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Buma Cultuur
Zet zich in voor muziek uit Nederland
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De missie van Buma Cultuur is glashelder: 
met de Nederlandse muziekauteurs en  
muziekuitgevers als belangrijkste doel-
groep, is en blijft de promotie van het Ne-
derlands muziekauteursrecht in relevante 
markten haar belangrijkste opdracht.  
De manier waarop Buma Cultuur daarin  
te werk gaat is gevat in een beleidsplan  
geschreven voor de periode 2017 - 2020. 
Directeur Frank Helmink vat daarin het  
dilemma van de stichting als volgt samen: 
“De ambities zijn groot, maar de middelen 
niet onbeperkt. Dat vraagt om creativiteit 
en ondernemerschap.” 

Uit dit jaarverslag over 2021 blijkt dat aan 
creativiteit geen gebrek is geweest in een 
tweede, door COVID-19 opgeschud jaar. 
Nog meer dan in 2020 moesten planning 
en aanpak van de festivals, conferenties, 
prijsuitreikingen en overige activiteiten  

met een duidelijk inhoudelijk profiel. Zij 
brengen het Nederlands muziekauteurs-
recht nationaal en internationaal onder de 
aandacht en onderschrijven de rol van 
Buma Cultuur als aanjager en initiator.  
Gevestigde festivals en conferenties als 
Eurosonic Noorderslag en Amsterdam 
Dance Event staan op eigen benen, wat  
het team van Buma Cultuur tijd en energie 
laat voor de evenementen die zich richten 
op kwetsbare genres en waardevolle niches 
binnen de industrie.

Buma Cultuur eert ieder jaar componisten, 
tekstdichters en muziekuitgevers vanwege 
hun bijzondere carrière of bijdrage aan de 
verspreiding van Nederlands muziekauteurs-
recht. Grote aandacht bij de achterban en 
in de media is er voor de Buma Awards, 
waaronder ook de Buma Gouden Harp,  
de Lennaert Nijgh Prijs en de Buma Film-

van Buma Cultuur grondig worden herzien. 
Afgelasten was geen optie; juist in tijden 
van crisis wil Buma Cultuur nauw contact 
houden met de achterban en het dierbare 
netwerk dat componisten, musici, muziek-
uitgevers en overige professionals in de 
muziekindustrie verbindt, levend houden. 
In dit jaarverslag worden daarom alle events 
weer benoemd; ze vonden stuk voor stuk 
doorgang, zij het meestal in aangepaste 
vorm.

Opgericht en ondersteund door de Neder-
landse auteursrechtenorganisatie Buma, 
heeft Buma Cultuur gedurende de laatste 
decennia een fundament gelegd van evene-
menten en activiteiten binnen alle muziek-
genres. Sommige daarvan, zoals Eurosonic 
Noorderslag, het Amsterdam Dance Event, 
Buma NL, Buma Music In Motion en inJazz, 
zijn uitgegroeid tot sterke netwerk-events 

muziek Award vallen. Audiovormgeving en 
reclamemuziek hebben eveneens hun eigen 
Buma Awards en de Lifetime Achievement 
Award gaat naar een Buma-componist die 
uitzonderlijk en langdurig heeft gepresteerd. 
De Buma Awards reiken inmiddels ook tot 
ver in het veelzijdige en uiterst succesvolle 
Nederlandstalige veld (van levenslied tot 
hiphop). In specifieke markten zoals pop, 
jazz en theater ondersteunt Buma Cultuur 
genreprijzen zoals de Popprijs, de Buma 
Boy Edgarprijs en de Annie M.G. Schmidt-
prijs. Al deze prijzen genereren aandacht  
in de media en hebben zo een belangrijke 
stimulerende werking.

De muziekindustrie zit complex in elkaar  
en ontwikkelt zich razendsnel. Als een belan-
genbehartiger voor de sector is Buma  
Cultuur daarom onmisbaar. De stichting 
komt niet alleen met advies op zakelijk  
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gebied, maar ondersteunt daarnaast initia-
tieven die muzikanten jong en oud helpen 
zich te ontplooien, als schrijver, als perfor-
mer, in de studio en op het podium. Met  
de Buma Music Academy is Buma Cultuur 
een vaste waarde geworden op honderden 
scholen voor het voortgezet onderwijs in 
Nederland. Last but not least: Buma Cultuur 
gelooft in bevordering van de Nederlandse 
muziekexport. Als een van de initiatief-
nemers van Dutch Music Export geeft Buma 
Cultuur artiesten die internationaal op het 
punt van doorbreken staan op specifieke 
onderdelen van hun marketingplan een extra 
duwtje in de rug. De coronapandemie heeft 
veel consequenties voor de achterban van 
Buma/Stemra, wat reden is om in 2021 extra 
ondersteuning te geven voor het ontwikkelen 
van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie 
van bestaande werken middels het Inves-
teringsfonds Muziek.

INVESTERINGSFONDS MUZIEK, DEEL 1
Het ministerie van OCW heeft in 2020,  
als onderdeel van de aanvullende midde-
len voor de culturele sector, € 5.000.000 
vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechten-
sector’. Reden voor deze toezegging waren 
de coronapandemie en de overheidsmaat-
regelen die juist de creatieve sector hard 
raken. Van de toegezegde € 5.000.000 was 
€ 2.475.000 beschikbaar voor het Investe-
ringsfonds Muziek. Buma Cultuur, in samen-
werking met Buma/Stemra, wendde deze 
bijdrage aan om professionals in de muziek-
industrie te ondersteunen bij het ontwikkelen 
van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie 
van bestaande werken. 

Van maandag 12 oktober 2020 tot maandag 
9 november 2020 konden auteursrecht-
hebbenden, componisten, tekstschrijvers, 
muziekuit gevers en de zeven door Buma/
Stemra erkende beroepsverenigingen een 
aanvraag voor een werkbijdrage indienen 
bij het Investeringsfonds Muziek. Werk-
bijdragen uit het Investeringsfonds Muziek 
moesten worden aangewend voor creatie 
van nieuwe werken en/of een investering  
in middelen voor de totstandkoming van 
nieuwe werken en/of nieuwe exploitatie 

door het aan het publiek beschikbaar stel-
len van muziekwerken die niet eerder  
publiek toegankelijk waren. 

INVESTERINGSFONDS MUZIEK, DEEL 2
Door de aanhoudende coronapandemie 
stelde het ministerie van OCW in 2021  
opnieuw €10.000.000 beschikbaar voor het 
‘Steunfonds Rechtensector’. Hiervan was  
€ 2.337.500 beschikbaar voor het Investe-
ringsfonds Muziek, Deel 2. Vanaf maandag 
26 juli 2021 tot en met vrijdag 13 augustus 
2021 konden auteursrechthebbenden een 
aanvraag voor een werkbijdrage indienen 
bij het Investeringsfonds Muziek. Het doel 
van het fonds is om het creatieve proces 
voort te zetten en bij te dragen aan nieuwe 
culturele producties. Een derde deel van 
het Investeringsfonds Muziek is voorzien 
voor 2022.

NIEUWEMUZIEKMAKEN.NL
Aanvullend op het Investeringsfonds  
Muziek lanceerde Buma Cultuur het initia-
tief nieuwemuziekmaken.nl, waarvoor  
€ 1.272.600 beschikbaar kwam. Buma  
Cultuur wendde deze bijdrage aan om 
componisten en tekstschrijvers te onder-
steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) 

https://www.nieuwemuziekmaken.nl/
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werken en nieuwe exploitatie van bestaan-
de werken door middel van compositie-
opdrachten in specifieke genres. Daarnaast 
bestaat er een traject – in nauwe samen-
werking met Sena – gericht op het mogelijk 
maken van liveoptredens, zodat nieuw werk 
dat tijdens de afgelopen maanden mede 
dankzij steun vanuit OCW tot stand is  
gekomen, live uitgevoerd kon worden voor 
publiek. Voor alle projecten werd samen-
gewerkt met partners van Buma Cultuur of 
met platformen die gelieerd zijn aan Buma 
Cultuur. Denk hierbij aan Buma NL (Hollands), 
Buma Music Academy (Maak ’t Deel ‘t), Sena 
(On The Road Again), Dutch Composers NOW 
(hedendaags klassiek, hafabra), Amsterdam 
Kleinkunst Festival (kleinkunst), Week van 
de Jazz (jazz) en Buma Music in Motion 
(mediamuziek). De zeven projecten zijn:

•   On The Road Again: festival met optreden 
van Nederlandse acts en artiesten die 
nieuw werk spelen, dat mede tot stand is 
gekomen met bijdragen uit het Investe-
ringsfonds Muziek

•   New Music NOW Files: hedendaags klas-
siek en hafabra 

•   AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidt-
prijs: kleinkunst

•   Week van de Jazz Compositieopdracht: 
jazz

•   Songplaza – Buma NL: Hollandse muziek 
(volks repertoire)

•   Buma Music in Motion: (multi)mediamuziek
•   Buma Music Academy | Maak ’t Deel ’t: 

popmuziek en muziekeducatie (onderwijs)

NEW MUSIC NOW FILES
Tot slot werd nog eens € 250.000 euro  
beschikbaar gesteld aan het project New 
Music NOW Files, dat zich specifiek richt op 
hedendaags klassiek en hafabra. De keuze 
voor een tweede deel van dit project komt 
voort uit de sterke overvraging voor de be-
schikbare werkbijdragen tijdens de eerste 
fase in 2021.

Met het Investeringsfonds Muziek, Steun-
fonds Muzikantendag en de verschillende 
genre-specifieke projecten zijn meer dan 
2.500 individuele componisten en tekst-
schrijvers geholpen met een werkbijdrage. 
Daarnaast komen ook de werkbijdragen 
van de muziekuitgevers en de beroeps-
verenigingen ten goede van makers, onder 
andere via writing camps.
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De evenementen
van Buma Cultuur in 2021
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Ingegeven door de COVID- 
veiligheidsmaatregelen vond 
de 35ste editie van ESNS  
online plaats en overtrof des-
ondanks alle verwachtingen. 
Zowel het festival- als con fe-
rentieplatform is wereldwijd 
massaal bezocht door muziek-
liefhebbers en professionals uit 
maar liefst 124 verschillende 
landen. Ondanks dat de acts, 
het publiek en de muziekpro-
fessionals elkaar niet live kon-
den ontmoeten in Groningen, 
lukte het de organisatie om  
de festivalervaring zo dicht  
als mogelijk te benaderen  
met dagelijkse livestreams.  
Professionals konden netwer-
ken en elkaar ontmoeten in 
een virtuele omgeving.

Eurosonic Noorderslag
13 / 14 / 15 / 16 JANUARI
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In november 2020 kondigde Eurosonic 
Noorderslag (ESNS) de eerste artiesten 
aan voor de allereerste volledig digitale 
editie, die zou plaatsvinden van 13 tot en 
met 16 januari 2021. Daarmee bracht de  
online variant veel nieuwe mogelijkheden 
tot netwerken en was er voor de artiesten 
een vele malen groter bereik via de online 
kanalen van ESNS en de vele mediapart-
ners, dan bij de live editie. Met het eigen 
online platform wist ESNS ook tijdens de 
pandemie de missie te waarborgen: het 
promoten en circuleren van nieuwe Euro-
pese muziek. Noorderslag bleef ook in  
de online variant een perfecte staalkaart 
van de Nederlandse popmuziek.

Natuurlijk was de vijfendertigste editie van 
Eurosonic Noorderslag in elk opzicht anders 
dan alle voorgaande jaren. Daarbij was de 
focus op Europa groter dan ooit; waar ESNS 
voorheen elk jaar een focusland belichtte, 
werd in aanloop naar de editie van 2021 
gekozen om het vizier op heel Europa te 
leggen. ESNS 2021 werd voorafgegaan door 

Union). De NTR gidste de kijker op zaterdag-
avond in een afsluitende twee uur durende 
uitzending op NPO 3 door het programma 
van Noorderslag. Alle showcases waren per 
direct online terug te kijken via 3fm.nl/esns.

De sets van internationale acts zijn in een 
korte periode in heel Europa opgenomen, 
in veel gevallen in samenwerking met de 
EBU, exportbureaus, popzalen en festivals. 
Een unieke prestatie, aangezien 34 Europese 
landen op dat moment in een lockdown ver-
keerden. Een groot aantal opnames van de 
Nederlandse acts is gemaakt in Groningen 
en daarmee was dit het eerste culturele 
evenement waarbij crew, artiesten en leve-
ranciers vooraf zijn getest in een daarvoor 
opgerichte COVID-snelteststraat.

Onder de acts geselecteerd voor Eurosonic 
en Noorderslag is ook een selectie gemaakt 
in samenwerking met NPO 3FM (Nana Adjoa 
voor Nederland) en de Europese nationale 
radiostations, verenigd in de EBU. Daarnaast 
was er ruimte voor genomineerden voor de 

de European Music Week; een digitaal plat-
form waarin een groot aantal partners de 
handen ineensloeg om (nieuwe) Europese 
muziek te promoten en de Europese live-
muzieksector het podium te geven. ESNS 
en haar partners leverden zo een construc-
tieve bijdrage aan een nieuwe toekomst 
voor Nederlandse en Europese popmuziek.

SHOWCASES
Het showcasegedeelte van het festival  
was volledig gratis mee te maken. Wie zich 
registreerde voor tickets via het festival-
platform ontving bijtijds programma- updates. 
Het digitale platform van het ESNS show-
casefestival, gebouwd in samenwerking 
met NPO 3FM, presenteerde exclusieve 
livesets van 189 acts uit 36 Europese lan-
den. De shows, dagelijks uitgezonden via 
vier kanalen, zijn massaal bekeken en  
geprezen door media, muziekliefhebbers 
en professionals. Het showcasefestival is 
uitgebreid verslagen door mediapartner 
NPO 3FM en Europese radiostations, ver-
enigd in de EBU (European Broadcasting 

Music Moves Europe Talent Awards, die  
56 opkomende Europese artiesten samen-
brachten, waaronder uit Nederland Froukje. 

TICKET
De ticketprijs voor een digitaal ESNS werd 
verlaagd naar € 50,-. Dit was inclusief  
toegang tot de digitale omgeving met live-
streams, on demand panels, keynotes,  
sessies en showcases, toegang tot een 
netwerkomgeving en database.

CONFERENTIE
In de aanloop naar ESNS 2021 vonden drie 
gratis online panels plaats waarin de pande-
mie geen kleine rol speelde. Gedurende de 
ESNS-dagen 13, 14, 15 en 16 januari waren 
op het digitale platform van de conferentie 

ESNS 2021 IN CIJFERS

Conferentie
Aantal panels: 66
Aantal besloten sessies: 7
Aantal sprekers: 274
Aantal mannelijke sprekers: 166 (61%)
Aantal vrouwelijke sprekers: 108 (39%)
Aantal nationaliteiten: 26 (25 EU, 1 VS)

Festival
Aantal acts: 189
Aantal Nederlandse acts: 62 (32,8%)
Aantal Noord-Nederlandse acts: 18 (9,5%)
Aantal landen: 36
Aantal EBU-stations: 22
Aantal EBU-acts: 24
Aantal mannelijke acts: 86 (45,5%)
Aantal vrouwelijke acts: 103 (54,5%)
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paneldiscussies, keynotes en sessies te 
volgen en kon men deelnemen aan speed-
meetings en andere netwerkbijeenkomsten. 
Wie zich registreerde had bovendien toe-
gang tot de delegates database.

