staat

houding onder de acts voldeed al langer

(XRay Touring) een podium. Daarnaast was

met panels zoals Fair Practice: Diversiteit

hoog op de agenda en wordt doorgevoerd

aan de Keychange-doelstellingen.
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WINNAARS
Popprijs 2019

Pop Media Prijs 2019

Floor Jansen

Rob Stenders (NPO Radio 2)

Jury Popprijs

Jury Pop Media Prijs

- Sharid Alles (NPO 3FM)
- Guus Bleijerveld (BV Pop/Ntb)
- Lisa de Jongh (Patronaat/
Welcome to the Village)
- Gijsbert Kamer (De Volkskrant)
- Jan Douwe Kroeske (Double 2)
- Joey Ruchtie (De Oosterpoort/
Eurosonic Noorderslag)
- Job de Wit (freelance journalist)

- Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)
-G
 ijsbert Kamer (De Volkskrant)
- Wilbert Mutsaers (Spotify)
- Yolanda Ulger (Universal Music)
-L
 isa de Jongh (Patronaat/Welcome
to the Village)
-M
 atthijs van Duijvenbode
(toetsenist)
- Fernando Halman (FunX, winnaar
Pop Media Prijs 2018)

Cultuurfonds Pop Stipendium
2020

Winnaars IJzeren Podiumdieren
2019

Judy Blank

- Beste marketeer: Barry Spooren
(Le Guess Who?)
- Beste programmeur: Michelle
Kuypers (Transition Festival, So
What’s Next, NN North Sea Jazz)
- Beste directeur: Minke Weeda
(Rotown)
- Beste festival: Roadburn (Tilburg)
- Beste podium: Rotown (Rotterdam)
- IJzeren Eierbal: Janna Albada

Jury Pop Stipendium
- Edwin van Andel (programmeur
pop, jazz en wereldmuziek bij
het Concertgebouw, dj)
- Imke Loeffen (talentmakelaar
Poppunt Gelderland, muzikant)
- Joey Ruchtie (programmeur
De Oosterpoort/boeker ESNS)

GEM TOWER

Foto Niels Knelis Meijer

Eén van de hoofddoelen van ESNS is om over vijf jaar een energieneutraal festival met no
waste-label te worden, onder andere door niet meer met aggregaten te werken en geen
single-use plastic bekers te gebruiken. Ook is ESNS een van de grondleggers van Innofest,
waarmee veel innovaties zijn getest. ESNS maakt deel uit van het Interreg NWE PowerVIBES
project dat de GEM (Green Energy Mill) Tower in januari 2019 heeft geïntroduceerd. De toren
heeft tot doel de koolstofvoetafdruk van festivals met 20% te verminderen door dieselgene
ratoren overbodig te maken. In plaats daarvan wordt betaalbare en betrouwbare energie
geproduceerd uit hernieuwbare bronnen wind, biomassa en zonne-energie. Het prototype
van de toren werd gepresenteerd op ESNS 2019. Tijdens ESNS 2020 was de daadwerkelijke
GEM Tower met zijn 21 meter hoogte een echte eye-catcher. Dit feit stelde de organisatie
in staat om veel informatie te verspreiden over de vergroening van energiebronnen op fes
tivals. Daarnaast heeft de toren gedurende het evenement ook bijgedragen aan het leveren
van groene energie voor een sessieplek en een aangrenzend café.

Popgala Noord awards

- Froukje Bouma (artiestenmanager)
- Marlene Bakker (artiest)
- Bert Vos (directeur Simone FM)
- Floor Oostra (marketeer Spot
Groningen)
- Walter Flapper (artiestenmanager)
- Robert Bangma (directeur Minerva
Academie voor Popcultuur)
- Gino Spijkerman (eigenaar Inter
stage)

- Lifetime Achievement: Noisia
- Beste Talent: Hannah Mae
- Beste Artiest: Blanks
- Beste Innovatie: Plantjebandje
- Beste Podium: Vera
- Beste Technisch leverancier:
Faber Audiovisuals
- Beste festival: ESNS

Jury Popgala Noord awards
- Joey Ruchtie (programmeur ESNS;
voorzitter zonder stem)

MUSIC MOVES EUROPE

ETEP

De onderlinge afhankelijkheid van de

European Talent Exchange Programme

activiteiten van ESNS zorgt ervoor dat de

(ETEP) is voor de Europese Commissie een

projecten elkaar versterken en ESNS als

‘flagship project’ en een essentiële schakel

vliegwiel fungeert voor talenten. Dit is terug

in het talentontwikkelingstraject van ESNS.

te zien in de genomineerden voor de Music

Het zorgt immers voor de circulatie van

Moves Europe Talent Awards: veel van deze

Europese artiesten. Zo’n honderddertig

artiesten speelden in voorgaande jaren op

Europese en internationale festivals zijn

ESNS en doen daardoor mee in dit talent-

lid van ETEP (waaronder Roskilde, Glaston-

ontwikkelingsprogramma, waarmee ze

bury, Sziget, Lowlands, Coachella, Lollapa-

zomertours en media-aandacht hebben

looza en Rock in Rio). Hun programmeurs

gerealiseerd. Voor de tweede keer werden

komen naar ESNS; uit het programma selec-

in de Stadsschouwburg de Music Moves

teren zij artiesten voor een optreden op

Europe Talent Awards uitgereikt. In een

hun festival. Door de samenwerking met

awardshow onder regie van Guy Weizman

muziekexportkantoren (nieuwe deelnemers

(NNT/Club Guy&Roni) kwam de Nederlandse

in 2020: Denemarken en Letland), Europese

Naaz als grote winnaar uit de bus, ze won

radiostations en andere mediapartners zorgt

zowel één van de juryprijzen als de Public

ESNS voor ondersteuning van de internatio-

Choice Award.

nale festivaloptredens met media-aandacht,
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in de vorm van airplay en (online) publica-

POPPRIJS

aflatende passie voor muziek en vermogen

Het platform NOORD in Oost werd als op-

ties. De festivals kopen zo op voorhand

De Popprijs 2019 is in De Oosterpoort tijdens

om nieuwe muziek naar het publiek te

volger van House of the North toegevoegd

succes in, de bands weten zich verzekerd

Noorderslag uitgereikt aan Floor Jansen.

brengen.” Het Pop Stipendium van het

aan de programmering en Club Oost debu-

van een publiek dat hun repertoire kent en

Jansen is al enkele jaren succesvol als

Prins Bernhard Cultuurfonds, ter waarde

teerde daarmee als officiële ESNS-presen-

de mediapartijen hebben ermee een voor-

zangeres van Finse symfonische metal-

van €10.000, ging naar singer-songwriter

tatieplek voor de Hit the North talenten van

trekkersrol bij hun luisteraars. De balans

band Nightwish, maar werd bekend onder

Judy Blank. De IJzeren Podiumdieren voor

zowel 2019 als 2020. Hit the North is het

voor ETEP over 2019 was veelbelovend;

het grote publiek met haar bijdrage aan

professionals in de live-popsector, gingen

talentontwikkelingstraject van ESNS, Pop

Nederland zag dat jaar een aantal van 22

tv-programma De Beste Zangers. De jury

naar (onder andere) Rotown en Roadburn.

fabryk, POPgroningen, Kunst & Cultuur

acts niet minder dan 49 ETEP-optredens

waardeert het dat haar muziek ‘een verbin-

De beste festivals van Europa ontvingen al

Drenthe en Into The Great Wide Open. Ieder

doen, alleen voorbijgestreefd door Groot-

dende kracht heeft, voorbij de subcultuur’.

op woensdag de European Festival Awards.

van de drie noordelijke provincies levert

Brittannië. De eerste serie ETEP-artiesten

De bekendmaking was live te zien bij de

Glastonbury Festival, Open’er, Electric Castle,

drie acts voor Hit the North. Gedurende vier

voor 2020 bevatte een aantal hoogtepun-

NTR op NPO 3 en te horen op NPO 3FM.

No Sleep Festival en WME’s Lucy Dickins

bootcamps verspreid over een jaar wordt

ten van deze editie van ESNS: Squid (GB),

Floor Jansen kon zelf niet aanwezig zijn en

waren onder de gelukkige prijswinnaars.

dit jonge muzikale talent klaargestoomd

Yīn Yīn (NL), Alyona Alyona (UA), Celeste

sprak het publiek via een videoboodschap

(GB), Altın Gün (NL), Black Country, New

toe. Sinds 1986 wordt de Popprijs tijdens

REGIONAAL

the North wordt mede mogelijk gemaakt

Road (GB), Pongo (PT), Inhaler (IE), Meduza

ESNS uitgereikt aan een Nederlandse artiest

Geen enkel evenement in Groningen krijgt

door het Prins Bernhard Cultuurfonds en

(IT), Molchat Doma (BY), French 79 (FR) en

of band die een aanzienlijke bijdrage aan

zoveel aandacht in de media als ESNS. Ook

We the North. De negen talenten van het

Charlotte Adigéry (BE).

de Nederlandse popmuziek heeft geleverd.

brengt ESNS als geen andere speler in

talentontwikkelingsprogramma Hit the North

Groningen cultuur en bedrijvigheid samen,

tourden vanaf 20 augustus langs zalen en

FOCUSLAND

AWARDS, AWARDS

en het is daardoor van grote economische

festivals door het Noorden. De tour was

In samenwerking met Swiss Music Export

Naast de Popprijs kende Eurosonic Noor-

waarde voor stad en provincie. De banden

geïnitieerd om toch live speelmomenten te

presenteerde ESNS een keur aan Zwitserse

derslag nog drie prijsuitreikingen. Radio-

tussen festivalorganisatie en bestuurlijke

creëren voor Same Old, The Desmonds,

muziek tijdens Eurosonic. Overigens is

maker Rob Stenders (NPO Radio 2) kreeg

en commerciële partijen uit de regio werden

Seewolf, Moonradio, Delore, Cashmyra, The

ESNS in 2020 begonnen met het gerichter

de Pop Media Prijs, de prijs voor een be-

ditmaal aangehaald tijdens een netwerk-

Resurrection, The Vices en Isa Zwart, die

promoten van Europese landen in het alge-

duidende bijdrage aan de popjournalistiek,

borrel en een bijeenkomst voor fondsen,

eerder door de coronacrisis hun hele agenda

meen.

vanwege “zijn enthousiasme, zijn niet-

culturele instellingen en makers.

leeg moesten maken. De tour ging onder

Foto Knelis

voor een carrière in de muziekindustrie. Hit
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andere langs Iduna, Simplon, Drentsch Peil

ESNS EXTRA

XL en Neushoorn.

Met allerlei gratis evenementen als rand-

Grunnsonic, het gratis toegankelijke festival

Extra het effect voor de optredende arties-

binnen ESNS, telde maar liefst 32 optredens

ten en maakt het ESNS tegelijkertijd laag-

van Groningse acts. Het programma werd

drempeliger voor het publiek. Coffee Com-

samengesteld door POPgroningen, de pop-

pany en Plato presenteerden livemuziek

koepel van de Provincie Groningen, in samen-

onder de naam Platosonic en er was een

werking met ESNS.

programma in samenwerking met Warchild.

Foto Bart Heemskerk

programmering vergroot ‘off festival’ ESNS

In Forum Groningen sprak professor Erik

KUNST

Scherder in een gratis toegankelijk panel

Nieuw deze editie was de samenwerking

genaamd The Power of Music.

mondde in een optreden op donderdag

EUROSONIC AIR

16 januari samen met Slagwerk Den Haag.

Eurosonic Air bestaat uit een driedaagse

Club Guy & Roni / NNT kan gerust worden

serie concerten op een groots en gratis

beschouwd als cultuurpijler van de stad

toegankelijk podium. Het is in de stad

Groningen. ESNS gebruikt al jaren de Ma-

Groningen het meest zichtbare onderdeel

chinefabriek van het NNT voor haar festival

van ESNS. Het festivalterrein op de Grote

en de partners zijn zodoende goede be-

Markt kreeg in 2020 een make-over en

kenden van elkaar. Het podium voor de

werd onderdeel van een centraal plein waar

voorstelling Mechanical Ecstasy, een ode

bezoekers elkaar ontmoetten. Door een dui-

aan de raveparty’s van eind jaren tachtig,

delijke verbinding met de Mediacompound

creëerde een unieke setting op Eurosonic

in de Martinikerk en de looproute naar het

Air voor de elf dansers, één actrice en drie

Groninger Forum was Eurosonic Air fysiek

musici. De samenwerking is mede mogelijk

beter dan voorheen ingebed in ESNS als

gemaakt door de 2P-regeling van Fonds

geheel. De volgende artiesten waren in

Podiumkunsten. Deze regeling biedt gesub-

2020 gratis te zien op het Eurosonic Air-

sidieerde podia en festivals de mogelijkheid

podium: Indian Askin (nl), Thomas Azier (nl),

samen te werken om voorgenomen produc-

SLOPER (be), Nona (nl), Davina Michelle (nl),

ties verder uit te bouwen of te verstevigen.

