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Hef, Paul Bergen en Veronica van 

Hoogdalem genomineerd voor 

Pop Media Prijs 2022 
 

De prijs, gepresenteerd door Sena Performers, wordt op vrijdag 20 januari op ESNS, voor 

de negenentwintigste keer uitgereikt.  

De jury maakt vandaag de genomineerden voor de Pop Media Prijs 2021 

bekend. De prijs wordt op vrijdag 20 januari voor de negentwintigste keer 

uitgereikt tijdens muziek conferentie en showcase festival ESNS 

(Eurosonic Noorderslag) in Groningen. Na de publieke stemronde, 

selecteert de jury de volgende genomineerden: Hef, Paul Bergen en 

Veronica van Hoogdalem. 

Hef 

Muzikant en mediamaker Hef geeft in zijn goed beluisterde Rookworst Podcast 

een uniek inzicht op de mediawereld. In gesprekken met andere 

mediapersoonlijkheden en artiesten geeft Hef op een eigen manier duiding aan 

de wereld.  

Paul Bergen 

Al 30 jaar is Paul Bergen toonaangevend als popfotograaf, met iconische 

portretten en spetterende live fotografie. Dit jaar bracht Bergen het boek 

‘Nineties Spirit’ uit, met naast live-fotografie veel backstage foto’s van iconen uit 

de jaren ‘90.  



 

Veronica van Hoogdalem 

Veronica van Hoogdalem geeft muzikanten een belangrijk podium. Ze werkte 

voor platformen als TMF en RTL en maakte de Woordenschat podcast op 

Spotify. Momenteel zet Van Hoogdalem talent in de etalage bij het programma 

Podium Zwart van Omroep Zwart.  

Pop Media Prijs 

De Pop Media Prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een maker 

waarbij in het bijzonder wordt gelet op teksten en audiovisuele uitingen over 

aan popmuziek gerelateerde zaken die het afgelopen jaar de meeste indruk 

hebben gemaakt. De kandidaten bestrijken alle hoeken van de media-industrie: 

pers, boeken, radio, tv, online media, documentaires, film en fotografie. Een 

lange lijst van kandidaten wordt samengesteld door ESNS in samenwerking 

met Sena Performers Fund, en na een publieksstemming selecteert een 

onafhankelijke jury bestaande uit diverse muziekprofessionals 3 

genomineerden, een onafhankelijke jury selecteert vervolgens de winnaar. 

 

De jury bestaat dit jaar uit: 

• Chanelva Rier (zendermanager FunX) 

• Timo Pisart (journalist 3voor12, winnaar Pop Media Prijs 2021) 

• Wilbert Mutsaers (Head of Music Spotify Benelux) 

• Yolanda Ulger (Wildling Marketing & PR) 

De Pop Media Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- en wordt mede 

mogelijk gemaakt door ESNS en SENA Performers. De prijs werd in 1994 voor 

het eerst uitgereikt. De winnaars waren achtereenvolgens Bert van de Kamp, 

Jip Golsteijn, David Kleijwegt, Martin Bril, Tom Engelshoven, Herman van der 

Horst, Anton Corbijn, Gijsbert Kamer, de redactie van de website 3voor12, 

Hester Carvalho, Lex van Rossen, Leon Verdonschot, John Schoorl, Leo 

Blokhuis, Jan van der Plas, Sander Donkers en Eric Corton, DWDD recordings, 

Saul van Stapele, Mary Go Wild / Mark van Bergen, Atze de Vrieze, Rutger 

Geerling, Rotjoch, Roosmarijn Reijmer, Fernando Halman, Rob Stenders, 

Beste Zangers en Timo Pisart. 

 

NOTE VOOR PERS: 

 

Over ESNS 



 

ESNS is van essentieel belang gebleken om nieuwe Europese acts door te 

laten breken in live muziekscenes in heel Europa en daarbuiten. Het 

showcasefestival, dat in 1986 van start ging, heeft een indrukwekkende staat 

van dienst in het kickstarten van de internationale carrières van artiesten als 

Altin Gün, Arlo Parks, Alyona Alyona, Celeste, Daði Freyr, Dua Lipa, Fontaines 

D.C., Friedberg, Go_A, K.ZIA, girl in red, Hinds, Meduza, Meskerem Mees, 

MYD, Priya Ragu, Pip Blom, Pongo, Sigrid en Wet Leg. 

 

Elk jaar in januari stelt ESNS 350 opkomende Europese artiesten voor aan 

meer dan 40.000 muziekliefhebbers en meer dan 4.000 professionals uit de 

muziekindustrie, waaronder 400 internationale festivals. Overdag biedt de 

conferentie plaats aan meer dan 150 paneldiscussies, interviews, keynotes en 

veel meer over dringende onderwerpen en de noodzaak van sociale 

verandering in de muziekindustrie. 's Avonds treden van woensdag tot en met 

vrijdag op 40 verschillende locaties in hartje Groningen Europese acts op. En 

op zaterdag staan opkomende Nederlandse artiesten centraal tijdens 

Noorderslag in De Oosterpoort. 

 

Persaccreditaties 

Pers dient een persaccreditatie aan te vragen om het festival bij te wonen. 

Meer informatie over persaccreditaties voor ESNS23 vindt u hier. Het 

persaccreditatieformulier is beschikbaar tot 13 januari 2023. 

 

Vraag nu persaccreditatie aan  

 

 

  

 

ESNS23 artist photos – download 

ESNS Logo – download 

 

Contact: Corné Bos – corne.bos@esns.nl  
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