De gevolgen van de COVID-19 pandemie 
bleken voor de muzieksector ongekend 
groot. Daardoor was de behoefte om bij  
elkaar te komen en de noodzaak om dit 
onderwerp te bespreken groter dan ooit. 
Bijna 4000 delegates – die op het platform 
meer dan 10.000 een-op-een online mee-
tings aangingen – namen deel aan de  
conferentie. Doel: het vertrouwen terug  
te winnen, de huidige crisis het hoofd te 
bieden en een constructieve bijdrage te  
leveren aan een nieuwe toekomst voor  

Nederlandse en Europese popmuziek -  
alles onder de noemer ‘The Road to  
Recovery’.

In 66 panels door 274 sprekers werd dan ook 
veel vooruit gekeken. De panels ‘Success-
ful Covid Festival Formats’, ‘Streaming is 
here to stay!’ en ‘Platform Workshops with 
Bandcamp & Spotify’ werden druk bezocht. 
Daarnaast was er veel interesse voor de key-
note interviews met Wendy Ong (manager 
Dua Lipa), Scott Cohen (Warner Music) en 
Neil Warnock (UTA).

Of de EU Copyright Directive zal leiden tot 
betere deals met user generated content-
platforms, en dus een eerlijker vergoeding 
voor auteursrechthebbenden, werd bespro-

WINNAARS

ESNS Kickstart Awards
- Froukje
- Joya Mooi 
- Yssi SB

Pop Media Prijs 2020
Beste Zangers (AVROTROS)

Jury Pop Media Prijs
-  Gijsbert Kamer (popjournalist de  

Volkskrant, juryvoorzitter)
-  Matthijs van Duijvenbode (muzikant  

en artiest-manager)
-  Lisa de Jongh (Patronaat & Welcome to  

the Village)
-  Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux)
-  Yolanda Ulger (Wildling Marketing & PR)
-  Atze de Vrieze (VPRO 3voor12)

Cultuurfonds Pop Stipendium 2021
S10

Jury Pop Stipendium
-  Joey Ruchtie (programmeur De Oosterpoort/

boeker ESNS)
-  Chris Moorman (Popronde)
-  Lisa de Jongh (Patronaat)
-  Maike Fleuren (freelance zakelijk leider a.i./

commissielid muziek Cultuurfonds)

Popgala Noord awards
Omdenk Awards: Welcome to The Village, 
Kraantje Pappie en Locked and Live
Lifetime Achievement: Andreas Blühm
Beste Talent: Cloudsurfers
Beste Artiest: Inge van Calkar
Collega van het Jaar (publieksprijs): Wytse Dijkstra
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ken met advocaat Bindu de Knock, Helen 
Smith (IMPALA) en Mandy Aubry, Director of 
Global Business Development and Client 
Relations van Songtrust. Succesvol muziek-
partnerschap in gaming stond centraal in 
het panel Game Changers, met sprekers 
Raphaella Lima (Global Music Partnerships 
& Marketing, EA Games, US), Leon Winkler 
(Director International Events, Ubisoft, FR) 
en Sara Schoch (UTA Agent, Music Brand 
Partnerships). 

Andere sprekers waren onder anderen Aly 
Gillan (Bandcamp), Anita Barisic (Warner 
Chappell), Claire O’Neill (A Greener Festival), 
Helen Sildna (Tallinn Music Week), Keith 
Harris (Keith Harris Music Ltd), Michael Chugg 

(Michael Chugg Entertainment), Michal 
Kascak (Pohoda Festival), Sammy Andrews 
(Deviate Digital), Steve Strange (X-Ray  
Touring), Wilbert Mutsaers en Laura Kiesow 
(Spotify) en Tom Windish (Paradigm Talent 
Agency).

Creative Holland Live was de titel van een 
panelsessie waarin Nederlandse creatieve 
ondernemers en producenten vertelden 
over hun ervaringen met een jaar digitale 
promotie tijdens de pandemie. Dit panel 
werd afgesloten met een feestelijke lance-
ring van de online tool International Support 
Index door staatssecretaris Mona Keijzer. 
De tool is ontwikkeld door Het Nieuwe  
Instituut en het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat. Alle financiële en niet- 
financiële regelingen voor de internationali-
sering van de culturele en creatieve sector 
zijn in deze tool in kaart gebracht.

MUSIC MOVES EUROPE
De winnaars van de Music Moves Europe 
Talent Awards 2021 zijn Alyona Alyona (UA), 
Inhaler (IE), Julia Bardo (IT), Lous and the 
Yakuza (BE), Melenas (ES), Rimon (NL), Sassy 
009 (NO) en Vildá (FI). De Public Choice 
Award 2021 ging ook naar de Oekraïense 
rapper Alyona Alyona. Dat werd tijdens 
ESNS op 15 januari publiekelijk aangekon-
digd door de Europese Commissaris voor 
Cultuur, Mariya Gabriel. Deze jaarlijkse  
Europese prijs voor populaire en heden-

daagse muziek, medegefinancierd door  
het programma Creative Europe, belicht 
sinds 2019 opkomende artiesten die het 
Europese geluid van vandaag en morgen 
vertegenwoordigen. De ceremonie werd 
gepresenteerd door de Engelse artiest  
Melanie C. Elke winnaar ontving een geld-
prijs van €10.000, inclusief een carrière- 
ondersteunend pakket, door de partners 
van de prijs verstrekt. Als winnaar van de 
Public Choice Award ontving Alyona Alyona 
nog eens €5.000 en werd ze uitgenodigd 
voor een livesessie in de opnamestudio 
van Deezer in Parijs.

De jury bestond uit Wilbert Mutsaers, Julia 
Gudzent, Katia Giampaolo, Huw Stephens 
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en ere-jurylid Naaz (Public Choice Award-
winnaar 2020).

De Music Moves Europe Talent Awards  
werden in 2021 georganiseerd door ESNS 
(Eurosonic Noorderslag) en Reeperbahn 
festival in samenwerking met Yourope,  
Independent Music Companies Association 
(IMPALA), International Music Managers  
Forum (IMMF), Liveurope, Live DMA, Euro-
pean Music Exporters Exchange (EMEE), 
Digital Music Europe (DME) en mediapartner 
European Broadcasting Union (EBU), met 
support van het Nederlandse Ministerie 
voor Educatie, Cultuur en Wetenschap,  
de Provincie Groningen en de Gemeente 
Groningen. De awards worden uitgevoerd 
in samenwerking met de Europese Com-
missie en worden financieel gesteund door 
het Creative Europe programma.

European Talent Exchange Programme
2020 verliep anders dan alle andere jaren 
dankzij de COVID-pandemie; vele bij het 
European Talent Exchange Programme 
(ETEP) aangesloten festivals werden ge-
annuleerd of uitgesteld. Om toch te slagen 
in de missie van ETEP - het stimuleren van 
uitwisseling van Europese artiesten in heel 
Europa - koos het platform voor een aan-
gepaste strategie. Naast het boeken van de 

ETEP artiesten, mochten de festivals hen 
ook online promoten als het liveprogramma 
niet door kon gaan. Dit resulteerde in 124 
promo’s voor 74 acts uit 21 landen door 74 
festivals uit 26 landen. In totaal speelden 
40 acts uit 26 landen 45 shows op 12 festi-
vals in 12 landen en werden 102 verschillen-
de opkomende artiesten uit 31 landen on-
dersteund door boekingen of promotie 
door ETEP-festivals.

De organisatie heeft er na ESNS 2021  
bovendien voor gekozen om ook de 
ETEP20-acts nog een kans te geven om 
door ETEP- festivals te worden geboekt. 
Voor het ETEP-programma van 2021 konden 
zodoende alle festivals artiesten selecteren 
uit zowel de line-ups van ESNS 2020 als 
ESNS 2021.

Ná ESNS en de stemming door 25 festivals 
op 136 artiesten, waren dit de ‘artists to 
watch’:
1.  Altin Gün (NL)
2. Daði Freyr (IS)
3. Holly Humberstone (GB)
4. Alyona Alyona (UA)
5. Faux Real (FR)
Tussen de runners-up nog drie Nederlandse 
acts, te weten Donna Blue, Personal Trainer 
en Yīn Yīn.
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Alle ESNS21 shows van deze acts werden 
uitgezonden tijdens het festival en waren 
heel 2021 terug te kijken op het festival-
platform via 3fm.nl/esns.

ESNS KICKSTART
Nieuw op ESNS 2021 was de award voor 
nieuw Nederlands talent op Noorderslag, 
een stimuleringsprijs in het leven geroepen 
door Buma Cultuur en Dutch Music Export. 
Deze werd tijdens Noorderslag uitgereikt in 
de tv-uitzending van de NTR op NPO 3 aan 
een drietal acts, te weten Froukje, Joya Mooi 
en Yssi SB. Zij werden gekozen door de res-
pectievelijke mediapartners NPO 3FM en 
NPO Radio 2 Soul & Jazz en FunX. Aan elke 
act is een cheque van € 5.000,- overhandigd.

GEEN POPPRIJS
Op 14 januari kwam het bericht naar buiten 
dat initiatiefnemers Kunstenbond - Ntb en 
Buma Cultuur hadden besloten om tijdens 
ESNS 2021 geen Popprijs uit te reiken.  
Omdat de Nederlandse muzieksector bij-
zonder hard getroffen is door de corona-
maatregelen, vond men de toekenning van 
de Popprijs met alle daarbij behorende 
feestelijkheden niet op zijn plaats. Kunsten-
bond – Ntb en Buma Cultuur wilden met  
dit besluit tevens aandacht vragen voor de 
nijpende situatie waarin de cultuursector 
zich bevindt. Sinds 1986, toen de Popprijs 
voor het eerst werd uitgereikt, is deze  
onderscheiding uitgegroeid tot één van  
de belangrijkste prijzen in de Nederlandse 
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popcultuur. Het besluit om tijdens ESNS  
in januari 2021 geen Popprijs uit te reiken 
was meer dan een statement, aldus Buma 
Cultuur-directeur Frank Helmink: “De geld-
prijs van €10.000,- die verbonden is aan de 
Popprijs, blijft niet in kas maar wordt inge-
zet ter ondersteuning van componisten, 
tekstschrijvers en uitvoerende muzikanten. 
Ik ga ervan uit dat we tijdens ESNS 2022 
weer een Popprijs uitreiken.”
Als gevolg van COVID-19 zijn over 2020 
eveneens geen IJzeren Podiumdieren  
uitgereikt.

POP MEDIA PRIJS
Het AVROTROS-programma Beste Zangers 
werd winnaar van de Pop Media Prijs 2020. 

Deze vakprijs wordt sinds 1995 jaarlijks uit-
gereikt voor de belangrijkste bijdrage aan 
de popjournalistiek. De andere genomineer-
den waren Famke Next, de driedelige docu-
reeks geregisseerd door June te Spenke, 
en XTC – Een Biografie, geschreven door 
journalisten Philippus Zandstra en Wietse 
Pottjewijd. 

Het feit dat popjournalisten in 2020 net als 
de muzikanten zelf door de pandemie wer-
den beroofd van hun core business, maakte 
dat de jury oog had voor diversere media-
uitingen. Erkenning was er voor de vele 
podcasts die tijdens de pandemie opdoken, 
maar, aldus de jury: “Een strakker format, 
strengere eindredactie en iets meer kritische 

https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm-nieuws/7cd79e22-5116-409f-b087-608c0aa01acd/kijk-alle-sessies-van-esns-2022-terug
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distantie zou de meeste podcasts goed 
doen.” De goede kijkcijfers van Beste  
Zangers waren voor de jury geen maatstaf. 
Uit het juryrapport: “Het zijn niet de arties-
ten zelf die het programma zo succesvol 
maken, het is de combinatie van de verschil-
lende hoeken van het pop-entertainment 
gerekruteerde artiesten die het programma 
afgelopen seizoen spraakmakender maakte 
dan ooit. [...] Stef Bos, Miss Montreal en 
Diggy Dex komen uit andere werelden. Ze 
vonden elkaar met zingen.” Aan de Pop 
Media Prijs is een geldbedrag verbonden 
van € 3.000,-. De prijs werd ditmaal mogelijk 
gemaakt door SENA Performers en ESNS.

POP STIPENDIUM
Het Pop Stipendium van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, ter waarde van €10.000, ging 
naar zangeres S10. “Het groeiproces dat 
S10 in korte tijd heeft doorlopen is indruk-
wekkend. Met het Cultuurfonds Pop Stipen-
dium kan zij verdieping aanbrengen in haar 
eigen muzikale ontwikkeling en werken aan 
haar bekendheid buiten Nederland”, aldus 
de jury die het stipendium toekende.

INNOFEST
ESNS is een van de grondleggers en ambas-
sadeurs van Innofest, dat als doel heeft om 
innovatie een testplek en platform te bieden. 

In december 2020 organiseerden ESNS en 
Innofest een pitchdag en werden uit alle pre-
sentaties de volgende testcases gekozen 
om tijdens ESNS 2021 en/of later in het jaar 
2021 op andere locaties zoals Into the  
Great Wide Open te testen:
•   Folding Blocks: recyclebare wanden voor 

kleedkamers, of scheidingswanden voor 
kantoor om het te testen.

•   Recyclebare crewshirts.
•   Dropper: fietskoeriersysteem met plat-

form waarbij het makkelijker wordt om 
zelf een Dropper te bestellen.

•   Natuurhuske: wordt in de natuur geplaatst 
als een zelffunctionerend toilet, waar  
bijvoorbeeld wandelaars gebruik van  
kunnen maken.

•   Gooder: zorgt ervoor dat je duurzame  
reclames krijgt op basis van je cookies/
surfgedrag. Op deze manier gaat het  
geld naar duurzame initiatieven in plaats 
van grote merken/reclamebureaus.

HET NOORDEN
Daags voor ESNS werden in een online  
editie van Popgala Noord de prijzen voor 
de Noord-Nederlandse muziekindustrie  
uitgereikt (zie kader WINNAARS). Inge van 
Calkar ging naar huis met de prijs voor 
beste artiest. De Omdenk Awards, de prijs 
voor het beste initiatief ten tijde van de  
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Grunnsonic is het Gronings talentontwikke-
lingsprogramma dat door ESNS is bedacht en 
door POPGroningen wordt georganiseerd. 
Tijdens ESNS 2021 kregen de Grunnsonic 
acts de kans om een online showcase op 
te nemen in Grand Theater, de opnames  
en uitzending verliepen in samenwerking 
met NDC. Aangezien ESNS 2021 een 100% 
digitale editie was, werd de bedrijvigheid in 
de stad sterk verminderd tijdens het festi-
val. ESNS gaf de Groningse projecten een 
speciale plek binnen haar platform, om zo 
ook in een digitale vorm Groningen en haar 
talent extra onder de aandacht te brengen.

In april kondigde ESNS aan dat Spanje tij-
dens de editie van 2022 focusland zal zijn.

coronacrisis, ging naar Welcome to The  
Village, Kraantje Pappie en Locked and Live.