Sarita Lorena (nl), Yanno (nl), Numidia (nl),

Foto’s Nienke Maat

van ESNS met Club Guy & Roni, die uit-
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Foto Tom van Huisstede
Foto’s Bart Heemskerk

Chip Charlez (nl), Broederliefde + live band

QUIET GRONINGEN

(nl) en Frenna (nl). Het programma op zater-

ESNS bevordert educatie bij deelnemende

dag met artiesten Sarita Lorena, Yanno, Nu-

artiesten die leren via begeleiding, netwer-

midia, Chip Charlez, Broederliefde en Frenna

ken, optreden en feedback. De organisatie

werd samengesteld met mediapartner FunX,

vindt het belangrijk om mensen op maat-

specifiek gericht op een jong publiek.

schappelijk gebied de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en heeft ver-

ER WAS MEER

schillende projecten in het kader van

In 2020 fungeerde de Martinikerk voor de

participatie, onder de noemer Music for

tweede keer als Mediacompound: een thuis-

Everyone. Met Geef een Toegift biedt ESNS

basis en studio voor zowel Nederlandse

sinds 2019, in samenwerking met ‘armoede-

als internationale (radio-)zenders. Dit heeft

verzachter’ Quiet Groningen, mensen met

de zichtbaarheid van ESNS als media-

een kleinere beurs de kans om naar een

evenement wederom versterkt.

festival te gaan (tot dusver in totaal 148

Het programma rondom ESNS Art kende

ticketkopers). Met hulp van de stichting

regionale en lokale samenwerkingen. Kun-

Emmaplein Foundation zijn diverse andere

stenaars toonden werk in talrijke vormen

benefietacties opgezet. Ook zet ESNS waar

op 12 locaties in Groningen, waaronder het

mogelijk nieuwkomers in de organisatie in

Grafisch Museum en het Groninger Muse-

met het programma New Faces. Onder de

um; van installaties en exposities tot per-

term nieuwkomers valt iedereen die nieuw

formances en projecties.

in Nederland is (bijvoorbeeld: vluchtelingen)

De Artist Village in de Oude Suikerfabriek

en wel een steun in de rug kan gebruiken.

was de plek waar de tweeduizend internationale artiesten elkaar tijdens ESNS ont-

ESNS DEBATTEERDE

moetten om te netwerken, eten, drinken,

ESNS gaf in mei en juni via een reeks van

slapen en uiteraard muziek te maken. De

drie online panels inzicht in de toekomst

Artist Village biedt artiesten een hoogwaar-

van de populaire muzieksector. Actuele

dige service en is een ideale plek waar de

vraag van dat moment: hoe gaan de ver-

organisatie met artiesten kan communice-

schillende delen van de totale keten in de

ren over wat ESNS inhoudt én wat ze er

muziekindustrie – de makers en uitvoeren-

kunnen bereiken.

den, de poppodia, de dienstverleners en
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toeleveranciers – om met de coronamaat-

de maatregelen die sinds het voorjaar van

regelen? Met de beperkingen, de toege-

2020 werden genomen in het bedwingen

zegde hulp vanuit de overheid of juist het

van de pandemie haalden een streep door

uitblijven daarvan en de mogelijkheden

het festivalseizoen en de clubconcerten.

die een versoepelde lockdown biedt? Alle

De acts die tijdens ESNS 2020 hoge ogen

panels waren live te volgen via het ESNS

gooiden konden hun succes niet te gelde

YouTubekanaal en later terug te kijken via

maken met een ETEP-show. Talloze muzi-

ESNS sociale media en esns.nl.

kanten en muziekprofessionals zagen hun
activiteiten en daarmee inkomsten volledig

BESTUURLIJK

wegvallen. De missie van ESNS, het stimu-

De focus van Stichting Eurosonic Noorder-

leren en bevorderen van de verbinding en

slag lag voor de periode 2017-2020 op het

circulatie van Europese muziek, werd daar-

verder vergroten van het rendement voor

mee relevanter dan ooit tevoren. Vandaar

de optredende artiesten. Daartoe streefde

ook het voornemen om in 2021 niet één

de stichting naar meer publieksbereik en

Europees land uit te lichten, maar te kiezen

een versterking en verbreding van de plat-

voor een focus op Europa om het belang van

formfunctie van ESNS. Mede dankzij de toe-

Europese muziek andermaal te benadrukken.

gekende meerjarige subsidie van het minis-

In november maakte de organisatie de

terie van OCW voor de periode 2021-2024

keuze om ESNS 2021 volledig digitaal aan

heeft corona vooralsnog geen gevolgen

te gaan bieden.

AFSPEELLIJSTEN
ESNS 2020 is op Spotify, Deezer, Apple Music en
YouTube samengevat in deze afspeellijsten:
Discover Pop
Discover Rock
Discover Hiphop / Rap
Discover Singer-Songwriter
Discover Electronic
Discover Alternative
Discover Soul & Jazz
Discover Ambient
Discover R&B / Urban
Discover Indie

voor de continuïteit van ESNS.
Voor meer details over ESNS in 2020, zie
Nieuwe partnerschappen voor ESNS in

het Bestuursverslag 2020 van de Stichting

2020: Groninger jeneverproducent Hoog-

Eurosonic Noorderslag.

houdt, Merch.Music (duurzame en hoogwaardige merchandise), Appmiral (de

WEBSITES

ESNS-app) en Playpass (cashloos betalen).

esns.nl

OP NAAR 2021
Al in mei kondigde ESNS zijn 35e editie aan

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

voor 13 tot 16 januari 2021. De coronacrisis en
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Foto Jorn Baars

Op maandagavond 9 maart 2020 kwamen Nederlandse
componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers in Studio
21 in Hilversum bijeen voor de uitreiking van de Buma
Awards. Tijdens de feestelijke gala-avond werden componisten, tekstschrijvers en hun muziekuitgevers geëerd met
een Buma Award in diverse categorieën. De presentatie
van de jaarlijkse gala-avond lag in handen van Fernando
Halman, die het stokje overnam van Erik de Zwart.

Buma Awards
9 MAART
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WINNAARS
Lifetime Achievement Award
Peter Koelewijn

Buma Gouden Harp
Ben Liebrand

Lennaert Nijgh Prijs
Pepijn Lanen

Buma Oeuvre Award Multimedia
Stephen Emmer

Buma Classical Award
Aart Strootman

Buma Award Filmmuziek
Penoza: The Final Chapter
- Componist: Bart Westerlaken
- Uitgeverij: NL Film en TV BV

Buma Award Nationaal Top 20
1. Duncan Laurence – Arcade
- Componist/tekstschrijver: Duncan de Moor
- Componist/tekstschrijver: Wouter Hardy
- Componist/tekstschrijver: Will Knox
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
- Uitgeverij: Pennies From Heaven
2. Nielson – IJskoud
- Componist/tekstschrijver: Lodewijk Martens
- Componist/tekstschrijver: Matthijs de Ronden
- Componist/tekstschrijver: Don Zwaaneveld
- Componist/tekstschrijver: Niels Littooij
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
3. Suzan & Freek – Als Het Avond Is
- Componist/tekstschrijver: Arno Krabman
- Componist/tekstschrijver: Freek Rikkerink
- Componist/tekstschrijver: Suzan Stortelder
- Componist/tekstschrijver: Léon Paul Palmen
- Uitgeverij: HOUSTON COMMA
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
4. Marco Borsato, Armin van Buuren &
Davina Michelle – Hoe Het Danst
- Componist/tekstschrijver: Armin van Buuren
- Componist/tekstschrijver: Benno de Goeij
- Componist/tekstschrijver: John Ewbank
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: Universal Music Publishing
5. Davina Michelle – Duurt Te Lang
- Componist/tekstschrijver: Glen Faria
- Componist/tekstschrijver: Morien van der Tang

- Uitgeverij: Top Notch -/Straight Shooter-/Universal
Music Publishing
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: Maktub Music Publishing
6. Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha
ft. Bizzey – Hij Is Van Mij
- Componist/tekstschrijver: Robin P. Francesco
- Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman
- Componist/tekstschrijver: Sander Huisman
- Componist/tekstschrijver: Yuki Kempees
- Componist/tekstschrijver: Joren van der Voort
- Componist/tekstschrijver: Bas van Daalen
- Componist/tekstschrijver: Tabitha Foen-A-Foe
- Componist/tekstschrijver: Maan de Steenwinkel
- Componist/tekstschrijver: Leo Roelandschap
- Uitgeverij: MusicAllStars Publishing
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
- Uitgeverij: New Classic
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
7. Kris Kross Amsterdam ft. Kraantje Pappie en
Tabitha – Moment
- Componist/tekstschrijver: Bas van Daalen
- Componist/tekstschrijver: Robin P. Francesco
- Componist/tekstschrijver: Bianca Boid
- Componist/tekstschrijver: Tabitha Foen-A-Foe
- Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman
- Componist/tekstschrijver: Sander Huisman
- Componist/tekstschrijver: Joren van der Voort
- Componist/tekstschrijver: Alex van der Zouwen
- Componist/tekstschrijver: Yuki Kempees
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
- Uitgeverij: New Classic
- Uitgeverij: MusicAllStars Publishing
8. Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual
- Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest
- Uitgeverij: Musical Freedom Publishing
9. Suzan & Freek – Blauwe Dag
- Componist/tekstschrijver: Freek Rikkerink
- Componist/tekstschrijver: Suzan Stortelder
- Componist/tekstschrijver: Arno Krabman
- Componist/tekstschrijver: Koen Jansen
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
- Uitgeverij: Broertje Publishing/Pepflow B.V.
10. Davina Michelle – Skyward
- Componist/tekstschrijver: Michelle Hoogendoorn
- Componist/tekstschrijver: Sebastiaan Brouwer
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
11. Snelle – Reünie
- Componist/tekstschrijver: Lars Bos
- Componist/tekstschrijver: Daan Ligtvoet
- Componist/tekstschrijver: Okke Punt

- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: Downtown Music Benelux (ROQ ‘N Rolla
Publishing)
- Uitgeverij: Top Notch/Straight Shooter/Universal
Music Publishing
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
12. Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy
Yankee, Afro Bros & Natti Natasha – Instagram
- Componist/tekstschrijver: Giordano Ashruf
- Componist/tekstschrijver: Shareef Badloe
- Componist/tekstschrijver: Rashid Badloe
- Uitgeverij: MusicAllStars Publishing
13. Danny Vera – Roller Coaster
- Componist/tekstschrijver: Danny Polfliet
- Componist/tekstschrijver: John Verhoeven
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
- Uitgeverij: Downtown Music Benelux
14. Martin Garrix ft. Bonn – No Sleep
- Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
- Uitgeverij: Universal Music Publishing
15. Krezip – Lost Without You
- Componist/tekstschrijver: Jacqueline Govaert
- Componist/tekstschrijver: Gordon Groothedde
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
16. Tino Martin – Zij Weet Het
- Componist/tekstschrijver: Morien van der Tang
- Componist/tekstschrijver: Glen Faria
- Componist/tekstschrijver: Kim Arzbach
- Componist/tekstschrijver: Arjan Bedawi
- Componist/tekstschrijver: Vijay Kanhai
- Componist/tekstschrijver: Timo Dirksen
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
- Uitgeverij: Maktub Music Publishing
- Uitgeverij: CTM Publishing
- Uitgeverij: Savile Row Publishing
17. Martin Garrix fr. Bonn – High On Life
- Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
- Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
- Uitgeverij: Universal Music Publishing
- Uitgeverij: New Classic
18. Sam Feldt ft. Rani – Post Malone
- Componist/tekstschrijver: Shannon Hilversum
- Componist/tekstschrijver: Jonas Kröper
- Componist/tekstschrijver: Sammy Renders
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: SF Music
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
19. Marco Borsato, Snelle & John Ewbank – Lippenstift
- Componist/tekstschrijver: Lars Bos
- Componist/tekstschrijver: Bas van Daalen
- Componist/tekstschrijver: John Ewbank

- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: Downtown Music Benelux (ROQ ‘N Rolla
Publishing)
- Uitgeverij: New Classic
- Uitgeverij: Universal Music Publishing
20. Maan – Zo Kan Het Dus Ook
- Componist/tekstschrijver: Maan de Steenwinkel
- Componist/tekstschrijver: Loek van der Grinten
- Componist/tekstschrijver: Alain Clark
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: Maktub Music Publishing

Buma Award Internationaal Top 5
1. Martin Garrix ft. Macklemore & Patrick Stump –
Summer Days
- Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen
- Uitgeverij: Universal Music Publishing
2. Chris Brown – Undecided
- Componist/tekstschrijver: Vincent van den Ende
- Uitgeverij: Red Smoke Publishing/CTM Publishing
3. Sam Feldt ft. Rani – Post Malone
- Componist/tekstschrijver: Shannon Hilversum
- Componist/tekstschrijver: Jonas Kröper
- Componist/tekstschrijver: Sammy Renders
- Uitgeverij: Cloud 9 Music
- Uitgeverij: SF Music
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
4. Duncan Laurence – Arcade
- Componist/tekstschrijver: Duncan de Moor
- Componist/tekstschrijver: Wouter Hardy
- Componist/tekstschrijver: Will Knox
- Uitgeverij: Sony/ATV Music Publishing
- Uitgeverij: Pennies From Heaven
5. David Guetta ft. Bebe Rexha & J Balvin –
Say My Name (gedeelde 5de plek)
- Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort
- Componist/tekstschrijver: Boaz de Jong
- Uitgeverij: New Classic
- Uitgeverij: AT Publishing
- Uitgeverij: BMG Talpa Music
5. Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual
(gedeelde 5de plek)
- Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest
- Uitgeverij: Musical Freedom Publishing
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Zij heeft oog voor succesvolle auteurs,
uitgevers en muzikanten ofwel mensen uit
de muziekindustrie uit alle lagen van de
bevolking.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Zanger en producent Peter Koelewijn
mocht tijdens de Buma Awards de Lifetime
Achievement Award in ontvangst nemen.

Emile Roemer en Peter Koelewijn
(winnaar Lifetime Achievement Award)

Deze eervolle prijs voor zijn hele oeuvre
kreeg hij uit handen van oud-SP-leider en
metal-DJ Emile Roemer. “Ik ben heel erg
blij met deze hoge Buma/Stemra-onderscheiding. Vanaf 1960 ben ik lid van de

naal zijn voor de componisten en tekst-

auteursrechtenorganisatie en ik vond het

schrijvers van de meest gedraaide en

altijd een hele eer als iemand anders zo

bestverkochte singles in 2019. Naast de

in het zonnetje werd gezet. Dat het nu mij-

populariteitsprijzen worden er ieder jaar

zelf overkomt, zie ik als een blijk van waar-

ook een aantal juryprijzen uitgereikt.

dering voor mijn werk als liedjesschrijver

Zo gaat de Lennaert Nijgh Prijs naar de

(en daarnaast als artiest). Ik ben apetrots!”,

beste tekstdichter, de Gouden Harp naar

aldus Peter Koelewijn.

de persoon die veel betekend heeft voor
de Nederlandse muziek en tot slot wordt

BUMA GOUDEN HARP

de Lifetime Achievement Award uitgereikt

De Buma Gouden Harp was voor DJ en

aan een componist die uitzonderlijk en

producer Ben Liebrand. Frank Helmink,

langdurig gepresteerd heeft.

managing director Buma Cultuur, in het

Voor een Buma Award komen uitsluitend

begeleidende persbericht: “Ben heeft een

auteurs en uitgevers in aanmerking die

grote pioniersrol gespeeld in de ontwikke-

een directe aansluiting bij Buma/Stemra

ling van de Nederlandse elektronische mu-

vertegenwoordigen. Buma Cultuur streeft

ziek. Hij is tot op de dag van vandaag een

bij het bepalen van de oeuvreprijzen een

inspiratiebron voor vele collega-DJ’s. Vraag

zo divers en inclusief mogelijk podium na.

het een willekeurige Nederlandse DJ en hij

Bart Westerlaken (winnaar Buma Award
Filmmuziek) en Monic Hendrickx

Foto’s Jorn Baars
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Stephen Emmer (winnaar Buma Oeuvre Award
Multimedia) en Beau van Erven Dorens

of zij zal Bens mixen als startpunt van zijn

meest uiteenlopende plaatsen: van plaatse-

of haar liefde voor muziek en muziek maken

lijke musea tot de Barbican Hall, van Amster-

noemen. Hij verdient de Buma Gouden Harp

dam tot Wellington. De meeste van deze

dan ook als geen ander.”

concerten worden gespeeld op zelfgemaakte
instrumenten, ontwikkeld via uitvoerige

Fernando Halman en Martin Garrix
(winnaar Buma Award Internationaal)

LENNAERT NIJGH PRIJS

samenwerkingen met componisten of diep-

De Lennaert Nijgh Prijs was dit jaar een blijk

gaand onderzoek.

van waardering voor de originele woordcreativiteit in de songteksten van Pepijn

Op 4 maart werd in RTL Boulevard bekend-

Lanen. Ook wel bekend als Faberyayo,

gemaakt dat het werk van Stephen Emmer

knutselt Lanen met letters en bedenkt hij

zou worden bekroond met de Buma Oeuvre

nieuwe woorden die vervolgens betekenis

Award Multimedia. Stephen Emmer, terecht

krijgen in de context van zijn songteksten.

omschreven als de meest beluisterde mu-

Naast dat Pepijn actief is met De Jeugd van

ziekcomponist van Nederland, heeft in 35

Tegenwoordig, werkt hij ook vaak samen met

jaar meer dan duizend tunes gemaakt en was

andere bekende Nederlandse rappers en

onder andere 25 jaar lang verantwoordelijk

producers. Frank Helmink, managing direc-

voor alle muziek van het NOS Journaal.

tor Buma Cultuur: “Sommige tekstschrijvers
zijn zo creatief met taal dat je initiële reactie
vaak is: ‘Wat?!?’, om vervolgens na een paar
keer luisteren te concluderen dat diezelfde
Bernard Kobes en Pepijn Lanen
(winnaar Lennaert Nijgh Prijs)

tekst niet meer uit je hoofd te krijgen is.
Hoe raar het ook klonk. Pepijn is een taalvernieuwer, waar veel, heel veel mensen
graag naar luisteren.”

