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Drukbezochte BMIM x ADE Conference 

onderstreept groeiende waarde 
 

Viering mediamuziek in al haar facetten in volgepakt Huis Vasari (Vrije 

Academie) 
  

  

De eerste volwaardige fysieke conferentie van Buma Music in Motion in drie jaar werd 

drukbezocht. Ondanks het heerlijke nazomerweer stroomde het monumentale Huis Vasari 

(Vrije Academie) aan de Herengracht vol met diverse spelers uit de nationale en 

internationale mediamuziekindustrie. Voor het eerst werd Buma Music in Motion 

gehouden tijdens Amsterdam Dance Event. Het conferentieprogramma van BMIM x ADE 

trok zo’n 400 bezoekers en daar kwamen de conferentiebezoekers van ADE, die ook 

geïnteresseerd zijn in mediamuziek, nog bij. BMIM x ADE kende dan ook een uitverkochte 

editie en onderstreepte daarmee de nog steeds groeiende waarde van muziek in film, 

games, reclame en televisie. 

 

BMIM x ADE werd geopend met een keynote door Kyle Dixon & Michael Stein. Deze 

Amerikaanse componisten, bekend van hun muziek voor de Netflix-hit Stranger Things vertelden 

over hun eerste ontmoeting op het skatepark en hun jarenlange muzikale samenwerking die 

daaruit volgde. Vervolgens waren er diverse panels en presentaties over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Vertegenwoordigers van Netflix en Fox Entertainment vertelden over het verschil 

tussen muziek in series en muziek voor marketingdoeleinden, brand managers van Tony’s 

Chocolonely en Heineken spraken over hoe muziek voor hun merk werkt en er waren panels 

over vrouwelijk (muzikaal) ondernemerschap, de mogelijkheden van mediamuziek op TikTok, het 

uitkopen van je auteursrecht en hoe je muziek moet pitchen voor een videogame van Xbox 

Game Studios en PlayStation. Daarnaast gaf game componist Joris de Man een besloten 

workshop voor een twaalftal jonge Nederlandse componisten die verder willen in de 

gamemuziek. Vanuit het Netherlands Business Support Office (NBSO) LA kon je informatie 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbumacultuur.us14.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D57ac3eb9ac7d21e5e09d509d7%26id%3D8e2b59b13c%26e%3D46085a5431&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Cca8ee11adebe487fce0e08dab1e6bd65%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C1%7C638017901827555790%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=vlKGVNSJ5IFPkKvw7C6HsOUx9dQSomF9kLpr8DZumRM%3D&reserved=0


 

inwinnen over hoe je als Nederlandse componist voet aan de grond kan krijgen in Los Angeles. 

Alle panelzalen zaten vol. 

 

Ook de Pop Up Offices, waar bezoekers terecht konden met vragen op het gebied van 

muziekrechten, syncs, licenties en wetgeving, konden rekenen op grote belangstelling. Het 

matchmakingprogramma One on One Sessions was bij voorinschrijving al volgeboekt. De 

conferentiegangers konden bij dertig verschillende personen uit de film-, reclame- en televisie-

industrie een tien minuten durende één-op-één meeting hebben, om zo hun netwerk te vergroten 

en eerste stappen te zetten in mogelijke nieuwe business. 

 

De Remix your Way to LA competitie van Position Music werd gewonnen door twee 

componisten: Joep Sporck en Devin de Vries. Hun remixes worden opgenomen in de catalogus 

van Position Music, een publisher en platenmaatschappij gevestigd in Los Angeles, die licenties 

uitgeeft voor trailers, films, tv-programma's, videogames en advertenties. 

 

De conferentiedag werd afgesloten met een netwerkborrel die zich over meerdere zalen en de 

tuin van Huis Vasari verspreidde. In de avond gaven Kyle Dixon en Michael Stein een 

performance van hun mediamuziek in de Brakke Grond, die daarmee BMIM x ADE officieel 

afsloten. 

 

Over Buma Music in Motion 

Buma Music in Motion (BMIM) is het platform in de creatieve industrieën waar muziek en media 

samenkomen. BMIM werpt een licht op de belangrijke en cruciale rol van muziek in 

mediaproducties. Via het platform, BMIM-evenementen en awards verbindt BMIM music 

supervisors, (film)regisseurs en andere muziekbeslissers met Nederlandse mediacomponisten en 

mediauitgevers. Naast een eigen jaarlijkse conferentie en awardshow promoot BMIM 

mediamuziek en haar componisten op evenementen zoals NFF, IDFA, ESNS, ADE, Embassy of 

Dutch Creativity, Imagine Film Festival, MusExpo Los Angeles en meer. 

 

buma-music-in-motion.nl 

   

 

NIET VOOR PUBLICATIE 

 

Voor meer informatie, beeldmateriaal en andere vragen kan contact worden opgenomen met 

Didre Siebers via 023 - 303 61 00 of didre.siebers@bumacultuur.nl.  
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