ESNS maakte begin januari de selectie van 
talentontwikkelingstraject Hit the North 2021 
bekend, met vier acts per provincie. Uit 
Friesland: Blondeau, Faske, Timo de Jong en 
Cloudsurfers. Uit Drenthe: christopher404, 
HiiGo, DANYTHA en T A M A R. Uit Groningen: 
Jonathan Rhodes, Jadi D, CYNN en Them 
Dirty Dimes. De acts van Hit the North 
2020 sloten tijdens ESNS hun jaar af met 
een optreden op de digitale editie van het 
festival. Hit the North is een samenwerking 
van ESNS, Into The Great Wide Open, POP-
groningen, Kunst & Cultuur Drenthe, Pop-
fabryk en Urban House Groningen en werd 
mede mogelijk gemaakt door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie en We the North.

WEBSITES

esns.nl
Facebook facebook.com/esns.nl
Twitter twitter.com/ESNS 
Instagram instagram.com/esns.nl
Spotify open.spotify.com/user/eurosonicnoorderslag 
YouTube youtube.com/user/esnsnl
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http://www.esns.nl
https://www.facebook.com/esns.nl
https://twitter.com/ESNS
https://www.instagram.com/esns.nl/
https://open.spotify.com/user/eurosonicnoorderslag
https://www.youtube.com/user/esnsnl
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In 2021 was Buma Music in Motion (BMIM) op zoek naar de balans tussen fysieke evenementen  
en digitale varianten. De belangrijkste missie is het leggen van verbindingen tussen de maker van 
mediamuziek en de opdrachtgever van mediamuziek. Wanneer deze verbinding fysiek niet mogelijk 
was vond BMIM het van belang om te zoeken naar een andere optie. Met nieuwe en terugkerende 
samenwerkingen is Buma Music in Motion uitgegroeid tot meer dan een conferentie, met activi-
teiten het hele jaar door.
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Zo begon 2021 met een succesvol panel  
tijdens de allereerste digitale editie van  
Eurosonic Noorderslag (ESNS). Raphaella 
Lima (Globale Muziek Partnerschappen  
en Marketing, EA Games, US), Sara Shoch 
(Muziek Merk Partnerschappen, UTA, US), 
Leon Winkler (Directeur Internationale  
Evenementen, Ubisoft, FR) debatteerden 
over samenwerkingsmogelijkheden binnen  
de game-industrie. In 2021 was de game-
industrie nog steeds een groeiende sector. 
Muziek speelt in deze industrie een grote 
en essentiële rol. De paneldeelnemers  
beantwoordden onder andere de vraag hoe 
componisten en rechthebbende partijen 
kansen konden creëren in deze groeiende 
industrie. Ook waren de voorbereidingen 
voor Buma Music in Media Awards in volle 
gang. Een vakjury bestaande uit onder  
andere componisten, programmeurs en 
distributeurs ging aan de slag met het  
beoordelen van de aanmeldingen voor  
de twaalf award categorieën.

IFFR, CINESUD EN VIDEOLAND ACADEMY
Samen met bekende en nieuwe partners 
zette Buma Music in Motion zich in 2021 

opnieuw in voor meer en diepere verbin-
dingen tussen jonge filmmakers en de  
muzieksector. In het begin van het jaar 
werd er een open call uitgeschreven voor 
Inter national Film Festival Rotterdam (IFFR).  
Vanwege de aangescherpte COVID-19 maat-
regelen kon dit festival helaas niet doorgaan. 
In maart werd er een open call uitgeschre-
ven voor een nieuwe samenwerking met 
CineSud. Dit is de filmhub voor talent en  
industrieprofessionals in het hart van Neder-
land, België en Duitsland. Tijdens het Short 
Labs, een CineSud programma, werden er 
vijf projecten voor korte films van nieuwe 
makers gepresenteerd. Deze projecten ont-
braken aan muziek. BMIM schreef een open 
call uit voor filmcomponisten. Deze werden 
vervolgens gekoppeld aan de makers van 
elk filmproject.

Ook in februari werd er een open call voor de 
tweede editie van de Videoland Academy 
samenwerking uitgeschreven met als thema 
moderne fantasie. Dit project is een samen-
werking van Nederlands Film Festival (NFF), 
IFFR, Dr. Script, Nederlandse Film Academie 
en BMIM. Met deze samenwerking krijgt een 

nieuwe lichting makers de kans om zich te 
ontwikkelen. Daarnaast doen ze ervaring 
op binnen de professionele beroepspraktijk. 
Resultaten van dit project werden in septem-
ber gepresenteerd tijdens het NFF, daarover 
later meer.

WOMEN IN MEDIA MUSIC
2021 was het jaar waarin Buma Music in 
Motion zich sterk maakte voor meer diver-
siteit en inclusiviteit binnen de sector. Uit 
het onderzoek ‘Gendergelijkheid onder 

muziekmakers in Nederland’ van Buma/
Stemra bleek dat vrouwelijke leden graag 
meer verbinding met elkaar zouden willen 
hebben. BMIM nam naar aanleiding van dit 
onderzoek initiatief. Het verbinden van 
vrouwen werkzaam binnen de mediamuziek-
industrie werd een focuspunt. Het eerste 
fysieke evenement in januari was een sessie 
in samenwerking met Alliance of Women 
Film Composers (AWFC). Verder werden er 
het hele jaar door meerdere activiteiten 
georganiseerd. Tijdens internationale vrou-
wendag in maart werden er diverse vrouwen 
in de schijnwerpers gezet met de online 
campagne #shetakesover op sociale kana-

len. In april organiseerde BMIM een speciale 
online matchmaking. Verschillende profielen 
kregen een plek op de website en vervolgens 
werden opdrachtgevers gekoppeld aan één 
van deze profielen voor een kennismakings-
gesprek. Hiermee werd er een begin ge-
maakt aan een database vol vrouwen werk-
zaam in de mediamuziek. Ook werd er een 
maandelijkse nieuwsbrief verstuurd aan een 
groep bestaande uit inmiddels 60 vrouwe-
lijke componisten.

LANCEREN VAN VIDEOPLATFORM
Waar de conferentie normaal gesproken de 
plek is voor kennisuitwisseling werd er in 
2021 een digitale variant gelanceerd: het 
BMIM videoplatform. Via online sessies werd 
de achterban van BMIM geïnspireerd, ge-
motiveerd en geïnformeerd, zowel live als 
on demand. De inhoud op het platform 
werd in totaal 7100 keer bekeken door 908 
bezoekers. Er waren twee inspiratiesessies 
rondom syncscenes in het buitenland (Azië 
en Scandinavië). Ook ging een sessie dieper 
in op mentale gezondheid en het fenomeen 
‘imposter syndroom’. Natuurlijk kwamen er 
ook professionals aan het woord, zoals de 

https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2018/04/BUM18147_Onderzoeks-rapport.pdf
https://www.bumastemra.nl/wp-content/uploads/2018/04/BUM18147_Onderzoeks-rapport.pdf
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componisten van de originele muziek van de 
Netflix-hits Stranger Things en the Queen’s 
Gambit. De samenwerking met Sound Sum-
mit tijdens Dutch Media Week in oktober is 
ook terug te vinden op dit platform. Ameri-
kaan Randy Thom (o.a. Harry Potter, The  
Revenant, Ice Age, Indiana Jones en Forrest 
Gump) gaf een keynote waarin het belang 
van geluid voor film werd onderstreept. 

BUMA MUSIC IN MEDIA AWARDS
In mei bleek dat de fysieke uitreiking van 
de Buma Music in Media Awards niet door 
kon gaan vanwege verscherpte COVID-19 
maatregelen. Om genomineerden en win-
naars toch in de schijnwerpers te kunnen 
zetten, zette de organisatie onder andere 
originele videocontent in. Door dit te com-
bineren met middelen zoals een borrel-

pakket en een tijdschema van bekend-
making via sociale media werd het gevoel 
van een event gecreëerd. Zo werd de uit-
reiking toch een viering van de onmisbare 
kracht van muziek in media.

DIGITALE SYNCMISSIES
In juni was het tijd voor het eerste digitale 
alternatief van een syncmissie. Samen met 
Dutch Music Export gingen 30 deelnemers 
op digitale roadtrip. De volgende professio-
nals deden hieraan mee: Stephanie Sfeir 
(Muziek Supervision, Creaminal, FR), Isabelle 
Tardieu (Partner, Uzik, FR), Rachel Graham 
(Passé Projects & Publishing, FR), Nis Bøgvad 
(Music Supervisor/Oprichter, Copenhagen 
Film Music, DK), Christian Fløe Svenningsen 
(Uitgever & Directeur / Partner, GL Music, 
DK), Jesper Gadeberg (Muziek Stylist, DK), 
Ilana Goldstoff (Sync & Licentie Manager 
Centraal Europa, Deutsche Grammophon, 
DE), Milena Fessmann (Music Supervisor, 
CINESONG, DE)

Belangrijk hierbij was het creëren en facili-
teren van creativiteit binnen de beperkende 
COVID-19 maatregelen. Zo kwamen geselec-
teerde makers fysiek bij elkaar om creativi-
teit te stimuleren maar werden de 1,5 meter 
maatregelen wel in acht genomen. De op-
drachtgevers waren via zoomsessies aan-
wezig.

BUMA AWARDS MUSIC IN MEDIA 2020

Buma Award Best Original Composition  
in Film
Christiaan Verbeek – Buladó (Kepler Music)

Buma Award Best Original Composition 
in Short Film
Mike Meurs – Margin of Terror

Buma Award Best Original Composition  
in Documentaries
Bram Meindersma – Allen Tegen Allen  
(Audiobrand Publishing)

Buma Award Best Original Composition  
in Television Series
Rutger Reinders – I.M. (De Familie)

Buma Award Best Original Composition  
in Advertising
Lars Bos (Snelle), Okke Punt, Daan Ligtvoet 
– Interpolis – Smoorverliefd (Cloud 9 Holland 
Music Publishing, Straight Shooter Publi-
shing / Universal Music Publishing BV, Sony 
Music Publishing, ROQ ‘N Rolla Publishing / 
Downtown Music Benelux BV)

Buma Award Best Sync in Advertising
Jorrit Kleijnen, Marijn van der Meer –  
Vodafone – Where the heart is by HAEVN 
(Night Shift Publishing, Day Shift Publi-
shing)

Buma Award Best Original Composition  
in Video Games & VR
Sander van Zanten – Deliver Us The Moon 
(Wired Productions)

Buma Award Best Sync (in Television,  
Trailers, Film, Video Games)
George Kooymans, Barry Hay – Mrs. America 
(US, tv serie) – Radar Love by Golden Earring 
(Sony Music Publishing Benelux)

Buma Award Best Podcast and Radio  
Imaging
Justin Welgraven (by RAVEN), Wouter van 
den Boogaard (Major Fifth) – Eredivisie – 
#OnetoWatch (FC Afkicken) (Sounds Like 
Publishing, Copyright Power International)

Buma Award Best Original Composition  
in Podcasts
Ward Henselmans, Jeroen Kuitenbrouwer, 
Daan Jansen (KH Music) – De Kersentuin

Buma Award Best Television Imaging
Ward Henselmans, Jeroen Kuitenbrouwer, 
Daan Jansen (KH Music) – EO (Soundlogo) 
(CrossMex)

Buma Award Best Original Composition 
Experience
Thijs de Vlieger, Lavinia Meijer – Iris van 
Herpen & Dutch National Ballet - ‘Biomimicry’

BMIM New Talent Award
Nikolaï Clavier – Blauwe Maandag

Jury
De juryleden van Buma Awards Music in 
Media op alfabetische volgorde:
-  Laura Bell (Music Supervisor)
-  Jet Berkhout (NPO Radio 4)
-  Claire van Daal (Nederlands Film Festival)
-  Berend Dubbe (Voice-over and componist)
-  Stephen Emmer (Componist)
-  Ilana Goldstoff (Deutsche Grammophon)
-  Danielle Guirguis (Smarthouse Films)
-  Ruben van der Hammen (Editor)
-  Thijs Havens (EYE)
-  Merel van Helsdingen (NXT Museum)
-  Daan Hofman (Componist), winnaar BMIM 

New Talent Award 2020
-  Jon Karthaus (Regisseur)
-  Matthijs Kieboom (Componist)
-  Rens Machielse (Componist)
-  Neeltje Mooring (SOLID as a rock)
-  Susanne van Nierop (Adformatie)
-  Than van Nispen (HKU)
-  Léon Noordzij (The Pastry Shop)
-  Jeroen Rietbergen (Componist)
-  Martin de Ruiter (EYE)
-  Alex Simu (Componist)
-  Marion Slewe (Dutch Film Academy)
-  Paul Stevelmans (Score Magazine)
-  Django Weisz Blanchetta (SuperHeroes)
-  Bart Westerlaken (Componist)
-  Maarten Wijdenes (Filmfonds)
-  Jonathan van den Wijngaarden (Game 

Componist)
-  Bob Zimmerman (Componist), voorzitter 

jury
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De tweede digitale syncmissie had als focus-
land het Verenigd Koninkrijk. In november 
kwamen de deelnemers bij elkaar voor een 
gesprek met experts en workshops rond-
om personal branding en keynote sessies. 
De volgende professionals deden hieraan 
mee:
Karen Oldhoven (Personal Branding Expert, 
NL), Will Quiney (Music Supervisor, UK/US), 
Koen Guiking (Beleidsadviseur Cultuur,  
Ambassade Koninkrijk der Nederlanden, 
UK), Daniel Tserepnin (Coördinator Bedrijfs-
ontwikkeling Verenigd Koninkrijk, RVO, NL), 
Mark Gordon (Oprichter Score Draw Music, 
UK), Amelia Hartley (Directeur Music Super-
vision, Banijay, UK), James Marshall (Senior 
Music Supervisor, Playstation, UK), Emma 
Middleton (Music Supervisor, Rubato Music, 
UK), Michelle Stoddart (Oprichter, Stoddart 
Music, UK), Ben Summer (Directeur &  
Oprichter, Feel for Music, UK).

OPDRACHTGEVING FACILITEREN IN 
MOEILIJKE TIJDEN
In tijden waar veel producties werden uit-
gesteld en veel muziekmakers inkomsten 
misliepen zorgde Buma Music in Motion voor 
nieuwe kansen. In samenwerking met Buma/ 
Stemra en het Ministerie van Educatie,  
Cultuur en Wetenschap gaf BMIM de moge-
lijkheid om nieuw werk te creëren. Compo-
nisten konden zich aanmelden voor zeven 

professionals productiemarkt. Zo konden 
componisten en filmmakers elkaar online 
en offline ontmoeten en ideeën uitwisselen.

NL MEDIA MUZIEK IN LOS ANGELES
Naast NFF vond in september het tweede 
seizoen van Nederlandse Media Muziek in 
Los Angeles plaats. In samenwerking met 
Dutch Music Export, Creative Holland en NL 
NBSO Los Angeles werd er een reeks van 
drie sessies georganiseerd met focus op 
de media muziekindustrie in L.A. Een van 
deze sessies werd geleid door Gary Gray 
(componist, producer, US). Hij gaf tips om 
succesvol en professioneel over te komen 
in Los Angeles. Dit panel was ook terug te 
vinden op het videoplatform.