CLASSICAL EN MULTIMEDIA
De Buma Classical Award ging dit jaar naar
de pionierende componist en gitarist Aart
Foto’s Jorn Baars

Strootman. Zijn muziek is over de hele wereld
uitgevoerd door een keur aan ensembles

WEBSITES
buma-awards.nl
Facebook facebook.com/bumaawards

Buma Awards 2020 Aftermovie

en solisten. Zelf speelde hij recitals op de
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Ben Liebrand (winnaar Buma Gouden Harp) en
Armin van Buuren

Stills uit de video van het NPO Radio 5 programma Volgspot van 10 april 2020

De Annie M.G. Schmidtprijs
bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied van het voorgaande theaterseizoen. De prijs is een initiatief
van het Amsterdams Kleinkunst
Festival en Buma Cultuur. Hij is
in 2020 voor de 28e keer toegekend, en wel aan het trio Alex
Klaasen, Jurrian van Dongen en
Peter van de Witte voor hun lied
Gewoon Opnieuw.

Annie M.G.
Schmidtprijs
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Alex Klaassen plaatste een bedankvideo op zijn YouTubekanaal.

Gewoon Opnieuw is afkomstig uit Klaasens

Gewoon Opnieuw: “De Annie M.G. Schmidt-

De geplande prijsuitreiking op maandag

Nijland), Kiki Schippers (tekstschrijver,

theaterprogramma Showponies II. De tekst

prijs gaat dit jaar naar een lied waarvan de

30 maart in Theater Bellevue als opening

componist en uitvoerend artiest) met Dorp,

van Gewoon Opnieuw werd geschreven

tekst iets van hoop biedt. Muzikaal op hoog

van het Amsterdams Kleinkunst Festival,

Mike Boddé (tekstschrijver, componist en

door Jurrian van Dongen en de muziek

peil, een fraaie doorgecomponeerde melo-

kon vanwege de maatregelen rondom

uitvoerend artiest) met Ik dacht dat jij het

gecomponeerd door Peter van de Witte.

die; de uitvoerende is sowieso de beste

COVID-19 helaas geen doorgang vinden.

was en Yvonne van den Eerenbeemt met

Het drietal ontving een bronzen buste van

zanger van allemaal.”

In een alternatieve opzet is op vrijdag

La Fin (muziek: Sjors van den Eerenbeemt,

10 april 2020 in het NPO Radio 5 program-

Yvonne van den Eerenbeemt en René van

ma Volgspot de winnaar bekendgemaakt.

Mierlo).

Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank
Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro.

In een reactie op YouTube zei Alex Klaasen
“blij, trots en vereerd” te zijn met deze toe-

Het is de tweede keer dat Alex Klaasen

kenning. “Ik had een idee voor een lied en

Andere genomineerden in 2020 waren Arjen

De jury (met onder andere Cor Bakker en

is genomineerd. In 2019 ontving hij een

dan moet je altijd afwachten of men begrijpt

Lubach (tekstschrijver, componist en uit-

Babs Gons) stond onder leiding van Jacques

nominatie voor het lied Waarom mensen

wat je bedoelt. Jurriaan en Peter begrepen

voerend artiest) met Beter in Bed, Brigitte

Klöters.

zingen uit Showponies I. De jury over

dat gelukkig heel goed.”

Kaandorp met Het is gebeurd (muziek Theo
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Foto Nienke Maat

Buma Music in Motion
beleefde in 2020
haar tiende editie.
Kort na de eerste
aankondigingen van
sprekers en thema’s
gooide COVID-19 roet
in het eten, waarop
de grootste Neder

Buma Music In Motion
landse conferentie
over muziek in film,
games, reclame en
televisie zichzelf in
no time opnieuw
moest vormgeven.
Met succes, want 2020
was een jaar bomvol
verbindende - online activiteiten.
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met componist Arend Bruijn, voor de film

(BMIM) een open call uit voor filmcompo-

Verdwenen Dagen is componist Annelotte

nisten voor een nieuw talentontwikkelings-

Coster aangetrokken en het componisten-

project dat met Videoland Academy werd

duo Tiny Tiger (Tessa Rose Jackson en

opgezet, mede ondersteund door het Neder-

Darius Timmer) is gaan samenwerken met de

lands Filmfonds en in samenwerking met

makers van de documentaire De Sneeuw-

NFF, IDFA, IFFR, Dr. Script, Nederlandse Film-

man. Sterfshow en Verdwenen Dagen gaan

academie, PlanetX en Filmmore. De Video-

op NFF 2021 in première en zullen daarna

land Academy wil een nieuwe lichting makers

(vanaf eind september) op Videoland te

de kans bieden zich te ontwikkelen en er-

zien zijn. De Sneeuwman gaat in november

varing op te doen binnen de professionele

2021 op IDFA in première.

Foto Buma Cultuur

Al in januari schreef Buma Music in Motion

Deelnemers masterclass Howard Shore (midden voor)

beroepspraktijk waarin ook commerciële
belangen een rol spelen. Vier “Grounded

ESNS, IFFR

Sci-Fi”-serieprojecten, één documentaire-

Buma Music in Motion manifesteerde zich

serieproject en vijf filmcomponisten werden

in 2020 meer dan ooit door het hele jaar

geselecteerd, met de bedoeling elkaar in

heen. Om te beginnen, en als vanouds, op

oktober te ontmoeten tijdens het Nederlands

de conferentie tijdens Eurosonic Noorder-

Film Festival. Daar stond onder andere een

slag, waar BMIM-panelsessies over muziek

Q&A in de planning met muzieksupervisor

en brand partnerships volle zalen trokken.

Amelia Hartley (music supervisor verantwoor-

Ook werd al vroeg aangekondigd dat Inter-

delijk voor o.a. de soundtrack van Black

national Film Festival Rotterdam (IFFR)

Mirror), alsmede een matchmaking.

tijdens de 49e editie in 2020 de samen-

Het BMIM x ADE panel Game On - Video Game Music in 2020 and Beyond

werking met Buma Music in Motion voortTerwijl een tweede Videoland Academy call

zet. Waarbij BMIM zal bijdragen aan de

voor 2021 werd uitgeschreven, konden eind

muziekactiviteiten van het festival en IFFR

2020 bemoedigende resultaten worden

Pro een speciale muziekthemadag organi-

genoteerd van de eerste matchmaking.

seert die filmmakers en componisten samen-

De film Sterfshow is gaan samenwerken

brengt.
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BUMA AWARDS MUSIC IN MEDIA 2020
Aan de hand van acht verschillende categorieën heeft
de 25-koppige jury gekeken naar de beste muziek
voor film, televisie, radio, documentaire en reclame.
In elke categorie zijn drie nominaties genoemd.
Bovendien wordt een nieuw talent in de schijnwerpers
gezet met de toekenning van de Buma Music in Motion
New Talent Award. Alle winnaars zijn op dinsdag 19 mei
bekendgemaakt. Twee categorieën, Beste Originele
Compositie in Reclame en Beste Sync in Reclame,
werden in samenwerking met vakblad
Adformatie gepresenteerd.

De winnaars:
Buma Award Beste Podcast, Radio- en
Televisievormgeving
Componisten: Ward Henselmans, Daan Jansen en
Jeroen Kuitenbrouwer voor Close Up 25 jaar
Uitgever: AVRO Muziekuitgeverij
Buma Award Beste Originele Compositie in
Documentaire, Korte Film, Telefilm en Animatie
Componist: Alex Simu voor They Call Me Babu
Regisseur: Sandra Beerends
Productie: Pieter van Huystee Film & TV

Buma Award Beste Sync (in Televisie, Film, Online)
Componist: Ramses Shaffy (uitvoering door Maaike
Ouboter) voor de Netflix promo voor de serie Our Planet
– Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder
Sync Agent: Amp.Amsterdam
Publisher: Strengholt Music Publishing
Buma Award Beste Originele Compositie in
Televisieseries
Componist: Merlijn Snitker voor De 12 van Schouwendam
Regisseur: Anne van der Linden en André van Duren
Productie: Endemol Shine

(Afrojack) voor DNB: Girls Invest – Run the World (Girls)
Sync Agent: Bente de Jong
Publisher: BMG, Warner Chappell, Sony ATV, CTM, Kobalt
Advertising Agency: TRY
8. Buma Award Beste Originele Compositie in Film
Componist: Vincent van Warmerdam voor Rojo
Regisseur: Benjamín Naishtat
Productie: Bord Cadre Films, Descia Produções, Ecce
Films
9. BMIM New Talent Award
Componist: Daan Hofman voor Danny and the Wild Bunch

Buma Award Beste Originele Compositie in Trailers
Componist: Reinder van Zalk voor Terreur
Publisher: Earforce, Copyright Power International
Buma Award Beste Originele Compositie in Reclame
(i.s.m. Adformatie)
Sizzer & DeWolff voor Skoda – Live Like You
Advertising Agency: Optimist
Buma Award Beste Sync in Reclame (i.s.m. Adformatie)
Componisten: Beyoncé Knowles, Terius Nash, Adidja
Palmer, Wesley Pentz, David Taylor, Nick van de Wall

De juryleden van Buma Awards Music in Media
op alfabetische volgorde:

- Ralph de Haan (Artillerie TV)
- Thijs Havens (EYE Film)
- Diederick Hillenius (Selmore)
- Jon Karthaus
- Gijs Knol
- Rens Machielse
- Karolien Mazereeuw-Koolen (Sony/ATV)
- Neeltje Mooring (Solid as a Rock)
- Susanne van Nierop (Adformatie)
- Guy van Nueten
- Janice Pierre
- Joyce Roodnat (NRC)
- Martijn Schimmer (SMP Amsterdam)
- Paul Stevelmans (Score Magazine)
- Maarten Wijdenes (Film Fonds)
- Steve Willaert
- Kaja Wolffers (NL Film)
- Bob Zimmerman

- Bram van Alphen (HazazaH)
- Rogier de Bruin (Herc Agency)
- Bart Claessen
- Ruben Cusell (We Film)
- Niek Eijsbouts (SuperHeroes)
- Stephen Emmer
- Danielle Guirguis (Smarthouse Films)

IFFR Pro x Dutch Composers zette Neder-

legendarische filmmuziekcomponist Howard

(music supervisor televisieserie Killing Eve)

BMIM slaagde er zo alsnog in om produ-

landse componisten en hun werk tijdens

Shore (The Lord of the Rings, Gangs of New

en Ben Sumner (music supervisor video-

cers, editors, directors, post producers,

IFFR Pro in de schijnwerpers. BMIM selec-

York, The Silence of the Lambs), over zijn

games Assassin’s Creed, Hitman en Metro

filmmakers, studio’s, reclamebureaus en

teerde samen met IFFR een groep van 20

werk en de kunst van het notenschrift. Naar

Exodus) te hebben genoemd. Twee maan-

mediaproducenten in contact te brengen

componisten die mochten rekenen op een

aanleiding van IFFR 2020 zijn verschillende

den later moest de fysieke conferentie wor-

met veelbelovend talent.

vermelding in het CineMart dossier en een

samenwerkingen met Nederlandse compo-

den afgeblazen. Op 20 mei, de dag waarop

uitnodiging voor de IFFR-muziekthemadag

nisten ontstaan, onder meer voor een

deze in de Tolhuistuin in Amsterdam zou

LA, NFF

op 29 januari. Daar konden ze een exclu-

Chinese animatiefilm.

plaatsvinden, kwam de organisatie met het

In juli volgde samen met NBSO Los Angeles

bericht dat begin juni de eerste online

een sessie NL Muziek in Media in LA en een

sieve internationale matchmaking met filmmakers bijwonen, alsmede een CineMart

ONLINE SESSIES

sessies (paneldiscussie PR voor Screen

panelgesprek over library music in 2020

ontbijt en lunch, de CineMart prijsuitreiking

Buma Music in Motion kondigde in februari

Composers, een Q&A met Bobby Gumm,

(“Is het dood of levend?”). Met het team

en het IFFR Pro slotfeest. Meeste interesse

game-legende Yoko Shimomura aan als

Vice President bij Trailer Park) plus One on

van Position Music Los Angeles hield BMIM

was er voor een privé masterclass door de

spreker, na eerder al Catherine Grieves

Ones (matchmaking) zouden plaatsvinden.

een Q&A over muziek in videogames. In
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september en oktober werd het contact

landschap van muziek en games tijdens de

van de bloeiende en innovatieve audio

voor documentaires en haar uitgebreide

met de VS verder uitgebouwd middels de

pandemie en in de nabije toekomst. Deel-

visuele industrie in Nederland. Het NFF en

carrière in zowel fictie als non-fictie. Begin

sessies NL Media Music in LA #2: Preparing

name was gratis voor Buma-aangeslotenen.

