
Nieuws: Bob Vos md CNR; Niels Aalberts nieuwe general manager 

 

Niels Aalberts is maandag 4 september gestart als general 

manager van CNR Entertainment. Hij rapporteert aan Bob Vos, 

die de rol van managing director op zich neemt. Met de komst 

van Aalberts zal Vos zich meer richten op externe zaken, zoals 

het aangaan van nieuwe overeenkomsten, samenwerkingen en het 

aantrekken en ontwikkelen van new business. Aalberts’ 

voornaamste taak is intern gericht: het aansturen van 

marketing, promotie en sales van CNR in Nederland. “We willen 

de eerder uitgesproken doelstelling om de grootste independent 

te worden op het gebied van lokaal repertoire, nu echt binnen 

afzienbare tijd gaan waarmaken”, zegt Vos. “En Niels gaat 

daarbij een belangrijke rol spelen.” 

 

Aalberts werkte achtereenvolgens als product- en A&R-manager 

bij PIAS, als A&R-manager voor Universal Music en de afgelopen 

tweeënhalf jaar als freelance-A&R-manager met zijn eigen 

bedrijf Eerste Hulp bij Plaatopnamen. Onder die naam werkte 

hij o.a. mee aan recente albums van Do en Mathilde Santing 

(beide voor SONY BMG) en het debuutalbum van a balladeer 

(EMI). Vorige week maakte SellaBand bekend dat Aalberts de A&R 

zou gaan doen voor Nederlandse artiesten die de vereiste 

$50.000,- ophalen. Met zijn aanstelling bij CNR treedt hij 

echter weer fulltime in vaste dienst. “Mijn voorgenomen 

deelname aan SellaBand is helaas niet te verenigen met deze 

functie”, zegt Aalberts. “Ook mijn andere 

freelanceactiviteiten ga ik afbouwen, of ik heb er afspraken 

over gemaakt met Bob.” 

 

Hij geeft aan al enkele maanden met Vos in gesprek te zijn 

geweest over deze functie. “De belangrijkste reden om het te 

doen, is het vertrouwen en de vrijheid die ik krijg van Bob en 

Cees Wessels (eigenaar van CNR Entertainment en Roadrunner, 

WS). Wat ik een belangrijk signaal van deze aanstelling vind, 

is dat iemand vanuit A&R voor een leidinggevende rol is 

gevraagd. Iedereen in deze industrie roept te pas en te onpas 

dat het draait om de artiest, maar in de praktijk worden 

Nederlandse platenmaatschappijen vaker door boekhouders dan 

door muziekliefhebbers geleid. In de UK en US groeien A&R-ers 

veel vaker door naar het management. Eerlijk gezegd lijkt mij 

dat de meest logische stap als je écht vindt dat het draait om 

de artiest.” Gevraagd wat hij dan precies denkt te kunnen 

bijdragen, antwoordt Aalberts: “Ik heb altijd A&R bedreven met 

een marketing- en promopet op. Ik weet dus wat voor een 

artiest belangrijk is en kan me muziekinhoudelijk met iedereen 

meten. Ik heb altijd al gezegd: ik maak geen platen, dat doet 

de artiest. Mijn functie is het overbruggen van het 

spanningsveld tussen artiest en maatschappij. In dat opzicht 

verandert er niet veel.” 
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