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Veronica van Hoogdalem 

winnaar van Pop Media Prijs 
 

 

Vakprijs uitgereikt aan alleskunner op ESNS 2023 

 

Veronica van Hoogdalem is de winnaar van de Pop Media Prijs 2022. Dat 

is vandaag bekendgemaakt op ESNS 2023. Aan de Pop Media Prijs is een 

geldbedrag verbonden van 3000 euro. De prijs wordt dit jaar voor de 29e 

keer uitgereikt en wordt mogelijk gemaakt door Sena Performers en 

Eurosonic Noorderslag. 

 

De Pop Media Prijs wordt sinds 1995 jaarlijks uitgereikt aan een persoon, boek, 

documentaire of programma die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de 

popjournalistiek. De andere genomineerden waren fotograaf Paul Bergen en 

artiest en podcast maker Hef. 

 

Juryrapport Pop Media Prijs 2022 

“De winnaar van de Pop Media Prijs 2022 is Veronica van Hoogdalem. De 

mediawereld kan meer mensen als jou gebruiken, Veronica, dus we hopen dat 

je nog heel lang zo doorgaat. We hopen dat je podium alleen maar groter mag 

worden en dat je ook nieuwe generaties muziekliefhebbers weet te inspireren 

om dit werk te gaan doen.” 

 



 

Lees het gehele juryrapport hier. 

  

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 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 (Secretly Group). 

  

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

mogelijk gemaakt door 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, 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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesns.us16.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D52bf8d372ff73dc6e083f4a9f%26id%3Df8cd4f6fff%26e%3Ded2ce295d7&data=05%7C01%7Cpatrick.heeregrave%40bumacultuur.nl%7Caad87da60f264786e3e008dafadec442%7C05a3cf8253ed4d1785b7afe1f67a20d5%7C0%7C1%7C638098131936712987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dqvdbTGe%2BINRcdf9lNv%2FQNDL%2Bkk8%2Bh87GJW1PvfAKFE%3D&reserved=0


 

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. 

 

 

  

 

ESNS23 artist photos – download 

ESNS23 photos – download 

ESNS Logo – download 

 

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