BMIM selecteerden vijf componisten onder

december volgde een syncworkshop waar-

de 32 jaar om aan het initiatief deel te

in music supervisors, syncagenten en uit-

nemen.

gevers hun visie op sync deelden en ingin-

your Plan, Proposition and Pitch en NL Media
Music in LA: Pitching to Decision Makers (met

Op 27 oktober maakte BMIM deel uit van

maar liefst 15 Media Music stakeholders uit

een open dialoog over filmmontage en film-

Los Angeles). Alleen bij Buma/Stemra aan-

muziek bij Codarts, gepresenteerd door

Sinds het najaar publiceert Buma Music in

van meer syncsucces. Deze workshop kwam

gesloten componisten konden deze ses-

film editor Ruben van der Hammen. Deze

Motion op haar website de column InSync,

tot stand in samenwerking met het Music

sies bijwonen. In het najaar vonden verder

deelde zijn ervaringen met de montage van

waarin muziekbureaus, sync-bureaus en

Managers Forum en Dutch Music Export.

plaats een workshop Crafting Soundtracks

They Call Me Babu, de film geregisseerd

componisten aan het woord komen over

for Animation en een door NFF, BMIM & DFC

door Sandra Beerends, met muziek van Alex

hun topproducties van 2020 en hun crea-

Buma Music in Motion steunde in 2020 het

gepresenteerde online masterclass met

Simu, winnaar van een Gouden Kalf én een

tieve processen (o.a. Rogier van Twuijver

initiatief Red de kunsten op radio en tv van

Kris Bowers (bekend van When They See

Buma Music in Media Award.

van Modern Day Composers, Karolien

mediacomponist Stephen Emmer, dit jaar

Mazereeuw, Head of Sync Sony/ATV).

winnaar van de Buma Oeuvre Award Multi-

Us, Dear White People en Green Book) in

gen op best practices voor het behalen

media. Emmer riep hiermee de Nederlandse

het kader van het Nederlands Film Festival

NFF, INSYNC

Professionals Programma. Bowers kwam

Buma Music in Motion en het Nederlands

IDFA, MMF

publieke omroep op de culturele sector

nog terug voor een verdiepende workshop

Film Festival (NFF) zetten zich in 2020 in

Tijdens documentairefestival IDFA (online)

beter te ondersteunen tijdens de corona-

voor een klein clubje componisten.

voor meer en diepere verbindingen tussen

in november werd Buma Music in Motion

crisis. BMIM sloot het jaar af met een zoge-

jonge filmmakers en de muzieksector. Een

gevraagd een Industry Talk te organiseren.

noemde ChristMatchmaking voor compo-

ADE, CODARTS

van de initiatieven die dit streven onder-

Dit werd een masterclass door componiste

nisten van muziek in film, games, televisie

Welke mogelijkheden voor muziekplaatsing

steunt is het NFF Talent Program, dat op

Florencia Di Concilio (Becoming Zlatan,

en commercials en professionals uit de

zijn er, voor zowel AAA+ games als de groei-

13 december online plaatsvond. De kern

Buddy), over haar werk als componiste

sector, op 16 december.

ende, door crowdfunding gefinancierde on-

gedachte van het programma is dat jonge

afhankelijke gamingsector? Het was slechts

filmmakers en componisten kennismaken

een van de vragen die werden beantwoord

met elkaar en hun werk. Componisten werd

tijdens het door Buma Music in Motion ge-

middels een open call gevraagd muziek

presenteerde panel Game On - Video Game

te schrijven op basis van scenario’s die in

Music in 2020 and Beyond tijdens de online

ontwikkeling zijn, en vervolgens zichzelf en

editie van ADE in oktober. Sprekers van

hun werk te presenteren aan filmmakers

Playstation, EA Games, Position Music en

(Script & Score). Deze ontmoetingen tussen

Activision Blizzard schetsten voor opkomen-

creatieve talenten leiden hopelijk tot toe-

de rechthebbenden en componisten het

komstige samenwerkingen en een verrijking

BUMA MUSIC IN MOTION ONLINE
www.buma-music-in-motion.nl
Facebook facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter twitter.com/Buma_MiM
Instagram instagram.com/bumamusicinmotion
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inJazz

Foto’s Eric van Nieuwland

25 / 26 JUNI

In 2020 presenteerde
inJazz een alternatieve,
online editie – en met
succes. Meer dan
300 internationale
delegates bezochten
uitverkochte panel
sessies, de aankon
diging van de Buma
Boy Edgar Prijs 2020
vond plaats en ontelbaar veel muziekliefhebbers keken naar
de festival livestream
en een aantal pre-
recorded showcases.
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DUTCH INJAZZ LINE-UP 2020
Live vanuit BIMHUIS en LantarenVenster:

Europe inJazz:

Xavi Torres – A Kind of Beethoven
Jan Geijtenbeek Trio ft. Thomas Pol en Niek
de Bruijn
Maripepa Contreras Quintet
Mundus Quartet
Bonsai Panda
SMANDEM.
Kika Sprangers Quintet
Blue Sands
Marta Arpini – Forest Light
SIMIO
Eran Har Even – World Citizen
Young-Woo Lee Quartet

Tobias Preisig (CH), Johanna Summer (DE),
NABOU (BE), Karen Willems (BE), Comman
der Spoon (BE), Susana Santos Silva –
Impermanence (PT), Joanna Duda (PL),
Piece by Piece (IE), Coreto (PT)
(in samenwerking met Europese partner
festivals.)

Normaal gesproken opent inJazz – een ini-

publiek aan bij internationale gesprekken

tiatief van Buma – twee weken boordevol

over de gevolgen van COVID-19 in Europa

jazz in Rotterdam onder de noemer North

en hoe clubs en festivals omgaan met pu-

Sea Round Town, culminerend in het NN

blieksverwachting. Hoe breng je je werk

North Sea Jazz Festival. Van een dag voor

online het best onder de aandacht? Wat is

de Nederlandse jazzsector is inJazz in

de visie van onze jazzpodia en -festivals op

veertien jaar tijd uitgegroeid tot een presti-

de nabije toekomst? Welke internationale

gieus netwerkevenement met Europees

lijnen liggen er zo dadelijk weer open? En hoe

bereik. Vanwege alle reisbeperkingen en

zit het met auteursrecht en livestreaming?

overige coronarestricties was het in 2020

Deze en meer onderwerpen kwamen tijdens

echter niet mogelijk om een showcase

de conferentie aan bod. De panels met prak-

ONLINE FESTIVAL

showcases door Nederlandse jazzartiesten

festival en een conferentie met internatio-

tische uitleg over auteursrechtkwesties bij

In een persbericht voorafgaand aan inJazz

werd vanuit jazzpodia LantarenVenster en

nale gasten te organiseren. Dus ging inJazz

livestreaming of de subsidieregelingen van

verklaarde managing director Ikaros van

BIMHUIS (zonder publiek) op www.injazz.nl

in zijn geheel online op 25 en 26 juni. Het

Dutch Performing Arts waren net zo goed

Duppen: “In tijden als deze is het extra be-

en de sociale mediakanalen getoond. Twee

was daarmee de eerste volwaardige inter-

bomvol. Voor de organisatie het bewijs dat er

langrijk dat we er zijn voor de jazzscene,

avonden lang kon iedere jazzliefhebber en

nationale jazzconferentie van 2020; zelfs

behoefte was om samen te komen, anderen

voor de muzikanten en andere muziekpro-

professioneel geïnteresseerde genieten

Europa’s grootste jazzbeurs en showcase-

te zien, desnoods online. Wie zich regis-

fessionals. Om te laten zien waarom deze

van livemuziek door de crème de la crème

evenement jazzahead! in Bremen, werd

treerde kon eenvoudig contacten leggen

sector zo van belang is en om gezamenlijk

van de aanstormende Nederlandse scene.

last-minute afgelast. De door inJazz onder-

binnen het speciaal voor inJazz opgetuigde

naar de toekomst te kijken. Vanuit Buma

(Zie het kader voor alle namen.) Hiernaast

steunde jazzahead!-showcases van Neder-

platform. De matchmaking sessions tussen

Cultuur steunen we de muzikanten in deze

bood inJazz een keur aan pre-recorded, on

landse bodem schoven door naar 2021.

Nederlandse componisten en musici en in-

moeilijke tijd met het programmeren van

demand shows van Europese jazzartiesten.

Pre-recorded shows:
Fuensanta Méndez (Ensamble Grande),
JOHN FROST, Redbourg Group, Franz von
Chossy Trio, Canvas

Selectiecommissie Dutch inJazz 2020
- Raluca Baicu (BIRD, Romanian Jazz
International)
- Mike Bindraban (Good Music Company)
- Co de Kloet (NTR, Conservatorium van
Amsterdam)
- Norbert Kögging (Jazz Maastricht,
Conservatorium Maastricht)
- Marieke Meischke (So What’s Next)

ternationale professionals waren daarbij

hun optredens. Het helpt ze financieel en

Allemaal aangeraden door andere vooraan-

CONFERENTIE EN MATCHMAKING

bijzonder in trek; de teller stond na afloop

we bieden een online podium waar ze zich

staande en internationale organisaties.

Met veertien panel talks werd de online con-

op maar liefst 140 één-op-één sessies. Het

kunnen presenteren aan de (inter)nationale

ferentie als geheel goed opgepakt. Verdeeld

bleek voor vele deelnemers dé kans om

markt. Een inJazz-waardig alternatief!”

SECTORGESPREKKEN

over de donderdag- en vrijdagmiddag

een drukbezette en veelgevraagde profes-

InJazz sprong in het diepe en organiseerde

Op initiatief van inJazz werd al tijdens de

haakte een mooi en divers internationaal

sional te spreken te krijgen.

ook het festival online. Een livestream met

eerste lockdown in het voorjaar van 2020
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ACK VAN ROOYEN WINT DE BUMA BOY EDGAR PRIJS 2020

Ack van Rooyen kreeg de Buma Boy Edgar Prijs 2020
overhandigd op 15 december tijdens zijn concert met
het Metropole Orkest in TivoliVredenburg. Naar aan
leiding van de maatregelen vanuit de overheid om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kon
er helaas geen publiek bij aanwezig zijn. De prijs,
bestaande uit een geldbedrag van € 12.500 en een

bronzen sculptuur van Jan Wolkers, werd hem over
handigd door minister-president Mark Rutte.
Foto Stichting Boy Edgar Prijs

Jury Buma Boy Edgar Prijs 2020
-N
 orbert Kögging, voorzitter (Directeur Jazz
Maastricht)
- Loes Rusch, secretaris (Muziekwetenschapper,
Universiteit Utrecht en conservatoria van
Amsterdam en Den Haag)
- Liesbeth Beeftink (Manager Marketing &
Communicatie LantarenVenster, Rotterdam)
- Wijnand Honig (Hoofd Kunst en Cultuur NTR,
Hilversum)
- Rudie Kagie (Journalist en schrijver, Amsterdam)
www.boyedgarprijs.nl
De Buma Boy Edgar Prijs 2020 werd mede mogelijk
gemaakt door Buma Cultuur (hoofdsponsor), het
BIMHUIS, North Sea Jazz en VPRO Vrije Geluiden. De
Boy Edgar Prijs Tournee wordt financieel ondersteund
door het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds
Podiumkunsten. Bijzondere dank is verschuldigd
aan TivoliVredenburg en het Metropole Orkest.

gestart met verkennende onlinegesprek-

belangenorganisaties voor muzikanten en

ken met belanghebbenden uit de Neder-

podia. Gedurende 2020 kwamen hierbij

landse jazzsector: boekers, managers,

ideeën en plannen maar ook discussie

club- en festivaldirecteuren, journalisten,

punten boven tafel die op verschillende

artiesten en vertegenwoordigers van

niveaus zijn opgepakt en die doorwerken

Foto’s Eric van Nieuwland

De Buma Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in
Nederland op het gebied van jazz en geïmproviseerde
muziek, is toegekend aan bugelspeler en trompettist
Ack van Rooyen. De bekendmaking kwam vanuit
LantarenVenster in Rotterdam via de livestream aan
het einde van de inJazz-conferentie. Ack van Rooyen
(Den Haag, 1930) is de belichaming van de kleurrijke
Nederlandse jazzgeschiedenis. Hij ontving de prijs
onder meer vanwege zijn indrukwekkende interna
tionale carrière, zijn vakmanschap en lyrische spel
op de bugel. De jury schreef: “Als solist en docent
drukt Van Rooyen een stempel op zeventig jaar jazz
geschiedenis in binnen- en buitenland, van de op
komst van de Nederlandse omroeporkesten en be
bopcombo’s tot de ontwikkeling van jazzonderwijs
aan de conservatoria.”

tot in 2021.
inJazz, een initiatief van Buma Cultuur, werd
in 2020 mogelijk gemaakt in samenwerking

INJAZZ ONLINE

met Dutch Performing Arts, LantarenVenster,

injazz.nl

BIMHUIS, North Sea Round Town, NTR, Europe

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

Jazz Network, Jazz Promotion Network en
Stichting Boy Edgar Prijs. Mediapartners: NPO
Radio 2 Soul & Jazz, Jazzism.
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Foto Ruben May

Foto Ruben May

Buma NL

Foto Bart Heemskerk

5 / 9 OKTOBER

Het jaarlijks terugkerend evenement Buma NL is dé
conferentie en hét festival voor de Nederlandstalige
muziek. Het is het professioneel middelpunt voor
iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige
repertoire (Hollands, Pop, Nederlandstalig Alternatief,
etc.). In 2020 vond de elfde editie van Buma NL noodgedwongen online plaats.
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Met interactieve panels, discussies, master-

hebbers konden op 5 oktober online drie

Nederlandse muziek Wim Jordaan (later

meegenomen in het oordeel van een des-

classes, showcases en de Buma NL Award-

panels volgen, te weten Music Rights on

terug te luisteren op Spotify).

kundige vakjury. Het winnende team was

show brengt Buma NL professionals uit de

Tour met speciale gast Ruben Annink (o.a.

industrie op de hoogte van wat er speelt.

bekend van Beste Zangers), Hits & Winkel-

DE MUZIKALE SNELKOOKPAN

lied Ik Leef Voor De Nacht. Op vrijdag 9 okto-

Buma NL wil de sector mobiliseren, faciliteren

dochters met de vermaarde componisten

De Muzikale Snelkookpan is al enkele jaren

ber namen zij de prijs en cheque ter waar-

en versterken, om uiteindelijk de erkenning

Jan Tekstra (Marco Borsato, Maan) en René

een vast onderdeel van de jaarlijkse editie

de van €3.000,- in Hilversum in ontvangst.

voor de Nederlandstalige muziek te vergro-

Karst (Frans Duijts, Wolter Kroes) en De

van Buma NL. Vier teams in de genres Pop,

ten. Daarnaast krijgt het publiek een pro-

wonderlijke wereld van publishing met gast-

Hollands, Hip Hop en Alternatief worden in

BUMA NL AWARDS

gramma voorgeschoteld dat het beste biedt

sprekers Tim Toth (CTM Publishing), Farid

een challenge uitgedaagd om binnen één

De focus voor de editie 2020 van Buma NL

uit de Nederlandstalige muziekindustrie.