Een ander panel was in samenwerking met 
SAGindie. Hierin werd de focus gelegd op 
de onafhankelijke filmindustrie. Sprekers 
tijdens dit panel waren Sujata Day (Artiest, 

mediaprojecten, van films, documentaires, 
online reports tot podcasts. Een onafhanke-
lijke beoordelingscommissie, bestaande uit 
professionals werkzaam in de muziek-
industrie, maakte de matches waarbij het 
geld van de projecten naar de componis-
ten ging.

NFF, IDFA
Tijdens het NFF gingen er meer dan 100 
filmcomposities in première. Zo ook twee 
werken van de Videoland Academy van 
2020: De Sterfshow (componist Arend 
Bruijn) en Verdwenen Dagen (componist 
Annelotte Coster). Daarnaast werden de 
vier nieuwe deelnemers van de Videoland 
Academy 2021 bekendgemaakt. Naast het 
koppelen van componisten aan filmmakers 
organiseerde BMIM samen met NFF een 
masterclass. Emmy-winnares Lolita Ritmanis 
(US) vertelde over haar werk en leven als 
componist (o.a. Lethal Weapon, The X-Files 
Movie en Robin Hood – Prince of Thieves).

In november was Buma Music in Motion 
aanwezig bij het Internationale Documen-
taire Filmfestival Amsterdam. Hier zette de 
organisatie zich actief in voor het promo-
ten van de rol van muziek. Zo kregen vijf 
componisten een online profiel op de net-
werkapp van IDFA. Daarnaast was er ook 
de mogelijkheid om aanwezig te zijn op de 

Directeur, Schrijver, US), Darrien Michele 
Gipson (Uitvoerend directeur, SAGindie, US), 
Geoff Marslett (Animator, Directeur, Schrijver, 
Producer, Acteur, US), Colin McCormack 
(Communicatie Manager, SAGindie, US).

Het jaar werd afgesloten met een oproep 
voor de Buma Music in Media Awards 2022.

BUMA MUSIC IN MOTION ONLINE

www.buma-music-in-motion.nl
live.buma-music-in-motion.nl
Facebook facebook.com/BumaMusicinMotion
Twitter twitter.com/Buma_MiM
Instagram instagram.com/bumamusicinmotion
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De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, werd op 29 maart toege-
kend aan het lied Het is begonnen van Yentl en de Boer. Het lied 
is afkomstig uit het theater programma De Kampvuursessies.  
De tekst werd geschreven voor de Avond van de Kleinkunst en 
is een antwoordlied op het bekende nummer Het is over van  
Annie M.G. Schmidt.

Annie M.G. Schmidtprijs
29 MAART
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theaterlied van het voorgaande jaar. 
Vanwege de coronamaatregelen kon  
de uitreiking helaas niet plaatsvinden in 
Theater Bellevue. De criteria zijn vanwege 
de pandemie bovendien versoepeld: ook 
nummers die in try-out programma’s zijn 
uitgevoerd konden worden ingestuurd.

De Annie M.G. Schmidtprijs werd in 2021 
voor de 29ste keer uitgereikt.

De genomineerden waren:
•   Jan Beuving (tekstschrijver en uitvoerend 

artiest) en Tom Dicke (componist en  
pianist):  
De begrafenis van de waarheid

•   Lisa Loeb (tekstschrijver, componist  
en uitvoerend artiest):  
Mijn Odyssee

•   Eva van Manen (tekstschrijver, componist 
en uitvoerend artiest):  
Omdat We Verdergaan

TWEEDE KEER
Yentl Schieman en Christine de Boer ont-
vingen uit handen van jurylid Cor Bakker  
in NPO Radio 1 programma Kunststof en 
NPO2 Extra een bronzen büste van Annie 
M.G. Schmidt - ontworpen door Frank Rosen 
- en een geldbedrag van 3.500 euro. Het 
was de tweede keer dat Yentl en de Boer de 
Annie M.G. Schmidtprijs wonnen. Ik heb een 

man gekend werd in 2014 bekroond als 
beste theaterlied.

De jury onder leiding van Jacques Klöters 
prees de kwaliteit van Het is begonnen: 
“Een lied dat muzikaal uitzonderlijk mooi is, 
goed in elkaar zit, een briljant uitgangspunt 
heeft. Het wilde een antwoord zijn op een 
bekend lied en het werd een klein kunst-
werk.”

29E UITREIKING
De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont een 
tekstschrijver, componist en uitvoerend  
artiest van het beste Nederlandstalige  

•   Flip Noorman (tekstschrijver, componist 
en uitvoerend artiest):  
De Traditie

•   Rosa da Silva (tekstschrijver en  
uitvoerend artiest) en Daniël Lohues 
(tekstschrijver en componist):  
Als het zover is

•   Yentl en de Boer (tekstschrijvers, com-
ponisten en uitvoerend artiesten):  
Het is begonnen

Jury Annie M.G. Schmidtprijs:
•   Cor Bakker
•   Rutger de Bekker
•   Hanneke Drenth
•   Jacques Klöters (voorzitter)
•   Jeanine la Rose
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In coronajaar 2021 concentreerde inJazz zich op de online promotie  
van actuele Nederlandse jazz. Met een serie streams toonde inJazz de 
vitaliteit en veerkracht van de Nederlandse jazzscene aan het Neder-
landse én het internationale jazzpubliek. Achter de schermen werd met 
b2b-sessies in juni en november de (inter)nationale muziekbusiness  
betrokken bij dit programma.

Fo
to

’s
 M

ar
k 

va
n 

Sc
ha

ic
k

inJazz
23 / 24 JUNI
3 / 4 NOVEMBER
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live-sets van hoge kwaliteit. Hierbij is bewust 
afgestapt van het idee ‘doe alsof er een 
publiek voor je zit’, een aanpak die zowel 
artiesten als crew beviel en die resulteerde 
in vele unieke en soms adembenemende 
momenten. InJazz streamde acht van deze 
concerten op 23 en 24 juni en acht op 3 en 
4 november, vanaf de eigen website en alle 
relevante sociale mediakanalen. 

Elk optreden werd gevolgd door een kort 
interview, waarin de band(leider) gelegen-
heid kreeg zijn project voor te stellen. Van 
iedere band is op injazz.nl de biografie  
en de samenstelling te lezen. De sessies 
zijn sinds de steamingdata on demand  
beschikbaar gekomen via het eigen video-
platform live.injazz.nl.

Alle inJazz acts voor 2021 zijn aangesloten 
bij Buma/Stemra. Alle bands kregen betaald 
voor hun optreden en hebben de beschik-
king over de eigen opnames. Daarnaast 
heeft inJazz voor de showcaseopnames van 
2021 licentieafspraken gemaakt met gespe-

-  Alexander 
-  Aviv Noam Quartet
-  Doppler Trio
-  Idema/Serierse Quartet
-  Juanfer Marrero Group
-  K.O.Brass
-  Kruidkoek
-  Lucas Santana 5tet
-  Mehmet Polat Quintet
-  NAUSYQA
-  Prashant Samlal Quartet
-  Sam Newbould Quintet
-  Sanem Kalfa, George Dumitriu, Joachim  

Badenhorst
-  Sjoerd van Eijck’s OAK
-  Teis Semey Quintet
-  Tijn Wybenga & AM.OK

De selectie van de showcases voor  
inJazz 2021 werd gemaakt door:
-  Frank van Berkel (Bimhuis, Jazzschip)
-  Frank Bolder (LantarenVenster, North  

Sea Jazz)
-  Guy van Hulst (TivoliVredenburg)
-  Koen Graat (Paradox, Jazz in Duketown, 

November Music)
-  Co de Kloet (NPO Soul & Jazz; voorzitter)

Zoals gebruikelijk opende in januari de  
inschrijving voor de inJazz-showcases.  
Het aantal van 184 aanmeldingen deed  
ondanks de lockdowns nauwelijks onder 
voor die in eerdere edities. Een jury (zie  
kader) bestaande uit de programmeurs  
van Bimhuis (Amsterdam), LantarenVenster 
(Rotterdam), TivoliVredenburg (Utrecht)  
en Paradox (Tilburg) koos zestien groepen  
die de breedte van de geïmproviseerde 
muziek in Nederland weerspiegelden. De 
bezettingen toonden een bonte mix van 
Nederlands en buitenlands talent, dat vrij-
wel zonder uitzondering de Nederlandse 
conservatoria als gemeenschappelijke  
factor heeft. Een enkele geselecteerde  
act was al langer actief, maar de meeste 
groepen waren tussen 2018 en 2021 tot 
wasdom gekomen. 

VIDEOSHOWCASES
In nauwe samenwerking met vier video-
crews en de technici van genoemde jazz-
clubs zijn al deze inJazz-artiesten voor 2021 
vastgelegd in 15 minuten durende, intieme 

DUTCH INJAZZ LINE-UP 2021
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cialiseerde streamingplatforms als Jazzed 
en Vialma. In een later stadium werden de 
opnames ook ter beschikking gesteld voor 
streaming op het platform New Music NOW 
en voor uitzending via tv-kanaal ONS.

INTERNATIONALE AANDACHT
Ondanks de beperkte mogelijkheden om 
de inJazz-selectie aan het netwerk voor  
te stellen, heeft inJazz 2021 de nodige  
belangstelling weten te genereren. Bands 
hebben in juni en juli eerste gesprekken 
kunnen voeren met professionals uit Neder-
land, Duitsland, Engeland, Indonesië en 

INJAZZ ONLINE

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

Egypte. Kruidkoek trad al eind oktober op 
tijdens het Cairo Jazz Festival, K.O.Brass 
en de Juanfer Marrero Group zijn toege-
voegd aan de line-up van festival So What’s 
Next? in Eindhoven, dat in november tussen 
de lockdowns door wonderwel kon plaats-
vinden. Meer bands hebben contacten ge-
legd die door inJazz nauw worden gevolgd, 
met het oog op latere exposure.

InJazz 2021 werd mogelijk gemaakt in  
samenwerking met Dutch Performing Arts, 
LantarenVenster, Bimhuis, TivoliVredenburg 
en Paradox.
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JAZZAHEAD! EN DE NEDERLANDSE JAZZ
De grootste jazzbeurs van Europa, jazz-
ahead! in Bremen, werd vanwege de corona-
pandemie omgezet naar een digitaal  
evenement in april, met vanaf het beurs-
terrein live gestreamde showcases en een 
conferentiedeel dat via de jazzahead!- 
website bij te wonen was. Nederland kwam 
bijzonder goed naar voren met maar liefst 
vier uitstekend ontvangen optredens van 
Rembrandt Frerichs Trio, Sun-Mi Hong 
Quintet, Guy Salamon Group en KAMA  
Kollektiv. InJazz ondersteunde deze groe-
pen met een promotiefilm geschoten in  
het Bimhuis en een financiële vergoeding 
(optreden op jazzahead! levert een band 
namelijk geen geld op).

Eind 2021 kondigde inJazz aan de Dutch  
inJazz stand te zullen hosten tijdens jazz-
ahead! 2022. Nederlandse jazzmusici en 
-professionals konden zich tegen geredu-
ceerd tarief inschrijven als co-exhibitor en 
zich eventueel aanmelden voor een show-
case tijdens het evenement.
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Maandag 20 september 2021 stond in het teken van de Buma  
Awards. Tijdens een vanwege corona bescheiden ceremonie in het 
Bimhuis in Amsterdam werden de meest succesvolle mensen achter 
de hits van het jaar 2020 onderscheiden. Daarnaast zijn de Buma  
Gouden Harp, de Lennaert Nijgh Prijs en de Lifetime Achievement  
Award uitgereikt. De presentatie was in handen van Giovanca.

Buma Awards
20 SEPTEMBER
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Lifetime Achievement Award
Thijs van Leer

Lennaert Nijgh Prijs
Belinda Meuldijk

Buma Gouden Harp
Van Dik Hout
 
Buma Oeuvre Award Multimedia
Ruud Bos

Buma Award Nationaal

1. Racoon – Het Is Al Laat Toch 
-  Componist/tekstschrijver: Dennis Huige 
-  Componist/tekstschrijver: Bart van der Weide 
-  Componist/tekstschrijver: Maarten van Damme 
-  Componist/tekstschrijver: Bart Wagemakers 
-  Uitgever: Pennies from Heaven 
-  Uitgever: BMG Talpa Music

2. Snelle – Smoorverliefd 
-  Componist/tekstschrijver: Okke Punt 
-  Componist/tekstschrijver: Lars Bos 
-  Componist/tekstschrijver: Daan Ligtvoet 
-  Uitgever: Cloud 9 Music
-  Uitgever: Sony Music Publishing 
-  Uitgever: Straight Shooter Publishing / Universal  

Music Publishing 
-  Uitgever: ROQ ‘N Rolla Publishing / Downtown  

Music Benelux

3. Davina Michelle – Beat Me 
-  Componist/tekstschrijver: Michelle Hoogendoorn 
-  Componist/tekstschrijver: Sebastiaan Brouwer 
-  Uitgever: Cloud 9 Music

4. Danny Vera – Roller Coaster 
-  Componist/tekstschrijver: John Verhoeven 
-  Componist/tekstschrijver: Danny Polfliet 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: Sony Music Publishing 

5. DI-RECT – Soldier On 
-  Componist/tekstschrijver: Niels Zuiderhoek 
-  Componist/tekstschrijver: Guus van der Steen 
-  Componist/tekstschrijver: Bas van Wageningen 
-  Componist/tekstschrijver: Paul Jan Bakker 
-  Componist/tekstschrijver: Jamie Westland 

-  Componist/tekstschrijver: Marcel Veenendaal 
-  Componist/tekstschrijver: Frans van Zoest 
-  Uitgever: CTM Publishing 
-  Uitgever: BMG Talpa Music 

6. Maan – Ze Huilt Maar Ze Lacht 
-  Componist/tekstschrijver: Jan Tekstra 
-  Componist/tekstschrijver: Maan de Steenwinkel 
-  Componist/tekstschrijver: Stefan van Leijsen 
-  Componist/tekstschrijver: Sasha Rangas 
-  Componist/tekstschrijver: Catalina Schweighauser 
-  Uitgever: Universal Music Publishing 
-  Uitgever: CTM Publishing 
-  Uitgever: BMG Talpa Music

7. Rolf Sanchez – Más Más Más 
-  Componist/tekstschrijver: Alex van der Zouwen 
-  Componist/tekstschrijver: Yves Lassally 
-  Componist/tekstschrijver: Paul Sinha 
-  Componist/tekstschrijver: Gyo Kretz 
-  Componist/tekstschrijver: Roelof Wienk
-  Componist/tekstschrijver: Morrison Wijnen 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: HOUSTON COMMA 
-  Uitgever: Sony Music Publishing 
-  Uitgever: Straight Shooter Publishing / Universal  

