
Nieuws: Theo Roos ontvangt Zilveren Fonograaf en eigen cd 

 

Ter gelegenheid van zijn afscheid is Theo Roos door de NVPI de 

Zilveren Fonograaf toegekend. De voormalige president/ceo van 

Universal Music ontving het kleinood gisteren tijdens zijn 

afscheidsreceptie uit handen van NVPI-directeur Paul 

Solleveld. De Zilveren Fonograaf is sinds 1981 achttien keer 

eerder uitgereikt aan personen die zich uitzonderlijk 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse 

muziekindustrie. Roos was bijna even lang als hij Universal 

aanvoerde (14 jaar) voorzitter van NVPI Audio. 

 

Het managementteam van de grootste major had ter gelegenheid 

van het afscheid, onder de artiestennaam The MT Band, het 

nummer The Weight van The Band opnieuw ingespeeld en van een 

eigen tekst voorzien. Deze versie, waarvan de USA For Africa-

achtige clip tijdens de receptie werd vertoond, kreeg de titel 

Theo’s Last Waltz mee. De afzwaaiende roerganger, door diverse 

sprekers omschreven als ‘een icoon’, kreeg een cd met de track 

erop vervolgens overhandigd. 

 

Nadat Roos live was toegezongen door Ilse DeLange, voor wier 

komst naar Universal hij zich persoonlijk heeft ingezet, kreeg 

de scheidende voorman zelf het woord. In zijn afscheidspraatje 

gaf hij aan nu al door verschillende partijen benaderd te zijn 

voor uiteenlopende projecten. Hij heeft echter zijn vrouw 

beloofd om een sabbatical van drie maanden te nemen, na zich 

14 jaar ononderbroken voor Universal te hebben ingezet. Roos 

gaf echter aan dat hij al bezig is een naam te bedenken 

waaronder hij daarna zal gaan opereren. ‘The Flying Rooster’ 

maakt grote kans. “Niet alleen omdat het refereert aan mijn 

eerdere onderneming The Flying Dutchman, maar ook omdat in 

Rooster zowel Roos als Ster voorkomt. Jullie zijn dus nog niet 

van mij af!” Tot slot beloofde hij te zullen proberen wat zijn 

opvolger Kees van der Hoeven hem eerder die avond had 

gevraagd: de rest van het jaar niet naar Universal Music te 

bellen met advies van zakelijke aard. Voor de periode daarna 

deed Roos geen beloften… 
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