Benmbarek (Top Notch) en Marc Zwart

dag een liedje te componeren, produceren

heeft gelegen op Meest Succesvolle Album

(Cloud 9 Music).

en op te nemen. De teams stonden onder

in de categorieën Pop, Hollands, Hip Hop

Een reguliere editie van Buma NL in Tivoli-

dat van Holger Schwedt en Melissa met het

leiding van producers Edwin van Hoevelaak

en Alternatief en Meest Succesvolle Single

Vredenburg in Utrecht was vanwege de co-

De drie panels werden aangevuld met video-

(Hollands), Huub Reijnders (Alternatief),

in de categorieën Pop, Hollands en Hip

ronamaatregelen niet haalbaar. Vanaf maan-

interviews met vooraanstaande professionals

Holger Schwedt (Pop) en een team van de

Hop. Daarbij zijn de cijfers met betrekking

dag 5 oktober, de oorspronkelijke datum van

uit de muziekindustrie, zoals Levy Isabella

Nederlandse Popacademie (Hip Hop). De

tot verkoop, downloads, streaming en air-

Buma NL, werd een aangepast en uitgebreid

(BMG), Kees van Weijen (IMPALA/STOMP),

vier aanstormende talenten voor 2020 wa-

play, gebaseerd op de data van GfK en

programma online aangeboden. De traditio-

Jan Dirk Vis (Vis Agency), Bastiaan Ragas

ren Team NPAC, Natasja Poels, Jeanne en

Soundaware, bepalend geweest.

nele Buma NL Awardshow kwam te vervallen,

(24Stream), Tom Peters (NRGY Music) en

Melissa. De liedjes werden in één dag ge-

waardoor de Buma NL Awards 2020 in sa-

Tony van de Berkt (8Ball Music). Zij spraken

schreven en opgenomen in de Wisseloord

menwerking met mediapartners aan de win-

over de gevolgen van de coronacrisis en

Studio en de Shamrock Studio’s. Vanaf maan-

nende artiesten verspreid werden uitgereikt.

hoe daarmee om te gaan. Naast deze video-

dag 5 oktober kon het publiek hun stem

interviews publiceerde Buma NL in 2020

uitbrengen op hun favoriete liedje via de

CONFERENTIE

een reeks podcasts waarin bekende acts

socialmediakanalen van Buma NL. Daar-

Artiesten, componisten, tekstschrijvers,

en artiesten in gesprek gingen met de er-

mee had het publiek direct invloed op de

muziekuitgevers, labels en muzieklief

varen publicist, journalist en liefhebber van

uitslag doordat het aantal stemmen werd

BUMA NL ONLINE
buma.nl

Facebook facebook.com/BumaNL
Instagram instagram.com/buma.nl
Twitter twitter.com/bumanl
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Foto Bart Heemskerk

Voor alles wat Frits Spits in zijn nu ruim

Eefje de Visser won de Buma NL Award

• 	Meest Succesvolle Single: De Toreador –
Opgeblazen feat. Wilbert Pigmans

Buma NL Industry Award
• 	Frits Spits

40-jarige radiocarrière voor de Nederlands-

in de categorie Meest Succesvolle Album

talige muziek heeft betekend, ontving hij

Alternatief. Haar prijs werd uitgereikt tijdens

van Buma NL de Industry Award 2020. Mart

een live uitzending van De Nieuws BV op

Pop

Buma NL Talent van het Jaar 2020

Hoogkamer werd gekozen tot het Buma NL

NPO Radio 1.

• 	Meest Succesvolle Album: Gedeeld Door

• 	Mart Hoogkamer

Hip Hop

• 	Meest Succesvolle Single: Hoe Het

Ons – Suzan & Freek

Talent van het Jaar 2020.
Tijdens de uitzending van SBS Shownieuws
op 9 oktober werd bekend dat rapper, zanger en producer Snelle een Award verdien-

• 	Meest Succesvolle Album: Vierentwintig –
Snelle

van Buma Cultuur en Buma/Stemra en

Davina Michelle

wordt mede mogelijk gemaakt door Sena
Performers.

Alternatief

als Meest Succesvolle Single in Hip Hop.

Hollands

Jannes ontving tijdens een uitzending van

• 	Meest Succesvolle Album: Liever bij jou –

Sterren NL de Buma NL Award in de cate-

Danst – Marco Borsato, Armin van Buuren,

• 	Meest Succesvolle Single: Reünie – Snelle

de voor zowel Meest Succesvolle Album

Buma NL is een gezamenlijk initiatief

• 	Meest Succesvolle Album: Bitterzoet –
Eefje de Visser

Jannes

gorie Meest Succesvolle Album Hollands.
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Amsterdam Dance Event
21 / 22 / 23 / 24 / 25 OKTOBER

Amsterdam Dance Event is met een geschiedenis van 25 jaar de meest vooraanstaande, invloed
rijke en educatieve bijeenkomst ter wereld voor elektronische muziek en haar industrie. Te midden
van de coronapandemie was het organiseren van een fysieke bijeenkomst uitgesloten, gezien de
door de Nederlandse overheid vastgestelde maatstaven. ADE zette daarom alles op alles om in
oktober 2020 een volledig virtuele editie te presenteren. De digitale strategie resulteerde in twee
online stromen: ADE Pro & ADE Online.
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Door een conferentie, een festival en een

Met deze opzet kunnen we dat toevoegen

cultuur konden geïnteresseerden terecht in

werkplatform, mikte ADE Pro gericht op het

educatieve broedplaats met elkaar te ver-

aan ons platform,” aldus Kennis in een inter-

Kriterion, Lab 111, Cinecenter en Doka.

faciliteren en stimuleren van creatieve en

vlechten, creëert ADE een solide fundament

view in Het Parool van 21 oktober.

professionele connecties. De eersteklas

ADE PRO 2020

online omgeving was dé plek waar professio-

in de elektronische muziek. Dat fundament

ONLINE DJ-SETS

De professionele lijn binnen ADE 2020 bood

nals elkaar konden ontmoeten, één-op-één

sla je niet zomaar weg, maar toch: “ADE

Er stond aanvankelijk een veertigtal fysieke

een allesomvattende virtuele conferentie.

zaken konden doen en zich laten inspireren

2020 organiseren was gas geven in drijf-

zitconcerten geprogrammeerd voor ADE

Met een scala aan panelgesprekken, master-

door lezingen en panels.

zand”, verklaarde Jan-Willem van de Ven in

2020, zogenoemde ADE Specials, maar een

classes, diepte-interviews en Q&A’s, gecom-

Zie het kader op de volgende pagina voor

dagblad NRC, toen de online jubileumeditie

week voor aanvang werd ook dit programma

bineerd met een gloednieuw industrieel net-

een overzicht van de ADE Pro activiteiten.

een paar dagen onderweg was. Gaandeweg

door nieuwe regelgeving rond corona on-

het jaar besloten Van de Ven en zijn mede-

mogelijk gemaakt. ADE streamde in plaats

ADE-directeur Meindert Kennis namelijk om

daarvan een keur aan DJ-sets, opgenomen

met ADE 2020 niet aan te haken bij, maar

op festivals als DGTL, Elrow, Awakenings,

liever iets moois toe te voegen aan de be-

Sensation White en Mysteryland maar nog

staande digitale platforms. Dit resulteerde

niet eerder uitgebracht. Wél live te bezoeken

in een netwerk met een zakelijke functiona-

was een sessie van Dutch composers NOW:

liteit voor de conferentiegangers, met onder

Jasna Veličković, Dianne Verdonk, Vinke-

andere een tijdlijn en een feed, naast ruimte

peezer en Mellema/Jurjus componeerden

voor evenementen en een berichtfunctie.

live muziek met een saxofoon, planten, mag-

Het netwerkgedeelte kenmerkt een ADE-

neten en elektronica in de Beurs van Berlage.

conferentie immers even goed als de panels

Op het NDSM-terrein was een expositie te

en discussiefora. “Denk aan hoe druk het

zien van lichtkunstenaars Boris Acket en

tijdens ADE altijd is voor Felix Meritis met

Vladimir Grafov. Voor een filmaanbod rond

mensen die met elkaar in contact komen.

elektronische muziek, dance- en nacht

voor toekomstige generaties professionals

ADE GREEN LIVECAST
Al op donderdag 7 mei lanceerde ADE Green een één uur durende Livecast, rechtstreeks van
uit Felix Meritis in Amsterdam. Te gast waren professionals uit de muziek-, evenementenen festivalindustrie van over de hele wereld: muziekjournalist Pay Kolmus sprak met Artur
Mendes, Co-Manager Boom Festival (PT), Carlijn Lindemulder, Partner in Green Events Inter
national (NL), Soul Clap’s Eli Goldstein (US), Lowlandsdirecteur Eric Van Eerdenburg (NL),
Fruzsina Szép, festivaldirecteur van Lollapalooza (DE), Mirik Milan, international roll out
United We Stream (DE/NL) en Milan Meyberg, Sustainability Strategist (NL). Aanwezigen
konden de gesprekken in real time voeden met polls en vragen aan de sprekers. Daarnaast
werden er visies voor een duurzame wereld na COVID-19 uitgewisseld door Chiara Badiali
van Julie’s Bicycle (UK), Chris Johnson van Vision 2025/Shambala Festival (UK) en Skeena
Rathor van Extinction Rebellion (UK).
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ADE PRO 2020
James Blake ging in gesprek met expert mentale gezondheid Jennie Morton, Chip E. (You
So Nasty Records) sprak met Tommie Sunshine (Brooklyn Fire) en Carl Loben (DJ MAG, GB)
en Neneh Cherry sprak zich uit onder de noemer Activism and Music, een thema dat ook
naar voren kwam tijdens de conversatie met Femi Kuti en Robert Hood.
Genderdiscriminatie, het gebrek aan intersectionaliteit en seksueel wangedrag in de elek
tronische muziekindustrie kwamen aan bod tijdens het terugkerende panel The Only One
in the Room, waar nieuwe bevindingen uit de AFEM Diversity & Inclusion Survey werden
gepresenteerd.
Met Matthew Adell (OnNow.tv), Kikelomo Oludemi (Native Instruments), Meriem Nassiri
(Netflix), Prof. Dr. Samantha Warren (University of Portsmouth), Sarah Hildering van Lith
(AFEM), Shino Parker (AFEM)

Overige panels en talks:
How Music Marketing Needs to Adapt
in a Pandemic

ADE ONLINE

sounddesigner Salvador Breed en visual

Door de gratis toegankelijke en dynamische

artist Nick Verstand)

virtuele omgeving van ADE Online konden be-

• 	De livestreamserie elrowshow powered by

zoekers van over de hele wereld eenvoudig

Desperados (Joris Voorn, Anotr en Franky

de wereldwijde dancecultuur binnenstappen.

Rizardo draaiden op unieke locaties)

Via muziek, kunst, film, studiotours, master-

• 	Korsakov x Club xR - Augmented reality

classes en meer, toonde ADE Online het hele
spectrum van elektronische subgenres en
een breed scala aan artiesten. Meer dan

(Black Sun Empire / NCT in de eerste Augmented Reality drum and bass show ooit)
• 	Minimal x Nxt Museum (hedendaagse

250.000 individuele makers en muzieklief-

elektronische muziek en digitale kunst

hebbers hebben op enige wijze deelgeno-

vermengd in een immersive online audio-

Met o.a. Derek Debru (mede-oprichter Nyege Nyege Festival), Nicolas Bonard (CEO,
Montreux Jazz Festival), Tom Lally (Senior booking agent, Source Artists)

men aan dit eclectische programma.

visual experience)

How To Mentally Manage The Next 6 Months

ADE Online had een aantal exclusieve streams

ADE werkte wederom samen met streaming

voor aanstormende producers in petto:

platform Deezer. Meer dan 40 playlists van

ADE en Beatclub presenteerden The Evolu-

een brede selectie artiesten vulden het

tion of Our Sounds, een gesprek tussen

ADE 2020 kanaal, waaronder exclusieve

Timbaland, David Guetta, Martin Garrix en

curated content van Alesso, Ellen Allien,

Met Jason Fulton (oprichter van strategy agency This Memento)

New Opportunities for the Live Industry

Met Dr. Aida Vazin (GPS Counselor), Tamsin Embleton (oprichter Music Industry Therapist
Collective), Tom Middleton (artiest & medevoorzitter AFEM Health Group)

New Opportunities for Labels and Artists
Met o.a. Bloody Mary (DJ & labeleigenaar, Dame-Music), Roland Leesker (DJ & managing
director, Get Physical Music), Michael Ugwu (CEO, FreeMe Digital), Susan Gloy (Director of
Industry Relations, Beatport)

moderator Danny Howard (BBC Radio1 DJ).

Icona Pop, marshmello, Maya Jane Coles

Met Deborah Mannis-Gardner, ‘queen of sample clearance’

In Studio XL - Home Edition vertelden Niklas

en NERVO.