Music Publishing

8. Kris Kross Amsterdam ft. Tino Martin &  
Emma Heesters – Loop Niet Weg 
-  Componist/tekstschrijver: Jordy Huisman 
-  Componist/tekstschrijver: Sander Huisman 
-  Componist/tekstschrijver: Joren van der Voort 
-  Componist/tekstschrijver: Bas van Daalen 
-  Componist/tekstschrijver: Yuki Kempees 
-  Componist/tekstschrijver: Paul Sinha 
-  Componist/tekstschrijver: Brandon Sap 
-  Componist/tekstschrijver: Ruben Moolhuizen 
-  Componist/tekstschrijver: Sophia Ayana 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: CTM Publishing 
-  Uitgever: BMG Talpa Music 
-  Uitgever: MusicAllStars Publishing 
-  Uitgever: New Classic 
-  Uitgever: HOUSTON COMMA

9. Suzan & Freek, Snelle – De Overkant 
-  Componist/tekstschrijver: Léon Paul Palmen 
-  Componist/tekstschrijver: Freek Rikkerink 
-  Componist/tekstschrijver: Arno Krabman 
-  Componist/tekstschrijver: Suzan Stortelder 

-  Componist/tekstschrijver: Lars Bos 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: BMG Talpa Music 
-  Uitgever: HOUSTON COMMA 
-  Uitgever: ROQ ‘N Rolla Publishing / Downtown  

Music Benelux

10. Lucas & Steve ft. Haris – Perfect 
-  Componist/tekstschrijver: Lucas de Wert 
-  Componist/tekstschrijver: Steven Jansen 
-  Componist/tekstschrijver: Haris Alagic 
-  Componist/tekstschrijver: Adriaan Persons 
-  Uitgever: MusicAllStars Publishing 
-  Uitgever: HOUSTON COMMA 
 
11. Kensington – Uncharted 
-  Componist/tekstschrijver: Niels van den Berg 
-  Componist/tekstschrijver: Eloi Youssef 
-  Componist/tekstschrijver: Jan Haker 
-  Componist/tekstschrijver: Casper Starreveld 
-  Uitgever: CTM Publishing 

12. Davina Michelle & Snelle – 17 Miljoen Mensen 
-  Componist/tekstschrijver: Jochem Fluitsma 
-  Componist/tekstschrijver: Eric van Tijn 
-  Componist/tekstschrijver: Lars Bos 
-  Componist/tekstschrijver: Frank Pels 
-  Uitgever: Strengholt Music Publishing 

13. Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones –  
Love To Go 
-  Componist/tekstschrijver: Martijn van Sonderen 
-  Componist/tekstschrijver: Jaap de Vries 

14. Martin Garrix ft. Clinton Kane – Drown 
-  Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen 
-  Uitgever: Universal Music Publishing 

15. Suzan & Freek – Weg Van Jou 
-  Componist/tekstschrijver: Léon Paul Palmen 
-  Componist/tekstschrijver: Freek Rikkerink 
-  Componist/tekstschrijver: Arno Krabman 
-  Componist/tekstschrijver: Suzan Stortelder 
-  Uitgever: BMG Talpa Music 
-  Uitgever: HOUSTON COMMA 

16. Sam Feldt & VIZE ft. Leony – Far Away From  
Home
-  Componist/tekstschrijver: Sammy Renders 
-  Uitgever: SF Music 

17. Snelle – Kleur 
-  Componist/tekstschrijver: Arno Krabman 
-  Componist/tekstschrijver: Lars Bos 
-  Componist/tekstschrijver: Daan Ligtvoet 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: BMG Talpa Music 
-  Uitgever: Sony Music Publishing 
-  Uitgever: ROQ ‘N Rolla Publishing / Downtown  

Music Benelux

18. Tiësto – The Business 
-  Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest 
-  Uitgever: Musical Freedom Publishing 

19. Duncan Laurence – Love Don’t Hate It 
-  Componist/tekstschrijver: Duncan de Moor 
-  Uitgever: Sony Music Publishing 

20. Martin Garrix ft. Dean Lewis – Used To Love 
-  Componist/tekstschrijver: Martijn Garritsen 
-  Uitgever: Universal Music Publishing 

 
Buma Award Internationaal

1. Lil Uzi Vert – Futsal Shuffle 2020 
-  Componist/tekstschrijver: Mees van der Bruggen 
-  Uitgever: Sony Music Publishing 

2. Tiësto – The Business 
-  Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest 
-  Uitgever: Musical Freedom Publishing 

3. David Guetta & Sia – Let’s Love 
-  Componist/tekstschrijver: Giorgio Tuinfort 
-  Componist/tekstschrijver: Marcus van Wattum 
-  Uitgever: New Classic 

4. Tiësto & Mabel – God Is A Dancer 
-  Componist/tekstschrijver: Tijs Verwest 
-  Uitgever: Musical Freedom Publishing 

5. Jason Derulo x Puri x Jhorrmountain – Coño
-  Componist/tekstschrijver: Jhorano Plet 
-  Componist/tekstschrijver: Akshe Puri 
-  Componist/tekstschrijver: Julmar Simons 
-  Componist/tekstschrijver: Gilian Marvin Chen 
-  Uitgever: Cloud 9 Music 
-  Uitgever: CTM Publishing 
-  Uitgever: Warner Chappell Music

WINNAARS



De Buma Awards Nationaal en Internationaal 
zijn voor de componisten en tekstschrijvers 
van de meest gedraaide en bestverkochte 
singles in 2020. Naast de populariteitsprijzen 
worden er ieder jaar ook een aantal jury-
prijzen uitgereikt. Zo gaat de Lennaert Nijgh 
Prijs naar de beste tekstdichter, de Gouden 
Harp naar de persoon die veel betekend 
heeft voor de Nederlandse muziek en tot 
slot wordt de Lifetime Achievement Award 
uitgereikt aan een componist die uitzonder-
lijk en langdurig gepresteerd heeft. Voor 
een Buma Award komen uitsluitend auteurs 
en uitgevers in aanmerking die een directe 
aansluiting bij Buma/Stemra vertegenwoor-
digen. Buma Cultuur streeft bij het bepalen 
van de oeuvreprijzen een zo divers en inclu-
sief mogelijk podium na. Zij heeft oog voor 

succesvolle auteurs, uitgevers en muzikan-
ten ofwel mensen uit de muziekindustrie 
uit alle lagen van de bevolking.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Thijs van Leer kon een Lifetime Achievement 
Award toevoegen aan zijn uitgebreide prijzen-
kast, waarin al een Exportprijs, Zilveren Harp 
en Edison zijn te vinden. De veelzijdige Van 
Leer, fluitist, pianist, organist, zanger, compo-
nist, arrangeur, muziekleraar en bandleider, 
ontving de Buma Lifetime Achievement 
Award voor zijn onvergetelijke en cruciale 
bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur.

BUMA GOUDEN HARP 
Van Dik Hout was de winnaar van de Buma 
Gouden Harp 2021. Frank Helmink, managing 
director Buma Cultuur, in het begeleidende 
persbericht: “Van Dik Hout heeft zonder 
meer een cruciale rol gespeeld in de ont-
wikkeling van rock van eigen bodem. Ze 
hebben een eigen koers gevaren. De band 
koos voor Nederlandstalige teksten in com-
binatie met een modern rockgeluid. Daarmee 
heeft Van Dik Hout talloze muzikanten, die 
vandaag de dag succesvol zijn met Neder-
landstalige muziek, beïnvloed en geïnspi-
reerd. Maar dat niet alleen. Van Dik Hout 
heeft de Nederlandse muziekcultuur verrijkt 
met een groot aantal onvervalste Nederpop 
klassiekers.” 

Buma Awards in 2021  27
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Van Dik Hout, Martin Buitenhuis

Thijs van Leer



LENNAERT NIJGH PRIJS 
De Lennaert Nijgh Prijs voor de beste tekst-
dichter werd uitgereikt aan Belinda Meuldijk. 
Als tekstschrijver droeg zij veel bij aan het 
repertoire van Rob de Nijs. In de jaren ’80 
en ’90 werkte ze veel samen met componist 
en arrangeur Gerard Stellaard. In 2001 ont-
ving Meuldijk al een Gouden Harp voor haar 
gehele oeuvre als schrijfster. 

BUMA OEUVRE AWARD MULTIMEDIA
Ruud Bos ontving de Buma Oeuvre Award 
Multimedia. Bos is zonder enige twijfel één 
van de betekenisvolste componisten en  
arrangeurs die Nederland ooit gekend 
heeft, met een oeuvre dat de 2000 liedjes 
benadert. Niet alleen de kwantiteit, maar 
juist ook de kwaliteit van de composities is 
indrukwekkend. Zijn werk kleurt de Neder-
landse naoorlogse televisie-, film- en theater-
geschiedenis en is daarmee onderdeel van 
ons nationaal cultureel erfgoed.

WEBSITES

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

Ruud Bos

http://www.buma-awards.nl/
https://www.facebook.com/bumaawards
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De twaalfde editie van Buma NL 
op maandag 4 oktober 2021 in  
TivoliVredenburg in Utrecht kon 
wegens corona-verordeningen 
niet doorgaan in de gebruikelijke 
(publieks)vorm. Er was één panel 
in de foyer van TivoliVredenburg, 
waar ook de Buma NL Awards 
werden uitgereikt. Eerder in het 
jaar lanceerde Buma NL het online 
matchmaking-platform Songplaza, 
met als doel de creativiteit in  
het Nederlandstalige genre te  
stimuleren in roerige tijden.

Buma NL
4 OKTOBER
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Buma NL is dé conferentie en hét festival 
voor de Nederlandstalige muziek. Een jaar-
lijks terugkerend evenement dat wordt  
gekarakteriseerd door interactieve panels, 
discussies, masterclasses, showcases en 
de Buma NL Awardshow. Het is het profes-
sioneel middelpunt voor iedereen die werkt 
voor en met het Nederlandstalige repertoire.

Buma Cultuur en het Ministerie van OCW 
versterken met matchmaking-platform 
Songplaza de muzieksector door deze 
werkbijdragen voor compositieopdrachten 
beschikbaar te stellen aan componisten en 
tekstschrijvers. Belangrijkste doel dat het 
Ministerie verbond aan de werkbijdrage is 
het creëren van nieuw werk en/of nieuwe 
exploitatie. Songplaza, als onderdeel van 
Buma NL, is een van de projecten specifiek 
gericht op het Hollandse genre. In 2021  
waren tien betaalde compositieopdrachten 
beschikbaar waarop professionele compo-

nisten-tekstschrijvers konden inschrijven. 
Uiteindelijk bepaalde een onafhankelijke 
driekoppige jury, samengesteld uit ervaren 
professionals uit de media- en entertain-
mentindustrie, welke tien componisten-
tekstschrijvers op basis van het ingediende 
plan beloond werden met een werkbijdrage 
van € 10.000,-. De werkbijdrage was bedoeld 
voor nieuw gecomponeerd, opgenomen, 
uitgebracht en uitgevoerd werk. Songplaza 
bleef het gehele jaar een actieve rol spelen 
in de matchmaking tussen artiesten en 
componisten.
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buma.nl
Facebook facebook.com/BumaNL 
Twitter twitter.com/bumanl
Instagram instagram.com/buma.nl

http://buma.nl
http://facebook.com/BumaNL
http://twitter.com/bumanl
http://instagram.com/buma.nl
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Tijdens Buma NL op 4 oktober zijn de  
tien componisten-tekstschrijvers  
bekendgemaakt die in aanmerking  
komen voor de werkbijdrage:
•   Casper Oudshoorn
•   Christon Kloosterboer - Troubadours
•   Jack Veerman
•   Julia Schellekens
•   Kris Keijser - Nederziel 
•   Marie Christien Verstraten
•   Michael Hartkamp
•   Pieter van Schooten
•   Rox van Driel
•   Tamara Tol

BUMA NL AWARDS
De Buma NL Awards worden jaarlijks uit-
gereikt. De Stichting Nederlandse Top 40 
draagt zorg voor de samenstelling aan  
de hand van een kwantitatieve analyse  
van verkoopcijfers (tracks en albums) en 
airplaycijfers (tracks) over de periode van  
1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Daarbij 
zijn de cijfers met betrekking tot verkoop, 
downloads, streaming en airplay, gebaseerd 
op de data van GfK en Soundaware, be-
palend geweest. Tracks en albums met  
een releasedatum voor 2020 zijn buiten 

beschouwing gelaten, alsmede ook ‘live- 
registraties’, die bestaan uit eerder uit-
gebracht materiaal. Voor categorisering 
van albums is gekeken naar de stroming 
waarbinnen een release valt. Beoordeelde 
tracks zijn gecontroleerd op componisten, 
die als Nederlands zijn aangemerkt.

Buma NL is een gezamenlijk initiatief  
van Buma Cultuur en Buma/Stemra en 
wordt mede mogelijk gemaakt door  
Sena Performers.
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BUMA NL AWARDS

Pop Album
Snelle - Lars

Pop Single
Snelle & Maan - Blijven slapen

Hollands – Track
Frans Duijts & Donnie - Frans Duits

Hollands – Feest
Frans Duijts & Donnie - Frans Duits

Hollands – Album
Tino Martin - Voor iedereen

Alternatief – Album
Froukje - Licht en donker
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De festivalrecensies  
in de dagbladen logen  
er niet om: ook als de  
coronamaatregelen  
dermate streng zijn dat  
er van ‘nachtleven’ geen 
sprake is, kan ADE het  
ultieme event zijn. In 2021 
geen conferentie, maar 
wel een festival dat de  
dadendrang van de 
dance sector dik onder-
streepte.

Amsterdam Dance Event
13 / 14 / 15 / 16 / 17 OKTOBER
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werk BAKEN was een samenwerking tus-
sen ADE en kunstenaars Boris Acket en 
Chris van Meer samen met Lumus Instru-
ments. De installatie was elke avond vanaf 
18:45 uur vanuit de hele stad te zien vanaf 
de start van het evenement op woensdag 
13 oktober tot en met zondag 17 oktober. 
Het werk stond symbool voor de herope-
ning van de elektronische muzieksector.

Vervolgens voltrokken zich meer dan 350 
ADE Festival en Arts & Culture evenemen-
ten op 140+ locaties. Hoogtepunten waren 
onder meer een uniek concert van Weval 
en het Metropole Orkest in de Melkweg en 
de Top 100 DJs Awards in AFAS Live, het 
Nederlands debuut van het Secret Project 
Festival op het Hembrugterrein, Afrikaanse 
riddims tijdens Cloud 8 x Ziongate pre-
sents Tribes in Paradiso, en meer. Onder 
de optredende artiesten bevonden zich 
verder onder meer Animistic Beliefs, Armin 
van Buuren, Don Diablo, DJ Pierre, Elena 

Colombi, Hunee, Job Jobse, KI/KI, Luke Sla-
ter, mad miran, Maya Jane Coles, Sunnery 
James & Ryan Marciano en Todd Terry.

ADE ARTS & CULTURE
Naast het festivalprogramma richtte ADE 
zich op een verscheidenheid aan artistieke 
disciplines rond elektronische muziekcul-
tuur via het nieuwe Arts & Culture program-
ma, met artistieke residencies, tentoonstel-
lingen, films en speciale performances. 
Hoogtepunten zijn onder meer een audiovi-
suele samenwerking met Nxt Museum, een 
programma om dansvloeren voor iedereen 
toegankelijk te maken in samenwerking 
met Music Moves en mindful raving-erva-
ringen van Nelly Ben Hayoun, ARK Rave 
Studio en anderen. 

