
Nieuws: Volledig nieuw team voor Red Ink 

 

Drie maanden geleden werd het eind vorig jaar opgerichte 

‘incubatielabel’ van SONY BMG, Red Ink, nog bemenst door Johan 

Vosmeijer, Dagmar Heijmans, Stacey Rookhuizen en Bianca Harms. 

Na het vertrek van de eerste drie bleef alleen Harms over, 

maar ook zij verlaat het label. Zij neemt officieel 15 juli 

afscheid, maar heeft haar laatste werkdag inmiddels achter de 

rug. Per 1 augustus begint Harms weer als docent marketing bij 

haar vorige werkgever, de Christelijke Hogeschool Leeuwarden/ 

Media & Entertainment Management. Ook zal zij de functie van 

hoofd publiciteit festivals bij EuroSonic/Noorderslag weer 

oppakken. 

 

“Vanwege het vertrek van Johan, Dagmar en Stacey ben ik 

verantwoordelijk geworden voor Red Ink en ondanks dat dit een 

heel enerverende ervaring is, is het uiteindelijk niet mijn 

ambitie”, zegt Harms tegen Muziek en Beeld. “Voor het label is 

het dan ook het beste als Albert (Grootoonk, per 1 juli als 

general manager Red Ink begonnen, WS) met een eigen nieuw team 

een start kan maken. Verder heb ik vanaf het begin ook het 

contact met de studenten erg gemist. Ik ben erachter gekomen 

dat ik de afgelopen jaren toch wel een echte docente ben 

geworden.” 

 

Met Harms’ vertrek is Grootoonk momenteel de enige werknemer 

van het label. Hij voert op dit moment gesprekken voor twee 

functies: een productmanager met veel internetaffiniteit en 

iemand die de perspromotie en de dagelijkse gang van zaken op 

zich neemt. De radiopromotie is uitbesteed aan Pinguin Tune 

Support. Grootoonk geeft aan de activiteiten van Red Ink te 

willen structureren langs de lijnen die een major ook volgt: 

“Ik zal prioriteiten gaan stellen en zo het rendement 

verhogen. Een project is geslaagd als een top 100-notering 

bereikt wordt. De bandjes moeten zichtbaar worden en zo Red 

Ink een gezicht geven. Ook is het zeer wel mogelijk dat we in 

de toekomst Nederlandse acts gaan tekenen.” 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-red-ink-tijdelijk-ondergebracht-bij-sony-bmg-frontline-muziek-en-beeld/