The Artist-Centric Future of Marketing

Paschburg en Âme’s Frank Wiedemann over

What Makes Games, Film and TV Really Resonate

Met Charles Kirby-Welch (CEO, Kartel Music Group), Claudia de Wolff (VP Creative Content
and Programming, Vevo), Michael Aneto (Chief Design Officer, SAI)

hun studio set-up, Pan-Pot leidde kijkers rond

ONDERZOEK

door zijn Berlijnse studio en introduceerde

Buma Cultuur en ADE hebben samen met

Met Alex Drewniak (artiestenmanager & oprichter, Beatcave Digital), Aly Gillani (UK/EU
Label Rep, Bandcamp), Maru Asmellash (mede-oprichter, The New Originals)

Project DIMA en Shelly Knotts gaf een live

het Engelse marketing- en adviesbureau

masterclass How to Code Music with Algo-

Music Ally onderzoek gedaan naar de invloed

Sexual Misconduct in the Music Industry: Some Solutions

rave. Een deel van deze content kwam tot

van COVID-19 op de Nederlandse elektroni-

stand in samenwerking met streamingplat-

sche muziekindustrie. In lijn met een ver-

form Muto Studio.

wachte wereldwijde daling van 75% van de

The Future of Merchandising and Fan Engagement

Met Jori Lowery (oprichter, Conflux Connect)

How Africa is Redefining Electronic Music
Met DJ Asna (artist), Ibaaku (artist), Rophnan (artist), Slikback (artist)

live-opbrengsten, is de branche in acuut

The Elephant in the Room: Publishing Splits
Met Miller Williams (Senior VP Creative, Kobalt Music Group), Rachel Graham (Head of
Music Publishing, Passé Publishing)

En verder nog:

gevaar, zo luidde de conclusie. Zonder over-

• 	Oblique Time - A New Audio Visual Instal

heidssteun kan de leidende positie binnen

lation (met pianiste Helena Basilova,

enkele maanden verloren gaan en daarmee
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ook tienduizenden banen. Het rapport
verscheen daags voor ADE. Download het

• 	Persaandacht door meer dan 350 media
outlets, van internationaal tot lokaal

onderzoek hier.
ADE 2020 heeft hiermee een nieuwe stan-

RESULTATEN

daard gezet voor online conferenties en

Na afloop van ADE Pro en ADE Online kon-

festivals.

den de volgende cijfers worden genoteerd:
• 	2500+ Professionals uit meer dan 100 lan-

ADE IN 2021

den hebben deelgenomen aan ADE Pro

Voor 2021 wordt het ADE platform verder

2020

uitgebouwd, met onder andere een job

• 	670 sociale berichten zijn gepost tijdens
ADE 2020
• 	Meer dan 10.000 rechtstreekse berichten
verstuurd tijdens ADE 2020
• 	Deze aantallen blijven stijgen, aangezien
het platform actief zal zijn tot ADE 2021.

board en een online marktplaats voor vragers en aanbieders in de elektronische
muziekindustrie. Een unieke toevoeging zal
zijn de mogelijkheid om een demo te uploaden. ADE zal via haar platform het hele
jaar door content aanbieden; denk aan
panelgesprekken, studiosessies en inter-

ADE reikte dit jaar echter veel verder dan

views. Het creëert tegelijk een wereldwijde

de eigen website en het ADE Online plat-

online netwerkplek voor de sector. Het ADE-

form, wat haar kracht als merk eens temeer

platform bevindt zich achter een betaal-

onderstreepte. Enkele wapenfeiten:

muur. Wie 75 euro betaalt is een jaar lang

• 	Een enorm succesvolle TikTok campagne

lid en heeft toegang tot alle activiteiten

• 	Meer dan 50 miljoen gebruikers bekeken

van ADE, conferentie incluis.

ADE panelgesprek The Evolution of Our Sounds

de #ADEmoments, gepost door bijna alle
grote spelers in de internationale DJ-scene

ADE wordt georganiseerd door de Stichting

• 	450.000 gebruikers stemden af op de live

Amsterdam Dance Event. Founding partner:

Q&A met Martin Garrix
• 	Een uitgelichte stream met Timbaland,
David Guetta en Martin Garrix
• 	250.000 gelijktijdige kijkers op meerdere
platforms, waaronder ADE’s website, You-

Buma. Belangrijkste partners: Heineken 0.0 |
Desperados.

ADE ONLINE
amsterdam-dance-event.nl
Facebook facebook.com/amsterdamdanceevent
Twitter twitter.com/ADE_NL
Instagram instagram.com/amsterdamdanceevent
LinkedIn linkedin.com/company/amsterdam-dance-event

Tube en Facebook
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New Music Conference

Foto Mark van Schaick

In een voor de
gehele cultuursector
woelig en onzeker
najaar vond de tweede editie van New
Music Conference
doorgang zoals
gepland - zij het
online - op vrijdag
13 november. Ruim
300 deelnemers uit
de wereld van hedendaags klassiek, jazz
en experimentele
muziek hadden
toegang tot de speciaal ontwikkelde
conferentie app,
waarbinnen zij het
dagprogramma
bijwoonden en deelnamen aan Meet &
Connect-gesprekken.
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rence online volgen. Deelname was gratis,

dagingen waarvoor de sector zich zag ge-

het panel over het programmeren van Neder-

maar aanmelding vooraf was verplicht. Het

steld in seizoen 20/21 en verder. Zonder uit-

landse Nieuwe Muziek op Amerikaanse

voordeel van een online conferentie werd

zondering gaven de panels nieuwe inzichten

podia. Vooraf opgenomen presentaties van

snel duidelijk: conferentiebezoekers kwamen

en soms verrassend constructieve ideeën.

Buma/Stemra, Dutch Performing Arts en

uit meer dan 30 landen. Meteen al het eerste

Hoezeer de crisis de sector ook raakt, veel

Dutch Culture USA werden gestreamd in

panel, een gesprek tussen gelauwerde com-

componisten, musici en programmeurs zaten

de dagen voorafgaand aan de conferentie,

ponisten Richard Rijnvos (NL) en Enno Poppe

niet bij de pakken neer. Violiste Diamanda

dit om te voorkomen dat geïnteresseerden

“Juist nu de sector onder druk staat, willen

(DE), geleid door dagpresentator Co de Kloet,

La Berge Dramm (NL) en programmeurs als

op de vrijdag met veel overlap in het pro-

wij onverminderd een platform bieden aan

werd boven verwachting bezocht; het panel

Björn Gottstein van Donaueschinger Musik-

gramma te maken zouden krijgen.

alle componisten, musici en andere profes-

waarin vier vooraanstaande muziekuitgevers

tage (DE) en Joost Fonteyne van Klara Fes-

sionals werkzaam in de Nieuwe Muziek, om

uit Nederland en Duitsland hun vakgebied

tival (BE), maar ook November Musics eigen

Met de officiële New Music Conference App

elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen

en werkwijze toelichtten, werd zo mogelijk

artistiek directeur Bert Palinckx, gaven er

konden deelnemers ook na afloop van New

en geïnspireerd te raken; al zal dat dit jaar

nog beter bekeken. De grote hoeveelheid

tijdens diepgravende panelgesprekken blijk

Music Conference onderling blijven netwer-

noodgedwongen grotendeels online plaats-

vragen richting de sprekers, niet alleen uit

van juist in deze beperkende tijden op een

ken. Kort na de conferentie kwamen video-

vinden. De huidige muziekwereld staat er

Nederland maar uit heel Europa, tonen de

nieuwe manier creatief te willen zijn.

opnamen van alle panels en presentaties

door de pandemie niet goed voor, maar de

groeiende interesse in New Music Confe-

Mark Delaere, professor Musicologie aan de

on demand beschikbaar via de website.

situatie zal weer beter worden en daar willen

rence en de behoefte om in contact te zijn

KU Leuven, en de Nederlandse journalist

wij graag ons steentje aan bijdragen”, aldus

met vakgenoten.

Joep Christenhusz bespraken de totstandkoming van het boek Een kleine muziekge-

Ikaros van Duppen, general manager van
New Music Conference, in een persbericht

NIEUWE INZICHTEN

schiedenis van hier en nu, over de klassieke

van begin oktober. Kort na deze mailing werd

Tijdens de conferentie werd onder andere

muziek sinds 1950, dat najaar 2020 is ver-

duidelijk dat “grotendeels online” moest

gesproken over stimulering en begeleiding

schenen, en ook het in opdracht van Novem-

worden veranderd in “geheel online”. Zelfs

van jonge componisten en natuurlijk de uit-

ber Music geschreven werk Weerklanken
van Christenhusz.

zonder de context van partnerfestival November Music bleef New Music Conference
onveranderd hét netwerkevenement voor
componisten, uitgevers, musici en andere
professionals actief in de Nieuwe Muziek.

MEER DAN 30 LANDEN
Op vrijdag 13 november kon iedere geïnteresseerde de overwegend Engelstalige panels en presentaties van New Music Confe-

MEET & CONNECT
NEW MUSIC
CONFERENCE
ONLINE
newmusicconference.nl
Facebook fb.me/newmusicconference
Instagram instagram.com/newmusicconf
Twitter twitter.com/newmusicconf

Tijdens Meet & Connect werden in 1-op-1
gesprekken in twee uur tijd meer dan 80
nieuwe contacten gelegd tussen componisten, musici en muziekprofessionals uit
binnen- en buitenland. Hierbij was veel aandacht voor de Amerikaanse concertprogram-

AAN HET WOORD
Sprekers tijdens de tweede New Music Confe
rence waren onder meer Anne McLean (Library
of Congress Events, Washington DC), Limor Tomer
(MetLive/Metropolitan Museum of Arts, New
York), Elena Siyanko (PS21, Chatham NY), Joost
Fonteyne (Festival van Vlaanderen, BE), Björn
Gottstein (Donaueschingen Festival, DE), violiste
Diamanda La Berge Dramm (NL), Martyna Mar
kowska (Institution of Culture Katowice, PL),
Maximilian von Aulock (Ricordi/Universal Music
Publishing, DE), Wiebke Busch (Wise Music Publi
shing, DE/GB), naast Nederlandse vertegenwoor
digers van de sector als Masa Spaan (De Doelen),
Shane Burmania (Korzo), Davo van Peursen (Done
mus), Tomas Deuss (Deuss Music/Albersen BV).

meurs die ook al van zich deden spreken in
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Buma Music Academy (BMA)
verbindt (pop)muziek met de
vakken Muziek & CKV in het
Voortgezet Onderwijs. En zoals
dat het geval was met de muziek/
cultuursector, heeft corona er
bij het onderwijs fors ingehakt.
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Foto’s Buma Cultuur

Buma Music Academy

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

Gesloten scholen, thuisonderwijs, ingewik-

tronische leeromgeving van de school heel

Music Academy de groots opgezette

nieuwe onderwerpen betroffen onder an-

kelder communicatielijnen met docenten,

gemakkelijk BMA-lessen, opdrachten, video’s

End Of Exams Party. Een online event via

dere genres als reggaeton en K-pop. Zoals

prioriteiten voor ‘leervakken’: stuk voor stuk

en meer delen met hun leerlingen die thuis

www.bumamusicacademy.nl met een

overal in de muzieksector de gevolgen van

waren het flinke uitdagingen voor Buma

zaten. Ook lukte het Buma Music Academy

videoboodschap van premier Mark Rutte

corona hard zichtbaar werden en bezuini-

Music Academy als projectorganisatie.

om al heel snel na de eerste lockdown de

voor alle eindexamenleerlingen en met een

gingen onvermijdelijk leken, zag óók BMA

meest favoriete BMA-workshop (Ableton/

top line-up: Bizzey, The Partysquad, Willie

zich genoodzaakt om voor het schooljaar

TWEEDE HELFT SCHOOLJAAR

elektronische muziek) in een volledig digi-

Wartaal en Josylvio.

2020 – 2021 een vergoeding te vragen aan

2019 – 2020

tale versie online aan te bieden.

2020 begon echter goed: in januari mocht

scholen die aan het lesprogramma willen

EERSTE HELFT SCHOOLJAAR

deelnemen. Dat bleek een ingewikkelde

Buma Music Academy haar kersverse am-

PARTY

2020 – 2021

exercitie; niet zozeer vanwege de waarde-

bassadeur Floor Jansen feliciteren met het

Op 4 juni 2020, als afsluiter van het pittige

Zomer 2020 werd, zoals Buma Music Aca-

bepaling van Buma Music Academy of het

winnen van de Popprijs tijdens ESNS. Ook

schooljaar 2019 – 2020 en specifiek voor

demy dat gewoon is, gebruikt om alle lessen

gebrek aan geld (de mogelijkheid werd

werden de namen bekendgemaakt van de

eindexamenleerlingen, organiseerde Buma

te updaten en nieuwe lessen te initiëren;

geboden om te betalen met het CJP/

BMA-scholentour van Blanks (> 1 miljoen

Cultuurkaart-tegoed), maar omdat het hele

volgers op YouTube) voor februari 2020. De

onderwijsveld in Nederland in grote onzeker-

nieuwe BMA-lessen over synthesizers en

heid verkeerde. En dat bleek terecht: kort

over rap/hiphop/straattaal die begin maart

na de start van het nieuwe schooljaar

werden gelanceerd werden positief ontvangen. Maar vervolgens sloeg COVID-19 toe,
met alle negatieve gevolgen van dien.
Het online lesplatform van Buma Music
Academy bleek uiteindelijk wél een schot
in de roos: docenten konden via de elek-

BUMA MUSIC ACADEMY ONLINE
bumamusicacademy.nl
Facebook facebook.com/BumaMusicAcademy
Instagram instagram.com/buma_music_academy
YouTube YouTube.com/bumamusicacademy

De aftermovie van de Buma Music Academy Scholentour met Blanks

moesten scholen alweer (deels) sluiten en
werden beslissingen op de lange baan geschoven. Buma Music Academy besloot
daarop tijdelijk de tering naar de nering te
zetten en vol in te gaan zetten op schooljaar 2021 – 2022.
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Foto Michiel van Nieuwkerk

Componist des
Vaderlands
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 onafhan
kelijke jury. Sinds
25 november 2018
draagt Calliope
Tsoupaki de titel
met verve.
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Jury Componist des Vaderlands
Adriana van Dooijeweert (juryvoorzitter;
voorzitter van het College voor de Rechten van
de Mens)
Floris Don (programmeur Rotterdams Philharmonisch
Orkest, artistiek coördinator Gergiev
Festival)
Nora Fischer (mezzosopraan)
Louis Gauthier (journalist, componist,
presentator)
Fedor Teunisse (artistiek directeur Slagwerk
Den Haag)

Calliope Tsoupaki is de derde componist

Vaderlands uitdragen, even dienstbaar als

OUD ÉN HEDENDAAGS

Haar installatie als Componist des Vader-

die het ambt van Componist des Vaderlands

een bouwvakker of vuilnisman.”

Calliope Tsoupaki (1963) komt uit Grieken-

lands vond live plaats op televisie in het

bekleedt, na Willem Jeths (2014-2016) en

land. Ze studeerde piano en muziektheorie

programma Podium Witteman. Calliope

Mayke Nas (2016-2018). De Componist des

ONLINE PARTITUREN

aan het Atheense Hellinikon Conservatorium.