ADE BUSINESS HANGOUT
Hoewel de zakelijke conferentie van het 
Amsterdam Dance Event werd afgelast, 
opende de organisatie een nieuwe ADE 

Na maandenlange onzekerheden en verder 
aangescherpte overheidsmaatregelen, en 
vanwege steeds strenge voorwaarden 
rondom internationaal reizen, zag de orga-
nisatie van Amsterdam Dance Event medio 
september geen andere optie dan haar ge-
woonlijk internationaal drukbezochte con-
ferentie af te gelasten. “Het besluit om ADE 
Pro, voor veel professionals het belangrijk-
ste zakenmoment in het jaar, uit te stellen 
tot volgend jaar is met name in een tijd dat 
onze industrie ons het hardst nodig heeft, 
enorm moeilijk,” aldus het statement van 
directeuren Jan-Willem van de Ven en 
Meindert Kennis. “We hebben daarbij al 
onze beschikbare middelen nodig om de 
evenementen binnen ADE Festival zo goed 
mogelijk te coördineren binnen de paar 
weken die we nog hebben.”

Zo vond het ADE festival dus wél plaats, zo-
als gepland van 13 tot en met 17 oktober en 
onder strenge coronamaatregelen, waaron-

der het sluiten van de horeca tussen 00:00 
en 06:00. In samenwerking met de ge-
meente Amsterdam keek de organisatie 
van ADE naar de specifieke veiligheidsver-
eisten voor elk type evenement binnen het 
totale ADE aanbod. De directie voelde zich 
gesteund door de positieve energie en de 
veerkracht die het Amsterdamse nachtle-
ven liet zien: “Direct na de persconferentie 
zijn we overladen met berichten van orga-
nisatoren die alles op alles willen zetten 
om hun programma door te laten gaan bin-
nen de huidige maatregelen.”

ADE FESTIVAL
Op 13 oktober werd officieel het startschot 
van ADE 2021 gegeven met het ontsteken 
van het kunstwerk BAKEN, “een lichtpunt 
van hoop aan de horizon voor de elektroni-
sche muzieksector, dat vanaf het dak van 
de A’DAM Toren over heel Amsterdam zal 
schijnen tijdens het Amsterdam Dance 
Event”, aldus het persbericht. Het kunst-
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Business Hangout voor haar zakelijke be-
zoekers in Fosbury & Sons, om samen te 
komen, te netwerken en deel te nemen aan 
een aantal netwerkevenementen tijdens de 
ADE-week.

ADE IN CONVERSATION
In de aanloop naar ADE vond een aantal 
online gesprekken plaats met Nederlandse 
en internationale professionals onder de 
noemer ADE in Conversation. De corona-
aanpak van de Nederlandse overheid 
vormde begrijpelijkerwijs de rode draad in 
deze serie, maar daarnaast werd een 
breed scala aan onderwerpen gerelateerd 
aan het nachtleven en de ontwikkelingen in 
de elektronische muziek besproken. Tij-

dens ADE, op donderdag 14 oktober, werd 
om 17:30 uur een speciale editie van ADE in 
Conversation uitgezonden. Dit online eve-
nement was gratis toegankelijk en werd 
live gestreamd vanuit een mixed reality-
omgeving, als onderdeel van een innova-
tieshowcase in samenwerking met Felix 
Meritis en Ravel. Zowel fysiek als virtueel 
was publiek aanwezig bij het panel: Jon 
Vlassopolus (Global Head of Music, Roblox) 
en Oana Ruxandra (Chief Digital Officer, 
Warner Music Group) doken in de mogelijk-
heden van de metaverse voor muziek en 
entertainment. DJ Pierre en Colin Benders 
gingen in gesprek over innovaties in elek-
tronische muziek.

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 
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De Componist des Vaderlands is een  
initiatief van Buma Cultuur dat het  
muziekleven een boegbeeld heeft  
gegeven voor de Nederlandse muziek 
van nu. De Componist des Vaderlands 
wordt benoemd door een onafhankelijke 
jury. Gedurende coronajaar 2021 droeg 
Calliope Tsoupaki de titel met verve.
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Componist des Vaderlands
Calliope Tsoupaki 
neemt de Matthijs 

Vermeulenprijs 2021 in 
ontvangst uit handen 

van Viktorien van 
Hulst, directeur Fonds 

Podiumkunsten.
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Calliope Tsoupaki is als derde Componist 
des Vaderlands, na Willem Jeths (2014-2016) 
en Mayke Nas (2016-2018), drie jaar in functie 
geweest - dankzij de coronapandemie een 
jaar langer dan aanvankelijk gepland. De 
Componist des Vaderlands is een spraak-
makende toondichter. Calliope Tsoupaki 
trad tot eind 2021 op als ambassadeur en 
ging door het hele land in gesprek met  
collega-componisten, musici, programmeurs, 
concertbezoekers, politici en programma-
makers bij radio en tv. Zij componeerde 
vanaf het moment van haar aantreden een 
lange reeks nieuwe werken voor evenemen-
ten buiten de concertzaal. Snel inspelen op 
landelijke gebeurtenissen was daarbij haar 
belangrijkste doel. In haar ogen kan muziek 
de actualiteit immers in een ander licht  
zetten. 

OUD ÉN HEDENDAAGS
Calliope Tsoupaki (1963) komt uit Grieken-
land. Ze studeerde piano en muziektheorie 

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

Calliope Tsoupaki is unaniem gekozen door 
een jury die onder voorzitterschap stond 
van Adriana van Dooijeweert, voorzitter van 
het College voor de Rechten van de Mens. 

Jury Componist des Vaderlands
-  Adriana van Dooijeweert (juryvoorzitter;  

voorzitter van het College voor de Rechten  
van de Mens)

-  Floris Don (programmeur Rotterdams  
Philhar monisch Orkest, artistiek coördinator  
Gergiev Festival)

-  Nora Fischer (mezzosopraan)
-  Louis Gauthier (journalist, componist,  

presentator)
-  Fedor Teunisse (artistiek directeur Slagwerk  

Den Haag)

COMPOSITIES EN PREMIÈRES
Bij haar eerste optreden in functie tijdens 
Podium Witteman speelde Eric Vloeimans 
een nieuw stuk van Calliope Tsoupaki, Music 
for Ever voor trompet solo. Voor de Dag van 
de Mensenrechten, op 10 december 2018 
in de Dom van Utrecht, volgde Skia, een 
solostuk voor de panfluitist Matthijs Koene. 
In het Rembrandt-jaar 2019 bracht zij een 
muzikaal eerbetoon aan de schilder met 
Stilleven voor theorbe solo. Direct na de 
brand in de Notre-Dame in Parijs, op 15 april 
2019, componeerde zij een hommage aan 
de Parijse kathedraal, Pour Notre-Dame, 
voor orgel solo. Vijf dagen later, op zater-
dag 20 april, presenteerde Jan Hage al de 
première in de Dom in Utrecht. Meerdere 
organisten na hem speelden het stuk in  
orgelconcerten door het hele land.

Calliope Tsoupaki was in 2019 Componist in 
Focus tijdens November Music, het festival 
voor nieuwe muziek in ‘s-Hertogenbosch. 

Van Dooijeweert: “De jury is onder de indruk 
van de integere en bevlogen persoonlijk-
heid van Calliope Tsoupaki, die als compo-
nist midden in de samenleving wil staan en 
zo de harten van velen kan winnen voor de 
muziek van nu.”

ONLINE PARTITUREN
De Componist des Vaderlands treedt voor 
het voetlicht voor inleidingen en interviews 
en om samen te werken met zalen, ensem-
bles, orkesten en festivals. In haar ambt 
zag Calliope Tsoupaki het als haar belang-
rijkste taak om het ambacht van componist 
beter zichtbaar te maken voor een breed 
publiek. Via sociale media en de website 
van Componist des Vaderlands liet zij het 
publiek nu en dan meekijken als zij een nieuw 
stuk componeerde. Haar composities zijn 
tot het eind van haar “ambtsperiode” als 
download beschikbaar gebleven via de 
website van de Componist des Vaderlands 
(zie kader op de volgende pagina). 
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Haar requiem, getiteld Liknon, ging daar in 
première, evenals Skia, dat ze schreef voor 
altblokfluitist Erik Bosgraaf, en haar koor-
werk Vesper.

Met haar pianostuk Inner life stak Tsoupaki 
ons een hart onder de riem tijdens de lock-
down in de lente van 2020. Pianist Saskia 
Lankhoorn speelde het voor het eerst - 
vanuit haar huiskamer in Den Haag - in  
Podium Witteman, op zondag 29 maart. 
Speciaal voor Koningsdag en NPO Radio 4 
schreef Tsoupaki Tune-in, dat op maandag 
27 april gedurende de hele dag te beluiste-
ren was. In mei presenteerde Tsoupaki een 
nieuw pianostuk: Meeting Point, een poëtisch 
statement in de tijd van social distancing. 
Zij wil daarmee verklanken dat de afstand 
die nu tussen ons ontstaat, kan worden 

overbrugd door de muziek en de liefde. 
Met regisseur Michael Middelkoop en  
danser/choreograaf Shay Latukolan heeft 
Tsoupaki voor Meeting Point een videoclip 
opgenomen. Het stuk en de videoclip wor-
den in opdracht van Buma en CISAC (de 
overkoepelende organisatie van auteurs-
verenigingen wereldwijd) aangeboden als 
teken van waardering voor iedereen die zich 
inzet om te verbinden.

Begin november kondigde Buma Cultuur 
aan dat Calliope Tsoupaki het stokje zou 
overdragen aan Martin Fondse, die zich 
met ingang van januari 2022 Componist 
des Vaderlands mag noemen. Het tweetal 
werd op 12 november geïnterviewd over 
hun werk en hun ambassadeursrol tijdens 
New Music Conference in ‘s-Hertogenbosch.

COMPONIST DES  
VADERLANDS  
ONLINE

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

MATTHIJS VERMEULENPRIJS

Voor haar werk Thin Air ontving Calliope Tsoupaki op vrijdag 16 juli de Matthijs  
Vermeulenprijs, de belangrijkste Nederlandse compositieprijs, vernoemd naar  
de in 1967 overleden symfonisch componist Matthijs Vermeulen. 

Tijdens het openingsconcert van festival Wonderfeel in ‘s-Graveland werd Thin Air 
live uitgevoerd in een nieuwe versie voor strijkorkest door het Wonderfeel Festival 
Orchestra onder leiding van Johannes Leertouwer. Uit het juryrapport: “In haar eigen 
klankidioom weerspiegelt Tsoupaki zielenroerselen die we allemaal herkennen,  
volgen en doorstaan. De jury vindt dat Thin Air een werk is dat elke luisteraar als 
het ware persoonlijk aanspreekt en dat direct het hart weet te raken.” Ook noemt  
de jury het werk: “een krachtig en tegelijkertijd intiem statement over hoezeer het  
beleven van kunst een gemeenschappelijke ervaring is. Het is een bijzonder actueel 

werk dat een groot sociaalmaatschappelijk engagement toont, dat dicht op de huid 
van de huidige tijd zit, en ook dicht bij de ziel van de musicus en luisteraar zit. ‘Thin 
Air’ is daarmee volgens de jury ook een indrukwekkend tijdsdocument van de corona-
pandemie.”

Festivals for Compassion
Calliope Tsoupaki componeerde Thin Air voor het project Festivals for Compassion, 
dat in 2020 van de grond kwam. 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

Ook van Martin Fondse zijn partituren gra-
tis te downloaden. Onder andere een stuk  
geschreven voor het mobiele carillon van  
beiaardier Boudewijn Zwart en het lied M, 
Fondses eerste actuele compositie in zijn 
nieuwe rol.
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De nieuwe gecomponeerde muziek stond centraal tijdens de derde editie van New Music Conference, die op vrijdag 12 november  
plaatsvond in vijf zalen in cultureel centrum Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Op initiatief van Buma Cultuur en festival November  
Music kwamen 120 componisten, programmeurs, muziekuitgevers en andere professionals uit binnen- en buitenland samen om stil  
te staan bij actuele ontwikkelingen in de Nieuwe Muziek. De Buma Classical Award werd uitgereikt aan componist en arrangeur  
Toek Numan. Daarnaast sprak Martin Fondse over zijn nieuwe rol als Componist des Vaderlands.

New Music Conference
12 NOVEMBER
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Een stad in de ban van carnaval, festival 
November Music vol op stoom en rond-
zingende berichten over een mogelijke 
nieuwe lockdown: het voelde aanvankelijk 
onwerkelijk om samen met vakgenoten  
bijeen te zijn en voor het eerst sinds 2019 
weer offline van gedachten te wisselen. 
Toch hadden veel professionals uit de  
wereld van de Nieuwe Muziek (hedendaags 
klassiek, experimentele muziek, geluids-
kunst, inclusief de crossovers met jazz en 
world) de weg naar New Music Conference 
in ’s-Hertogenbosch weten te vinden. Een 
livestream maakte het bovendien mogelijk 
om gedurende de dag een vijftal programma-
onderdelen online te volgen. Tijdens New 
Music Conference kwam het bericht dat 
Nederland twee dagen later weer in lock-
down zou gaan. Met het festivalprogramma 
van November Music vol Nederlandse  
premières en de geanimeerde New Music 
Conference hadden professionals én lief-
hebbers van elektronische (dans)muziek, 

klassieke koorzang en crossovers met jazz 
en world het dus bijzonder goed getroffen.

INCLUSIE
De variatie in panels en presentaties was 
groot. Rebecca Saunders en Michel van 
der Aa, beiden prominent aanwezig in de 
programmering van November Music, open-
den de conferentie met een tweegesprek. 
Martin Fondse en Calliope Tsoupaki, respec-
tievelijk de nieuwbenoemde en de scheiden-
de Componist des Vaderlands, belichtten 
het belang van deze functie in het Neder-
landse cultuurlandschap. Overige onder-
werpen tijdens New Music Conference  
waren o.a. het promotionele platform New 
Music NOW; de verstrengeling van natuur 
en cultuur in de gesprekken die journalist 
Joep Christenhusz voerde onder de noemer 
Sonic Entanglements; componeren voor een 
stad of een andere locatie (met de Brabantse 
stadscomponisten Angela de Weijer, Bart 
de Vrees en plattelandscomponist Piet-Jan 
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van Rossum); inclusie binnen de festival-
wereld van de Nieuwe Muziek (een panel 
onder auspiciën van Sounds Now, een net-
werk van Europese muziekfestivals en 
culturele centra).

BUMA CLASSICAL AWARD
Buma/Stemra CEO Bernard Kobes reikte de 
Buma Classical Award uit aan Toek Numan 
(Schagen, 1971). Numan schrijft sinds 1996 
zeer uiteenlopend werk voor gerenommeer-
de Nederlandse en buitenlandse ensembles. 
Daarnaast arrangeert hij bekend en minder 
bekend klassiek werk voor muziektheater- 
en (grootse) kindervoorstellingen en bereikt 
daarmee een enorm, jong publiek dat anders 
niet direct met orkestmuziek in aanraking 
zou komen.