Tsoupaki is unaniem gekozen door een jury

Vaderlands is een spraakmakende toon-

De Componist des Vaderlands treedt voor

In 1988 emigreerde zij naar Nederland om

die onder voorzitterschap stond van Adriana

dichter. Calliope Tsoupaki treedt op als

het voetlicht voor inleidingen en interviews

compositie te studeren bij haar idool Louis

van Dooijeweert, voorzitter van het College

ambassadeur en gaat door het hele land in

en om samen te werken met zalen, ensem-

Andriessen. Zij is daarna uitgegroeid tot

voor de Rechten van de Mens. Van Dooije-

gesprek met collega-componisten, musici,

bles, orkesten en festivals. In haar ambt ziet

een van de meest opvallende componisten

weert: “De jury is onder de indruk van de

programmeurs, concertbezoekers, politici

Calliope Tsoupaki het als haar belangrijkste

in ons land. Zij kreeg in de pers vijf sterren

integere en bevlogen persoonlijkheid van

en programmamakers bij radio en tv. Om

taak om het ambacht van componist beter

voor Salto di Saffo dat op 6 oktober 2018

Calliope Tsoupaki, die als componist midden

een groter publiek te bereiken componeert

zichtbaar te maken voor een breed publiek.

tijdens de NTR ZaterdagMatinee in het

in de samenleving wil staan en zo de harten

zij de komende twee jaar een reeks nieuwe

“We werken niet in onszelf gekeerd in een

Concertgebouw in première ging. Al even

van velen kan winnen voor de muziek van nu.”

werken voor evenementen buiten de con-

achterkamertje. We zijn mensen van vlees

succesvol was Tragoudi, een dubbelconcert

certzaal. Ze wil met nieuwe werken snel

en bloed. We hebben een ambacht dat al

voor klarinet en trompet, op 11 juni 2018 een

COMPOSITIES EN PREMIÈRES

inspelen op landelijke gebeurtenissen. In

eeuwen bestaat en zal blíjven bestaan.” Via

hoogtepunt in het Holland Festival. De mu-

Bij haar eerste optreden in functie tijdens

haar ogen kan muziek de actualiteit in een

sociale media en de website van Componist

ziek van Tsoupaki heeft een tijdloze schoon-

Podium Witteman speelde Eric Vloeimans

ander licht zetten. “Muziek zegt iets over

des Vaderlands wil zij het publiek nu en dan

heid, vitaliteit en urgentie. Ze gebruikt ele-

een nieuw stuk van Calliope Tsoupaki, Music

de mens wat op een andere manier niet

laten meekijken als zij een nieuw stuk com-

menten uit oude én hedendaagse muziek en

for Ever voor trompet solo. Voor de Dag van

gezegd kan worden. Het opent een poort

poneert. Haar composities zijn als download

de muziek van Griekenland en het Midden-

de Mensenrechten, op 10 december 2018

naar een wereld waarvan je niet wist dat

beschikbaar via de website van de Compo-

Oosten. Daaruit smeedt zij een onmisken-

in de Dom van Utrecht, volgde Skia, een

hij bestond. Dat ga ik als Componist des

nist des Vaderlands (zie kader).

baar eigen stijl.

solostuk voor de panfluitist Matthijs Koene.
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THIN AIR
Calliope Tsoupaki speelt een centrale rol in het project Festivals for Compassion, dat in
2020 van de grond kwam. Rond het thema compassie schreef zij het stuk Thin Air, dat wordt
uitgevoerd in elk festival dat wil tonen “hoe muziek ons over alle grenzen heen verenigt
in solidariteit met iedereen die op welke manier dan ook is getroffen door corona,” aldus
de organisatie. Thin Air is geschikt voor een breed scala aan instrumenten, zoals bleek uit
de eerste drie versies die op 20 juni op NPO Radio 4 werden uitgezonden: van celliste Maya
Fridman namens Festival Classique, van gitarist Wiek Hijmans namens het Holland Festi
val, en met fagottist Thomas Dulfer namens Wonderfeel. Sinds de première van Thin Air
in 2020 zijn wereldwijd meer dan 50 versies van de compositie gerealiseerd en uitgevoerd.
Ook van Thin Air staat de partituur als gratis download op de site van de Componist des
Vaderlands.
Festivals for Compassion is een initiatief van de Componist des Vaderlands samen met
European Festivals Association, NPO Radio 4, Festival van Vlaanderen, Leeuwarden-Fryslân
2028, Unda Foundation, De Verenigde Podiumkunstenfestivals, Lustr, Donemus en Buma
Cultuur.
festivalsforcompassion.com

In het Rembrandt-jaar 2019 bracht zij een

kent niet het bij een dodenmis gebruikelijke

Witteman, op zondag 29 maart. Speciaal

Actuele optredens van de Componist des

muzikaal eerbetoon aan de schilder met

Kyrie, Sanctus en Agnus Dei, maar is eerder

voor Koningsdag en NPO Radio 4 schreef

Vaderlands worden aangekondigd via de

Stilleven voor theorbe solo. Direct na de

een muzikaal gebed tot moeder Maria dat

Tsoupaki Tune-in, dat op maandag 27 april

website.

brand in de Notre-Dame in Parijs, op 15 april

past binnen de Grieks-Byzantijnse traditie.

gedurende de hele dag te beluisteren was.

2019, componeerde zij een hommage aan

Een tweede werk was Skia, dat ze schreef

In mei presenteerde Tsoupaki een nieuw

de Parijse kathedraal, Pour Notre-Dame, voor

voor altblokfluitist Erik Bosgraaf. En op het

pianostuk: Meeting Point. Het is een poëtisch

orgel solo. Vijf dagen later, op zaterdag 20

Plein aan de Parade, was Tsoupaki’s koor-

statement in de tijd van social distancing.

april, presenteerde Jan Hage al de première

werk Vesper voor het eerst te horen. Meer-

Zij wil daarmee verklanken dat de afstand

in de Dom in Utrecht. Meerdere organisten

dere koren uit Den Bosch kwamen voor deze

die nu tussen ons ontstaat, kan worden

na hem speelden het stuk in orgelconcerten

“Prayer-wish for a better world” naar het

overbrugd door de muziek en de liefde. Met

door het hele land.

plein, waar iedereen werd uitgenodigd om

regisseur Michael Middelkoop en danser/

mee te zingen.

choreograaf Shay Latukolan heeft Tsoupaki
voor Meeting Point een videoclip opgenomen.

Calliope Tsoupaki was in 2019 Componist in
Focus tijdens November Music, het festival

Met haar pianostuk Inner Life stak Tsoupaki

Het stuk en de videoclip worden in opdracht

voor nieuwe muziek in ‘s-Hertogenbosch.

ons een hart onder de riem tijdens de lock-

van Buma en CISAC (de overkoepelende

Jaarlijks vraagt November Music een com-

down in de lente van 2020. Pianist Saskia

organisatie van auteursverenigingen wereld-

ponist een requiem te schrijven. Tsoupaki’s

Lankhoorn speelde het voor het eerst - van-

wijd) aangeboden als teken van waardering

Liknon, dat op 2 november in première ging,

uit haar huiskamer in Den Haag - in Podium

voor iedereen die zich inzet om te verbinden.

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

Meeting Point, de video op YouTube
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Buma Cultuur ondersteunt ook
BUMA BLAASMUZIEK AWARDS

Stemra, en wel op 27 november 2020 in

2020 anders vorm dan gebruikelijk. Hier-

seerd is om plannen uit te wisselen en

De Buma Blaasmuziek Awards worden

het programma De Klassieken op NPO

in was geen plaats voor de stukken die

samenwerking te stimuleren. Deze net-

jaarlijks toegekend aan personen die

Radio 4. Tijdens zijn loopbaan als compo-

werden ingezonden voor de door Buma

werkbijeenkomsten worden georganiseerd

een grote en positieve bijdrage hebben

nist heeft Mertens een omvangrijk oeuvre

Cultuur ondersteunde Gaudeamus Award

door World Music Forum NL. Naast een

geleverd aan de ontwikkeling van de

opgebouwd. Voor zijn vele verdiensten

2020. De winnaar wordt daarom gepre-

aantal onlinebijeenkomsten streek het

blaasmuziek in Nederland en daarbuiten.

voor de blaasmuziek werd Mertens eerder

senteerd in 2021.

Aanvankelijk zou dat gebeuren tijdens

al benoemd tot Ridder in de Orde van de

de Fanfare Repertoire- en Netwerkdagen

Nederlandse Leeuw. De Buma Internatio-

WORLD MUSIC FORUM NL

Latinos met de focus op de latin world

in Nunspeet, maar vanwege de corona-

nal Award is uitgereikt aan Bert Apper-

Normaal gesproken verzorgt World

in Nederland (juni), in de tuin van de Tol-

maatregelen heeft de organiserende

mont. Appermont behoort tot een nieuwe

Music Forum NL de gemeenschappelijke

huistuin te Amsterdam (augustus) en in

stichting Centrum Repertoire Ontwikke-

generatie van veelbelovende Belgische

Nederlandse vertegenwoordiging tijdens

de Tolhuistuin zelf (oktober). Alle ontwik-

ling Nederland (CRON) dit evenement

componisten en staat bekend om zijn

WOMEX, met ondersteuning van Buma

kelingen op het gebied van niet-westerse

moeten schrappen.

virtuoze instrumentatietechniek en het

Cultuur, maar voor de online editie van

muziek en het beleid daaromtrent zijn te

componeren van prachtige thema’s.

2020 maakte men begrijpelijkerwijs een

volgen via worldmusicforum.nl

De Limburgse componist Hardy Mertens

World Blend Café in 2020 neer in de
Observant te Amersfoort tijdens Dias

pas op de plaats. Wél doorgang vond een

kreeg de Buma Blaasmuziek Award daar-

GAUDEAMUS

aantal World Blend Café bijeenkomsten,

om persoonlijk overhandigd door Bernard

Vanwege de problemen rond COVID-19

een open source netwerk voor muziek-

Kobes, de bestuursvoorzitter van Buma/

kreeg de Gaudeamus Muziekweek in

professionals en iedereen die geïnteres-
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Foto Niels Knelis Meijer

Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale evenementen als het Amsterdam Dance
Event en Eurosonic Noorderslag zijn uitgegroeid tot indrukwekkende platforms, de mooiste invitaties die de
Nederlandse muziekindustrie zich maar kan wensen. Maar ook binnen minder zichtbare deelgebieden van de
muziek creëert Buma Cultuur netwerken die waardevol blijken voor het Nederlands auteursrecht. Netwerken
die gelukkig ook online overeind blijven, zo bleek in een jaar waarin veel plannen veranderden in uitdagingen
en relaties onder druk kwamen te staan.
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Een belangrijke doelstelling van Buma/

internationale positie van de Nederlandse

deelname van internationaal potentievolle

Stemra is het bevorderen van de export

popmuziek binnen de wereldwijde muziek-

groepen of performers aan internationale

van het Nederlandse muziekauteursrecht.

sector. Beleid, professionaliteit en gover-

showcase-evenementen, festivals en

In de ondersteuning hiervan speelt Buma

nance van Dutch Music Export worden nauw-

beurzen.

Cultuur een grote rol, zoals in de voorgaande

keurig bewaakt; ook het Music Managers

hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven.

Forum is betrokken. De regelingen, uitvoe-

gezien als een omgekeerde handelsmissie.

Genoemde evenementen, begeleidings

ring en het flankerend beleid worden jaar-

Dutch Music Export draagt bij in de reis- en

programma’s voor ondernemers en artiesten,

lijks geëvalueerd. Sinds de zomer van 2017

verblijfkosten van buitenlandse muziek-

aanwezigheid op de belangrijkste muziek-

biedt de website van Dutch Music Export

professionals die worden uitgenodigd naar

zoals beschreven in het plan van de Stich-

beurzen wereldwijd en uitwisselings

(zie kader) alle informatie met betrekking

Nederland te komen met het oog op het

ting Popcoalitie, Pop naar het Buitenland

programma’s met conferenties en festivals

tot de ondersteuning van Nederlandse

uitwisselen van kennis en contacten ter

2017 - 2020.

brengen Nederlands product voortdurend

artiesten in het buitenland, de activiteiten

bevordering van ‘internationaal zakendoen’.

internationaal voor het voetlicht.

op het gebied van voorlichting en ook de

• 	De Bezoekersregeling. Deze kan worden

In 2019 publiceerde Dutch Music Export

voorwaarden voor de diverse exportsub

WENSEN VAN DE DOELGROEP

de criteria voor support op showcase-

DUTCH MUSIC EXPORT

sidieregelingen. In samenwerking met het

Marktvergroting voor de Nederlandse pop-

evenementen in 2019 en verder. Aangeduid

In het verleden werd door het Cultureel/

ministerie van OCW is financiële onder-

muziek is voor Dutch Music Export het uit-

als ‘reality check’, dienen deze door iedere

Sociaal Fonds van Buma/Stemra en later

steuning sinds 2017 mogelijk via een klein

gangspunt van het exportbeleid. Die markt-

aanvrager in acht te worden genomen: denk

door Buma Cultuur incidenteel een bijdrage

aantal specifieke regelingen. Dutch Music

vergroting moet zo breed mogelijk zijn: van

aan voldoende professionaliteit in organisa-

gegeven aan externe activiteiten. Door een

Export informeert ter zake en begeleidt de

pop tot rock, van dance tot hiphop, van

tie en boekhouding, internationaal en lokaal

geleidelijke verandering in de opdracht van

aanmeldings- en afrekenprocedures voor:

metal tot folk. De ondersteuning vanuit Dutch

(financieel) betrokken partners, een lange-

Buma Cultuur is de nadruk komen te liggen

• 	De Marketingregeling voor cofinanciering

Music Export moet daarbij zoveel mogelijk

termijnvisie. Daarnaast – en voor de hand

op eigen activiteiten; Buma Cultuur onder-

van internationaal potentievolle groepen of

op maat zijn gesneden, rekening houdend

liggend – dient de aanvrager de Nederlandse

steunt in zeer uitzonderlijke gevallen activi-

performers voor internationale marketing-

met de schaal van de act en het genre.

nationaliteit en het gespeelde materiaal een

teiten van derden.
Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de

voldoende mate van Nederlands copyright

activiteiten
• 	De SIB-regeling: Starters International

Op basis van de bevindingen van het ex-

te hebben.