NEW COMPOSERS PITCH
De rol van de muziekuitgever kwam aan 
bod, evenals het juist managen van muziek-
rechten. Netwerkgesprekken vonden plaats 

in de wandelgangen en tijdens een speciaal 
opgezette lunchmeeting. Aandacht voor 
nieuw compositietalent van de Nederlandse 
opleidingen was er tijdens de New Compo-
sers Pitch. Zes studenten compositie aan 
Nederlandse conservatoria pitchten hun 
muziek aan een internationale jury. Zij kozen 
Alice Yeung (Koninklijk Conservatorium  
Den Haag) als meest veelbelovend talent, 
waarmee zij een première van een van haar 
werken tijdens November Music 2022 in de 
wacht sleepte.
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NEW MUSIC  
CONFERENCE  
ONLINE

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

http://www.newmusicconference.nl
http://fb.me/newmusicconference
https://twitter.com/newmusicconf
https://www.instagram.com/newmusicconf/
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De Muzikantendag, hét evenement voor muzikanten waar je kan  
leren over zowel de artistieke als zakelijke kant van de muziek-
industrie, stond in de startblokken voor een editie op zaterdag  
27 november 2021 in de Melkweg in Amsterdam. De zoveelste  
lockdown, begin november, gooide deels roet in het eten, maar  
in een aangepaste, hybride vorm kon de Muzikantendag toch  
op een verantwoorde manier doorgaan. 

Muzikantendag
27 NOVEMBER
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De Muzikantendag is dé plek om je muziek 
te pitchen bij muziekprofessionals. Boekers, 
managers, medewerkers van platenmaat-
schappijen, journalisten, publishers, plug-
gers, radiomakers, producers en program-
meurs zitten klaar om the next big thing  
te ontdekken en feedback te geven aan 
muzikanten, zodat die hun muziek naar  
een hoger niveau kunnen tillen. Met bijna 
1000 luisterbeurten biedt de Muzikanten-
dag optimaal de ruimte muziek te pitchen 
aan de muziekindustrie.

Anders dan andere jaren, vonden de demo-
spreekuren dit jaar online plaats. Reserveren 
voor de (online) open demospreekuren kon 
vanaf maandag 22 november. Op zaterdag 
27 november stond de teller op meer dan 
500 afspraken voor 68 muziekprofessionals 
van o.a. Universal Music, Friendly Fire, MOJO, 
Sony Music, NPO 3FM, Cloud 9 Music, 
3voor12, Popronde, Agents After All, Paradiso 
Amsterdam en Snowstar Records.

WEBSITES

muzikantendag.nl
Facebook facebook.com/Muzikantendag
Twitter twitter.com/Muzikantendag 
Instagram instagram.com/muzikantendag
YouTube youtube.com/user/MuzikantendagOnTour

STEUNFONDS MUZIKANTENDAG

Om verder invulling te geven aan de aan-
wijzing van het ministerie van OCW om 
vooral jonge makers te betrekken bij het 
Steunfonds Rechtensector is nog eens 
€600.000,- euro beschikbaar gesteld via  
het Steunfonds Muzikantendag. In totaal 
waren er 120 werkbijdragen van € 5.000,- 
beschikbaar, specifiek voor jonge makers. 
De werkbijdrage is bedoeld voor de creatie 
van minimaal drie nieuwe, eigen en dus 
originele muziekwerken. Jonge muzikanten 
die hun eigen muziek maken en uitvoeren 
en in recente jaren zijn afgestudeerd aan 
muziekopleidingen zoals conservatoria, of 
al de nodige ervaring hebben opgebouwd, 
maar aan het begin staan van een muzikale 
carrière, kunnen een aanvraag indienen 

voor een werkbijdrage. De kick off van dit 
steunfonds vindt plaats tijdens de eerste 
Muzikantendag op 7 mei 2022. Met een 
tweede editie, de Muzikantendag Showcase 
aan het eind van het jaar 2022), wordt een 
aantal acts en artiesten uitgenodigd om het 
nieuwe repertoire ook live uit te voeren. 

Buma Cultuur is eigenaar en initiator van 
De Muzikantendag. Uitvoerend en organi-
serend producent van De Muzikantendag  
is de onafhankelijke Stichting GRAP te  
Amsterdam. GRAP is verantwoordelijk voor 
de organisatie, productie, uitvoering, selectie 
van de onafhankelijke beoordelingscom-
missie, communicatie en deelrapportage 
aan Buma Cultuur.

Vervolgens werd het programma doorgezet 
in de Melkweg in Amsterdam, waar een  
beperkt publiek op locatie het programma 
kon volgen. De gehele Muzikantendag werd 
van 14:00 tot 18:00 uur gratis gestreamd 
voor de thuisblijvers. De Muzikantendag-
stream werd breed in het nationale muziek-
netwerk gedeeld.

De middag werd geopend door Koen Herfst 
(o.a. Armin van Buuren) met een drumclinic. 
Na deze muzikale opening volgden panels 
over de rol van de frontman (M/V/X), DIY 
With Others en Music Rights on Tour. Als 
vanouds werd de dag afgesloten met het 
demopanel.

De Muzikantendag wordt gepresenteerd 
door Buma en georganiseerd door Buma 
Cultuur en GRAP, in samenwerking met POP-
nl, Sena, MusicMaker, Interface, De Bassist, 
Gitarist, Slagwerkkrant, Popronde, Grolsch, 
Abbey Road Institute en de Melkweg.
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De Buma Music Academy is al een online 
project en tijdens de eerste lockdown in 
2020 vierde BMA het eindexamenjaar met 
een groot online feest. In dit tweede corona-
jaar was weinig mogelijk en konden school-
bezoeken bijvoorbeeld geen doorgang  
vinden. Vanaf juni gingen de klassen weer 
volledig naar school toe.

Buma Music 
Academy

BUMA MUSIC ACADEMY ONLINE

bumamusicacademy.nl
Facebook facebook.com/BumaMusicAcademy
Instagram instagram.com/buma_music_academy
YouTube YouTube.com/bumamusicacademy

Babs, Massi, Figgy, fusus, PEER, Clean 
Pete, Banji, Froukje, S10, Linde Schöne,  
NAVARONE, WIES, LAKSHMI, Dread Pitt, 

Judy Blank, Caza, GINGE, Joya Mooi, Mick 
Mazoo, Joël Domingos, GIAN, YannO du 
lourd, Bente Fokkens, Waltzburg.

Buma Music Academy ging vol inzetten  
op het najaar met het project Maak ‘t / 
Deel ‘t, onderdeel van Nieuwe Muziek  
Maken. In dit project worden makers door 
het Ministerie van OCW gesteund om  
twee nieuwe producties te maken, op  
te nemen en uit te voeren.

Onderdeel van dit project was de creatie 
van héél veel nieuwe content, heel veel 
nieuwe muziek én bezoek van vierentwintig 
Nederlandse artiesten/bands/acts op 
school en in de klas:

https://bumamusicacademy.nl/
https://www.facebook.com/BumaMusicAcademy
https://www.instagram.com/buma_music_academy/
https://www.youtube.com/bumamusicacademy
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WILLEM WILMINKPRIJS
Rapper Typhoon won met zijn zelfge-
schreven nummer Stotteren de Willem 
Wilminkprijs voor het Beste Kinderlied 
2021. De jury bestond uit Ageeth de 
Haan, Fay Lovsky, Jeroen Schipper, Thijs 
Borsten en Trudie Lucardie. Uit het jury-
rapport: “Typhoon is erin geslaagd om  
in zijn rap twee onverenigbaar lijkende 
begrippen met elkaar te verzoenen:  

stotteren en rappen. [...] Niet alleen een 
fijn nummer om naar te luisteren, maar 
grappig en troostend tegelijk in het ver-
woorden van een angstig kinderprobleem 
in een stijl die daar lijnrecht tegenover 
lijkt te staan.” De artiest zelf, bij de prijs-
uitreiking: “Stotteren is geen handicap 
maar een extra middel. Je wordt er  
creatiever van met woorden.” 

De publieksprijs voor het Beste Kinder-
lied ging naar het nummer Ziekenhuis 
van tekstschrijver Jurrian van Dongen, 
met muziek van Rutger de Bekker en  
gezongen door Maarten Heijmans.

De Willem Wilminkprijs voor het Beste 
Kinderlied, vernoemd naar de in 2003 
overleden Enschedese dichter en schrij-
ver, is een initiatief van Wilminktheater  

en Muziekcentrum Enschede. De prijs 
wordt mede mogelijk gemaakt door Buma 
Cultuur en bestaat uit een kunstwerk van 
kunstenares Helga Kock am Brink en een 
geldbedrag van 5.000 euro (€ 3.000,- 
voor de tekstschrijver, € 1.000,- voor de 
componist en € 1.000,- voor de uitvoe-
rende artiest).

Buma Cultuur ondersteunde ook
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BUMA BLAASMUZIEK AWARDS
Tijdens het Fanfare Repertoire Festival 
2021 in Deventer op 26 november, werden 
de Buma Blaasmuziek Awards uitgereikt 
aan Franco Cesarini (internationaal) en 
Harrie Janssen (nationaal). De Buma Blaas-
muziek Awards worden jaarlijks toegekend 
aan personen die een grote en positieve 
bijdrage hebben geleverd aan de ontwik-
keling van de blaasmuziek in Nederland 
en daarbuiten. Selectie en voordracht van 
kandidaten vindt plaats in nauw overleg 
met het RIC (Repertoire Informatie Cen-
trum).

Harrie Janssen (1960) speelde op jonge 
leeftijd al in de Harmonie St. Caecilia  
in het Gelderse Gendt, waar hij tot zijn 
zeventiende de trompet speelde. Hij stu-
deerde trombone, muziektheorie en Hafa-
directie aan het ArtEZ Conservatorium te 
Arnhem. Janssen schrijft met name werken 
voor harmonie- en fanfareorkest en voor-
namelijk in opdracht. Veel van zijn werken 
hebben als verplicht werk gediend tijdens 

nationale- en internationale concert-
wedstrijden. Zijn muziek onderscheidt 
zich door een geheel eigen stijl die door 
orkesten en dirigenten wordt geprezen 
en regelmatig gespeeld.

De Zwitserse componist Franco Cesarini 
(1961) heeft een uitgebreid oeuvre op zijn 
naam, waarbinnen 45 composities voor 
blaasorkesten. Zijn muziek wordt wereld-
wijd door een zeer breed publiek gewaar-
deerd en door veel orkesten uitgevoerd. 
De composities tonen een grote mate 
van originaliteit en getuigen van een groot 
vakmanschap. Naast vele werken voor 
harmonieorkest/symfonisch blaasorkest 
schrijft Cesarini ook voor brassband en – 
meestal op verzoek van een Nederlands 
of Belgisch orkest – voor fanfare.

GAUDEAMUS
Vanwege de problemen rond COVID-19 
kreeg de Gaudeamus Muziekweek in 
2020 anders vorm dan gebruikelijk en 
werden de stukken ingezonden voor  

de door Buma Cultuur ondersteunde 
Gaudeamus Award 2020 pas gepresen-
teerd in 2021. De Gaudeamus Muziekweek 
in september 2021 ging door met de no-
dige coronabeperkingen. Winnaar van de 
Award werd de Amerikaanse componist 
en avantfolkzangeres Annika Socolofsky.

WORLD MUSIC FORUM NL
Normaal gesproken verzorgt World Music 
Forum NL de gemeenschappelijke Neder-
landse vertegenwoordiging tijdens Womex, 
met ondersteuning van Buma Cultuur. 
Eind oktober vond Womex met de nodige 
covidrestricties plaats in Porto, Portugal, 
waar een bescheiden Nederlandse stand 
te bezoeken was. Uit Nederland bezochten 
46 delegates de beurs en waren Boi Akih: 
Storyteller en Apichat Akwan gekozen voor 
een optreden op Womex. Singer-song-
writer Aynur, woonachtig in Amsterdam, 
kreeg de Womex Artist Award uitgereikt 
vanwege haar originele bewerkingen van 
Koerdische en Alawitische liederen, die 
op deze manier behouden blijven.

De World Blend Café bijeenkomsten  
vormen een open source netwerk voor 
muziekprofessionals en iedereen die  
geïnteresseerd is om plannen uit te wis-
selen en samenwerking te stimuleren. 
Deze netwerkbijeenkomsten worden  
georganiseerd door World Music Forum 
NL. 2021 begon ook hier online, met o.a. 
sessies over online verdienmodellen. In 
april en mei volgden ‘1-op-1 Wandelsessies’ 
in het Amsterdamse Vondelpark, in juni  
in Utrecht. Het Nationaal Podiumplan en 
initiatieven van Cultuur + Ondernemen 
kwamen aan bod in latere Blend Online 
sessies. Live World Blend Café’s vonden 
plaats in juli in de Observant te Amersfoort 
tijdens Dias Latinos met de focus op de 
latin world in Nederland, in de Tolhuistuin 
te Amsterdam (augustus) en in Tivoli-
Vredenburg (oktober). Alle ontwikkelingen 
op het gebied van niet-westerse muziek 
en het beleid daaromtrent zijn te volgen 
via www.worldmusicforum.nl.

Buma Cultuur ondersteunde ook

https://www.worldmusicforum.nl/
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Een belangrijke doelstelling van Buma/
Stemra is het bevorderen van de export 
van het Nederlandse muziekauteursrecht. 
In de ondersteuning hiervan speelt Buma 
Cultuur een grote rol, zoals in de voorgaande 
hoofdstukken al veelvuldig is aangegeven. 
Genoemde evenementen, begeleidings-
programma’s voor ondernemers en artiesten, 
aanwezigheid op de belangrijkste muziek-
beurzen wereldwijd en uitwisselingsprogram-
ma’s met conferenties en festivals brengen 

Nederlands product voortdurend internati-
onaal voor het voetlicht.

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

steunt in zeer uitzonderlijke gevallen activi-
teiten van derden.

Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de 
Stichting Popcoalitie namen eind 2016 het 
initiatief tot het oprichten van Dutch Music 
Export, met als doel het aantoonbaar en 
meetbaar structureel versterken van de  
internationale positie van de Nederlandse 
popmuziek binnen de wereldwijde muziek-
sector. Beleid, professionaliteit en gover-

Exportbevordering
Nederlandse muziek heeft wereldwijd impact. Grote internationale evenementen als het Amsterdam Dance 
Event en Eurosonic Noorderslag zijn uitgegroeid tot indrukwekkende platforms, de mooiste invitaties die de 
Nederlandse muziekindustrie zich maar kan wensen. Maar ook binnen minder zichtbare deelgebieden van de 
muziek creëert Buma Cultuur netwerken die waardevol blijken voor het Nederlands auteursrecht. 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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nance van Dutch Music Export worden nauw-
keurig bewaakt; ook het Music Managers 
Forum is betrokken. De regelingen, uitvoe-
ring en het flankerend beleid worden jaar-
lijks geëvalueerd. Sinds de zomer van 2017 
biedt de website van Dutch Music Export 
(zie kader) alle informatie met betrekking 
tot de ondersteuning van Nederlandse  
artiesten in het buitenland, de activiteiten 
op het gebied van voorlichting en ook de 
voorwaarden voor de diverse exportsub-
sidieregelingen. In samenwerking met het 
ministerie van OCW is financiële onder-
steuning sinds 2017 mogelijk via een klein 
aantal specifieke regelingen. Dutch Music 
Export informeert ter zake en begeleidt de 
aanmeldings- en afrekenprocedures voor:
•   De Marketingregeling voor cofinanciering 

van internationaal potentievolle groepen 
of performers voor internationale marke-
tingactiviteiten.