Stichting Popcoalitie namen eind 2016 het

Business. Deze regeling werkt met

portbeleid over 2017 en 2018 bouwen de

initiatief tot het oprichten van Dutch Music

speciale vouchers voor onder meer de

Stichting Popcoalitie, Buma Cultuur en de

Dutch Music Export communiceerde sinds

Export, met als doel het aantoonbaar en

individuele coaching van ondernemers.

uitvoerders van het beleid in 2019 en 2020

2019 met een bredere groep NL-industrie-

in grote lijnen voort op het staande beleid

partners om beter op de specifieke wensen

meetbaar structureel versterken van de

• 	De Dutch Impact ondersteuning voor
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gramma. Artiesten die optraden: 45ACID-

van deze doelgroep in te kunnen spelen.

samenwerking met House of China, Amster-

tember in Hamburg) mocht geen fysieke

De samenwerking met de Nederlandse

dam Dance Event en verschillende Chinese

netwerk- en businessactiviteiten organi-

muziektechbedrijven die internationaal

partners).

seren. De Dutch Impact Party tijdens Ree-

• 	IndieWeek in New York vond doorgang

perbahn 2020 kwam hiermee te vervallen.

als digitaal evenement van 15 - 18 juni.

• 	In oktober werd showcasefestival en con-

Dutch Music Export stelde samen met

actief zijn is essentieel. De opkomst en ontwikkelingen van nieuwe media en veranderende wereldwijde distributiemethoden

• 	Showcasefestival The Great Escape in
Brighton (GB) werd geannuleerd.
• 	De LA Syncmissie van Dutch Music Export in

ferentie MaMA Festival in Parijs afgelast.

BABIES, Ten Times A Million en DeWolff.

Dutch Culture USA een aantal Nederlandse
muziekprofessionals in de gelegenheid om

voor muziek hebben immers verstrekkende

samenwerking met Buma Music In Motion,

gevolgen voor het speelveld van artiesten

met als onderdeel een bezoek aan de

Wat wel doorgang vond in 2020:

en muziekprofessionals. Dat ging overigens

MusExpo conferentie, werd geannuleerd.

• 	Dutch Music Export was de enige partij die

ook op voor de coronacrisis, zij het op een

Hiervoor in de plaats kwamen de NL Media

van International Live Music Conference

was Dutch Music Export genoodzaakt om

geheel andere en onvoorziene wijze.

Music in LA sessies; een digitale handels-

(ILMC) in Londen toestemming kreeg om

de fysieke activiteiten tijdens BIME PRO

missie (zie hoofdstuk Buma Music in Motion).

een Dutch Impact Party te organiseren

in oktober in Bilbao, Spanje, (een Dutch

als officieel onderdeel van het ILMC-pro

Music Export Party en een handelsdele-

HANDELSMISSIES EN CONFERENTIES

• 	Eind mei: een handelsdelegatie voor

In 2020 werden als gevolg van de pande-

Nederlandse Urban Professionals naar

mie de volgende activiteiten waar voorbe-

de eerste editie van Africa Rising Music

reidend werk voor was verricht afgezegd,

Conference (ARMC) in Johannesburg,

dan wel een jaar verplaatst:

Zuid-Afrika, inclusief een showcase met

• 	Van 12 tot 15 maart 2020 een handels

vier Nederlandse urban artiesten plus

delegatie met Nederlandse danceprofessionals naar Wired Music Week in Kuala
Lumpur, Maleisië, de grootste dance
conferentie van Zuidoost-Azië.
• 	Conferentie c/o pop in Keulen werd
afgelast.
• 	Van 16 tot 26 april een vergelijkbaar project
in Chengdu, Beijing en het hart van de Chi-

• 	Vanwege Europese coronaregelgeving

een door Dutch Music Export gehoste
netwerkreceptie.
• 	Canadian Music Week, waar een Nederlandse focus gepland stond, werd verplaatst van mei naar september, om uiteindelijk in zijn geheel naar 2021 verschoven
te worden.
• 	De fysieke conferentie van MIDEM in

nese media- en muziekindustrie, Shanghai,

Cannes werd geannuleerd en vervangen

voor 20 Nederlandse artiestenmanagers

door een online event.

en andere muziekprofessionals (DME in

deel te nemen aan het online evenement.

• 	Reeperbahn Festival 2020 (16 t/m 19 sep-
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gatie met Nederlandse muziekprofessio-

DUTCH MUSIC
ONLINE

nals) af te blazen. Tijdens de onlineversie
van het showcasefestival hebben vier

www.dutchmusicexport.nl
Facebook facebook.com/dutchmusicexport
Twitter twitter.com/NLmusicexport
Instagram instagram.com/dutch_music_export/

digitale platform van BIME gepresenteerd,
te weten Eefje de Visser, Feiertag, Robin
Kester en Steffen Morrison.

Foto Buma Cultuur

Nederlandse artiesten zich echter op het

DME CORONA HULPFONDS
Voor Nederlandse artiesten binnen het
genre popmuziek, die geconfronteerd zijn
met onvoorziene kosten als gevolg van het
afzeggen van buitenlandse optredens of

Presentator Jochem Tromp praat in de vierde aflevering van de Dutch Music
Export Talks podcast over Nederlandse kansen in Amerika met Nikita Weissner,
labelmanager van Bitbird, en met artiestenmanager en co-owner van Blip Agency,
Ronald Keizer.

EXPORTWAARDE
Op zaterdag 18 januari presenteerde Perfect
& More BV het jaarlijkse onderzoek naar de
exportwaarde van de Nederlandse popmu-

vanwege de internationale coronamaat

ziek, zoals het bureau dat sinds 2004 uitvoert

regelen, riep Dutch Music Export het DME

in opdracht van Buma Cultuur. Het resultaat

Corona Hulpfonds in het leven. Op basis

was positief: de exportwaarde van de Neder-

hiervan kon vanaf 4 mei 2020 tot uiterlijk

voor productie en promotie) alsmede de

Nederlandse artiesten die internationaal

landse popmuziek steeg in 2018 naar een

1 juni 2020 een tegemoetkoming in de kos-

totale omvang van het aantal aanvragen.

actief zijn.

recordbedrag van ruim € 216,5 miljoen.

ten worden aangevraagd onder voorwaarde

Dutch Music Export stelde een bedrag van

dat er sprake was van annulering van buiten-

€ 150.000 beschikbaar waarbij pro rata zal

In september 2020 startte de podcastserie

De exportwaarde wordt bepaald door drie

landse optredens waardoor reeds gemaakte

worden gekeken naar de uiteindelijke

Dutch Music Export Talks. Gepresenteerd

onderdelen: Rechten, Opnamen en Optre-

kosten niet konden worden terugverdiend

hoogte van de tegemoetkoming per artiest.

door Jochem Tromp, bieden deze podcasts

dens. Het in het onderzoek genoemde bedrag

een kijkje achter de schermen van Neder-

van € 216.543.985 verwijst naar de opbreng

of vanwege extra kosten voor repatriëring
uit het buitenland. Inkomstenverlies van de

EN VERDER

landse popmuziek die de grens over gaat.

sten van de exploitatie van Nederlandse

artiest (en hun vertegenwoordigers) was

Dutch Music Export bood in juni in samen-

Dutch Music Export Talks in 2020:

muziek (Nederlands copyright) in het buiten-

geen schade in het kader van deze regeling.

werking met het Engelse marketing- en

• 	Afl. 1: Indie meets Dance

land na aftrek van gemaakte kosten maar

De tegemoetkoming in de kosten was af-

adviesbureau Music Ally een speciaal online

• 	Afl. 2: Major meets Independent

inclusief salarissen, winst en belasting.

hankelijk van de hoogte van de kosten (out

educatiepakket aan voor artiestenvertegen-

• 	Afl. 3: Blanks meets Someone

Rechten waren goed voor een bedrag van

of pocket gemaakt voor reis, verblijf en visa,

woordigers (management of label) van

• 	Afl. 4: America, the land of promise?

€ 29,5 miljoen, de exploitatie van opnamen
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dende Nederlandse acts net als in 2017 elek-

tickets. Caro Emerald is eveneens vermel-

en muziek in commercials. Venus, van de

tronische muziek betrof. De voortdurende

denswaardig: ze trok in het voorjaar van

hand van Robbie van Leeuwen, handhaaft

groei en ontwikkeling van EDM (Electronic

2018 door Oost-Europa en Duitsland, maar

zich als klassieker en Waves (Mr. Probz) uit

Dance Music) in Noord-Amerika is sinds

haar grootste waarde ligt in Groot-Brittannië.

2014 mag nu ook als zodanig omschreven

2009 een belangrijke factor en andere EDM-

Zo trad ze op in de Londense O2 Arena ter

worden, gezien de buitenlandse opbreng-

markten dienen zich aan: China, Japan,

gelegenheid van de 85ste verjaardag van

sten in 2018. Daarnaast zorgden Radar

Indonesië en Thailand.

Quincy Jones en speelde ze op 10 oktober

Love (George Kooymans en Barry Hay), 2U

2018 haar 100ste UK-show in het Londense

(Guetta/Giorgio Tuinfort/Bieber) en X van

POP, ROCK, RIEU

Jazz Cafe, als onderdeel van haar Engelse

Nicky Jam & J Balvin (o.a. Rashid Badloe,

van Nederlandse artiesten in het buitenland

In totaal zijn 1319 artiesten onderzocht. Daar-

najaars-theatertournee.

Shareef Badloe en Giordano Ashruf) voor

voor bijna € 13,14 miljoen, maar het overgrote

van waren 958 Nederlandse acts in 2018

deel kwam van de optredens buiten de lands-

op enige of grote mate actief buiten Neder-

LANDEN EN TITELS

grenzen, goed voor een bedrag van bijna

land. Bij de hoogste 50 meest optredende

De Top 5 van landen met de meeste optre-

€ 174 miljoen. De optredens in dance stonden

acts in 2018 zijn er 7 géén EDM/dance (in

dens (op basis van de 50 meest optredende

daarbij garant voor bijna € 150 miljoen.

2017: 10): Vengaboys (80 optredens), Jebroer

Nederlandse artiesten) is de VS, Duitsland,

(79), André Rieu (76), Busquitos (73), My Baby

China, Groot-Brittannië en Spanje. De samen-

(66), Altin Gün (66) en Jaya The Cat (65).

stelling van de Landen Top 5 qua opbreng-

EDM

mooie resultaten.

sten: Duitsland is (nog steeds) nummer 1

Afrojack (135 optredens op een buitenlands
podium) nam in 2018 de koppositie over

De resultaten uit 2018 benadrukken dat

met 23,3% van de inkomsten, gevolgd door

van Tiësto (126), met de ten opzichte van

André Rieu één van de grootste toerende

Groot-Brittannië (15,3%), België (13,2%),

2017 niet minder dan 22 plaatsen stijgende

mannelijke soloartiesten ter wereld is

Frankrijk (9,9%) en de VS met 7,0%.

Don Diablo (118) als aanstormende derde.

geworden. Rieu en zijn Johann Strauss

Martin Garrix, Ambush MC, Armin van Buuren,

Orchestra traden in 2018 bijna uitsluitend

Succesvol voor wat betreft exploitatie in

Yellow Claw, Quintino, R3hab, Oliver Heldens,

op in stadions en buitenlocaties voor

het buitenland in 2018 waren Nederlandse

Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt,

10.000 bezoekers of meer in Europa, Mexico,

acts en componisten zoals Afrojack, Giorgio

Bassjackers, W&W, Laidback Luke, Unders,

Israël, Noord-Amerika, Argentinië en Austra-

Tuinfort, Martin Garrix, Tiësto en André Rieu.

Chuckie, Joris Voorn, Detroit Swindle en

lië. Within Temptation deed het goed met

Daarnaast noteerden de onderzoekers op-

Franky Rizardo maakten vervolgens dat de

hun European Resist 2018 tour: 37 shows

vallende resultaten voor vormgevingsmuziek

top 20 van meest in het buitenland optre-

in 18 landen, meer dan 125.000 verkochte

(tunes, jingles en RTV-achtergrondmuziek)
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Financieel
verslag
Geconsolideerde Staat van baten en lasten
over 2020

		

Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

		

2020

2020

2019

BATEN			
3.999.000

3.983.000

Dotatie Stichting Sena			

Dotatie Vereniging Buma

3.999.000

85.000

Projectinkomsten

414.206		462.561

		

4.413.206

3.999.000

4.530.561

			

LASTEN			
Projecten

3.437.777

2.824.000

3.236.524

692.777

786.090

578.961

Afschrijvingen materiële vaste activa

7.626

7.500

5.345

Diverse baten en lasten

1.943		

2.703

Personele kosten

Huisvestingskosten

68.446

119.300

88.637

Huur, lease & onderhoud

1.846		

268

Kantoorkosten

1.943

1.500

534

Overige kosten

195.074

260.610

301.864

4.407.432

3.999.000

4.214.836

5.774		

315.725

Totaal van som der kosten

			
Totaal van bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten	-280		-27

Totaal van resultaat

5.494

0

315.698

			

Foto Tom Doms

Bestemming saldo van baten en lasten			
Bestemmingsreserve Noodfonds corona	-150.000		

150.000

Overige reserves

155.494		

165.698

5.494		

315.698
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Foto Mark van Schaick

De mensen van Buma Cultuur

BESTUUR BUMA CULTUUR

ORGANISATIE BUMA CULTUUR		

Marnix la Gro, assistant program and production

Renger Koning, interim-voorzitter (tot 17-9-2020)

Frank Helmink, directeur

Bart van Haare, projectcoördinator (tot 1-4-2020)

Noëlla Jansen, voorzitter (vanaf 17-9-2020)

Ikaros van Duppen, genremanager hedendaags klassiek,

Patrick Heeregrave, content manager

Frank van Wanrooij, secretaris

jazz en kleinkunst

Saskia Hoekstra, office manager

Arno van Berkel, penningmeester

Maartje Glas, manager Buma Music in Motion

Richard de Jeu, controller

Hans Aalbers

Malou van Oosterhoud, freelance marketing &

Marga Poen, financiële administratie

Dennis Braunsdorf (vanaf 17-9-2020)

communication

Bas Reeders, projectcoördinator

Jeff Hamburg

Mark van Schaick, freelance conference coordinator &

Romy Tiemens, hospitality & partnerships manager

Lucas van Slegtenhorst

editor
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Colofon
UITGAVE

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

Buma Cultuur

TEKST EN TEKSTBEWERKING
Mark van Schaick

EINDREDACTIE
Frank Helmink

ONTWERP
Mark van Schaick

WEBSITES

VORMGEVING

bumacultuur.nl

Sanne van den Berg

bumastemra.nl

BUMA CULTUUR

amsterdam-dance-event.nl

Telefoon +31 (0)23 303 61 00

buma.nl

E-mail: info@bumacultuur.nl

buma-awards.nl

Bezoekadres

bumamusicacademy.nl

Saturnusstraat 46-62

buma-music-in-motion.nl

2132 HB Hoofddorp

componistdesvaderlands.nl
eurosonic-noorderslag.nl
injazz.nl
muzikantendag.nl
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newmusicconference.nl

51