•   De SIB-regeling: Starters International 
Business. Deze regeling werkt met  
speciale vouchers voor onder meer de  
individuele coaching van ondernemers.

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

•   De Bezoekersregeling. Deze kan worden 
gezien als een omgekeerde handels-

aanvrager in acht te worden genomen: 
denk aan voldoende professionaliteit in  
organisatie en boekhouding, internationaal 
en lokaal (financieel) betrokken partners, 
een langetermijnvisie. Daarnaast – en voor 
de hand liggend – dient de aanvrager de 
Nederlandse nationaliteit en het gespeelde 
materiaal een voldoende mate van Neder-
lands copyright te hebben.

Dutch Music Export communiceerde sinds 
2019 met een bredere groep NL-industrie-
partners om beter op de specifieke wensen 
van deze doelgroep in te kunnen spelen. De 
samenwerking met de Nederlandse muziek-
techbedrijven die internationaal actief zijn is 
essentieel. De opkomst en ontwikkelingen 
van nieuwe media en veranderende wereld-
wijde distributiemethoden voor muziek 
hebben immers verstrekkende gevolgen 
voor het speelveld van artiesten en muziek-
professionals. Dat ging overigens ook op 
voor de coronacrisis, zij het op een geheel 
andere en onvoorziene wijze.

HANDELSMISSIES EN CONFERENTIES
Ook voor Dutch Music Export stond 2021 
opnieuw in het teken van de coronacrisis. 
Een groot aantal geplande activiteiten 
vond online of hybride plaats; slechts vier 
internationale festivals en conferenties 
konden live bezoekers ontvangen. DME 

missie. Dutch Music Export draagt bij in 
de reis- en verblijfkosten van buitenlandse 
muziekprofessionals die worden uitge-
nodigd naar Nederland te komen met het 
oog op het uitwisselen van kennis en con-
tacten ter bevordering van ‘internationaal 
zakendoen’.

WENSEN VAN DE DOELGROEP
Marktvergroting voor de Nederlandse pop-
muziek is voor Dutch Music Export het uit-
gangspunt van het exportbeleid. Die markt-
vergroting moet zo breed mogelijk zijn: van 
pop tot rock, van dance tot hiphop, van metal 
tot folk. De ondersteuning vanuit Dutch  
Music Export moet daarbij zoveel mogelijk 
op maat zijn gesneden, rekening houdend 
met de schaal van de act en het genre.

Op basis van de bevindingen van het export-
beleid over 2017 en 2018 bouwen de Stichting 
Popcoalitie, Buma Cultuur en de uitvoerders 
van het beleid in de jaren 2019, 2020 en 
coronajaar 2021 in grote lijnen voort op het 
staande beleid zoals beschreven in het plan 
van de Stichting Popcoalitie, Pop naar het 

Buitenland 2017 - 2020. 

In 2019 publiceerde Dutch Music Export  
de criteria voor support op showcase- 
evenementen in 2019 en verder. Aangeduid 
als ‘reality check’, dienen deze door iedere 

heeft daarom sterker ingezet op de conti-
nuering van enkele regelingen, zoals de 
marketing co-financieringsregeling en de 
dance- en hiphop/R&B-depotregeling. Ook 
heeft DME de internationaliseringsmogelijk-
heden gedeeld door middel van voorlichtings-
sessies, maatwerk op het gebied van inter-
nationaal zakendoen en het produceren 
van podcasts.

De navolgende conferenties zijn in de  
oorspronkelijke (fysieke) vorm uitgevoerd:
•   Reeperbahn Festival en Conferentie Ham-

burg (Duitsland; optredens van Annelie, 
Arp Frique, Nana Adjoa, Blanks, HAEVN, 
Luwten, Remme, Roosmarijn, WEVAL)

•   MaMA Conference Parijs (Frankrijk) 
•   BIME Bilbao (Spanje; Blanks, Lorrén) 
•   Trans Musicales Rennes (Frankrijk; Donna 

Blue, My Baby).

DUTCH MUSIC  
EXPORT ONLINE

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

https://www.dutchmusicexport.nl/
https://www.facebook.com/dutchmusicexport
https://twitter.com/NLmusicexport
https://www.instagram.com/dutch_music_export/


Exportbevordering  48

Online activiteiten: 
•   ESNS Groningen (Nederland)
•   SXSW Austin (VS; optredens van Altin 

Gün, Nana Adjoa)
•   The Great Escape Brighton (Engeland; 

Chef’Special)
•   Canadian Music Week Toronto (Altin  

Gün, Nana Adjoa, Benny Sings, DeWolff,  
I Am Oak, My Baby)

•   IndieWeek NY (VS; Altin Gün, Nana Adjoa, 
Benny Sings, DeWolff)

•   Wide Days Edinburgh (Schotland; Altin 
Gün, Nana Adjoa, Arp Frique, DeWolff)

•   TIMM Tokyo (Japan).

In april organiseerde het Music Managers 
Forum NL in samenwerking met DME een 
panel over social media marketing en  
promotie. Centraal tijdens deze workshop 
stond Blanks, die dankzij sociale media een 
solide carrière wist op te bouwen.

evenement georganiseerd met een 25-tal 
Nederlandse muziekprofessionals aan-
wezig in Amsterdam en een Chinese dele-
gatie online. Dit evenement werd gereali-
seerd tezamen met RVO en Creative 
Holland.

PODCASTS
In september 2020 startte de podcastserie 
Dutch Music Export Talks. Gepresenteerd 
door Jochem Tromp, bieden deze podcasts 
een kijkje achter de schermen van Neder-
landse popmuziek die de grens over gaat.
Dit waren de Dutch Music Export Talks in 
2021:
•   Afl. 5 - Dance meets chillhop
•   Afl. 6 - Booker meets agent
•   Afl. 7 - Music meets media
•   Afl. 8 - On the road again?
•   Afl. 9 - De wereld over als muziek-

professional
•   Afl. 10 - De Spaanstalige muziekindustrie 

vanuit BIME Festival in Bilbao
•   Afl. 11 - Waarom is dit een perfecte tijd 

voor de Nederlandse hiphop industrie?

EXPORTWAARDE
Op zaterdag 18 januari presenteerde  
Perfect & More BV het jaarlijkse onderzoek 
naar de exportwaarde van de Nederlandse 
pop muziek, zoals het bureau dat sinds 
2004 uitvoert in opdracht van Buma Cultuur. 

Hybride activiteiten vonden o.a. plaats voor 
mediamuziek: ter vervanging van de Mus-
expo handelsmissie voor mediamuziek heeft 
DME een drietal online sync-activiteiten  
georganiseerd tezamen met Buma Music  
in Motion, Netherlands Business Support 
Office (NBSO) Los Angeles en het consulaat 
in New York en San Francisco. Tevens heb-
ben we twee hybride syncmissies georga-
niseerd vanuit de Wicked Grounds locatie 
in Amsterdam, tezamen met de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) en de 
ambassade in Londen. Een twintigtal Neder-
landse muziekprofessionals was aanwezig 
op locatie in Amsterdam. Buitenlandse 
sprekers (Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
Scandinavië) haakten online aan via grote 
schermen. Deelname aan de digitale mis-
sies was gratis.

China Electronic Music Conference/ADE:  
tijdens ADE heeft DME een hybride  

De exportwaarde van de Nederlandse pop-
muziek is in 2019 licht gedaald (1,01%) ten 
opzichte van 2018 en bedroeg ruim € 214,1 
miljoen.

De exportwaarde wordt bepaald door  
drie onderdelen: Rechten, Opnamen en 
Optredens. Het in het onderzoek genoemde 
bedrag van € 214.125.182 verwijst naar de 
opbrengsten van de exploitatie van Neder-
landse muziek (Nederlands copyright) in 
het buitenland na aftrek van gemaakte 
kosten maar inclusief salarissen, winst en 
belasting. Rechten waren goed voor een 
bedrag van € 28,2 miljoen, de exploitatie 
van opnamen van Nederlandse artiesten  
in het buitenland voor bijna € 13,2 miljoen, 
maar het overgrote deel kwam van de op-
tredens buiten de landsgrenzen, goed voor 
een bedrag van € 172,6 miljoen. De optredens 
in dance stonden daarbij garant voor bijna 
€ 154 miljoen.

In totaal is voor 2019 een lijst van 1365 in 
het buitenland optredende Nederlandse 
acts onderzocht.

EDM
R3hab (135 optredens op een buitenlands 
podium) nam in 2019 de koppositie over 
van Afrojack (94), ruim op voorsprong ten 
opzichte van Sam Feldt (113) en de gedeelde 
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derde plaats van Tiësto en W&W (108). Don 
Diablo, Bassjackers, Martin Garrix, Armin van 
Buuren, Olivier Heldens, Sunnery James & 
Ryan Marciano, Headhunterz, Brennan Heart, 
Reinier Zonneveld, Quintino, Mauskovic 
Dance Band en Joris Voorn maakten ver-
volgens dat de top 20 van meest in het 
buitenland optredende Nederlandse acts 
in 2019 wederom vooral elektronische mu-
ziek betrof - al wisten de Anatolisch-Amster-
damse popband Altin Gün, showtoetsenist 
Dirkjan Ranzijn en popact Vengaboys zich 
hier tussen het dancegeweld te wurmen. 
De hardstyle en hardcore muziek is een 
stabiele factor binnen de Exportwaarde van 
de Nederlandse populaire muziek. Jaarlijks 
zijn er vaste populaire events in o.a. Duits-
land, België, Frankrijk, Zwitserland, Oosten-
rijk, Spanje en Australië waar veel Neder-

Nederland, met een tour in het voorjaar en 
najaar. Van de heavy bands die de wereld 
rondgingen viel Delain op met een tour in 
het najaar van 2019 in Noord-Amerika  
(27 optredens) en naast Europese shows 
o.a. ook twee optredens in Rusland. Within 
Temptation tourde in Noord Amerika (16 op-
tredens) en deed bijzondere locaties aan in 
Rusland, Libanon en op IJsland. In Europa 
was de groep nog altijd top of the bill op 
de grootste metalfestivals. Opmerkelijk is 
verder dat Focus, met Thijs van Leer, in 
2019 maar liefst 36 keer in Groot-Brittannië 
speelde. 

LANDEN EN TITELS
De Top 5 van landen met de meeste  
op tredens (op basis van de 50 meest op-
tredende Nederlandse artiesten) is iets  

landse hardcore- en hardstyle-artiesten 
optreden. Er is steeds meer belangstelling 
in China voor met name hardstyle artiesten.

POP, ROCK, RIEU
De top 50 bevat 9 acts die géén EDM/
dance maken (in 2018: 6): Altin Gün (87), 
DirkJan Ranzijn (83), Vengaboys (82), Her-
man van Veen (81), Astrid Kunst (74), Bus-
quitos (73), Pip Blom (68), Jaya the Cat (61) 
en André Rieu (61). In februari 2019 ver-
meldde het Amerikaanse popmuziekvak-
blad Billboard André Rieu bij de 30 hoog-
ste inkomsten uit optredens in de VS 
(periode 2018). Over Rieus optredens in Eu-
ropa in 2019 is het leuk te vermelden dat 
hij o.a. 13 keer de Altice Arena in Lissabon, 
Portugal (capaciteit: 20.000 toeschouwers) 
wist te vullen. 

De Nederlandse hiphop doet het ook goed 
in het Vlaamse deel van België, met in 2019 
optredens van o.a. Boef, JeBroer, Bizzey  
en Gers Pardoel. Altin Gün trad veel op in 
o.a. Duitsland, Frankrijk en Noord-Amerika 
(een tour in juli-augustus en oktober). Pip 
Blom was vaak in Groot-Brittannië en deed 
een korte tour in de VS in november 2019. 
De Staat trad tussen 31 januari en 14 de-
cember 2019 in totaal 59 keer op buiten 

gewijzigd ten opzichte van 2018: de  
Verenigde Staten staan nog bovenaan  
(764 optredens), Duitsland nog steeds op 
2, maar Groot-Brittannië en Spanje stegen 
ten opzichte van Canada, dat naar de vijfde 
plaats zakte met 281 optredens van Neder-
landse artiesten. De Landen Top 5 qua  
opbrengsten: Duitsland is (nog steeds) 
nummer 1 met 19,3% van de inkomsten,  
gevolgd door Groot-Brittannië (15%), België 
(12,3%), Frankrijk (10,5%) en de VS met 6,4%.

Succesvol in het buitenland in 2019 was 
wederom repertoire van o.a. Afrojack,  
Giorgio Tuinfort, Martin Garrix, Rob van 
Leeuwen en Andre Rieu. Vormgevings-
muziek (tunes, jingles en RTV-achtergrond-
muziek) en muziek in commercials scoor-
den eveneens goed. André Rieu en Robbie 
van Leeuwen (Venus) handhaven zich en 
Waves van Mr Probz mag nu gerust een 
klassieker genoemd worden, gezien de 
buitenlandse opbrengsten in 2019. Daar-
naast zorgden ook Radar Love (Golden  
Earring), Crazy van Lost Frequencies (o.a. 
David Boudestein, Felix de Laet en Natalia 
Koronowska) en X van Nicky Jam & J Balvin 
(o.a. Rashid Badloe, Shareef Badloe en  
Giordana Ashruf) voor mooie resultaten.



50

BESTUUR BUMA CULTUUR 

Noëlla Jansen, voorzitter

Frank van Wanrooij, secretaris

Arno van Berkel, penningmeester

Hans Aalbers (tot 2-6-2021)

Dennis Braunsdorf

Iason Chronis (vanaf 2-6-2021)

Jeff Hamburg

Lucas van Slegtenhorst

ORGANISATIE BUMA CULTUUR   

Frank Helmink, directeur

Ikaros van Duppen, genremanager  

hedendaags klassiek, jazz en  

kleinkunst (tot 1-6-2021) 

Maartje Glas, manager Buma  

Music in Motion 

Malou van Oosterhoud, freelance  

marketing & communication  

(tot 1-12-2021)

Mark van Schaick, freelance  

conference coordinator & editor

Marnix la Gro, assistant program  

and production 

Patrick Heeregrave, content manager

Saskia Hoekstra, office manager

Richard de Jeu, controller

Marga Poen, financiële administratie 

Bas Reeders, projectcoördinator

Romy Tiemens, hospitality &  

partnerships manager (tot 1-12-2021)

De mensen van Buma Cultuur



Voor veel partners en geïnteresseerden in binnen- 
en buitenland is Buma Cultuur de vraagbaak voor 
de Nederlandse muziek en muziekindustrie.  
Om praktische redenen hebben de verschillende 
evenementen ieder een eigen website. Op de  
corporate website informeert Buma Cultuur over  
de eigen organisatie en de belangrijkste nieuwtjes 
rond de verschillende projecten. 
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WEBSITES
bumacultuur.nl
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buma-awards.nl 
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buma-music-in-motion.nl

componistdesvaderlands.nl

esns.nl

injazz.nl 

muzikantendag.nl

newmusicconference.nl
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