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Elk jaar rond half januari vindt Eurosonic Noorderslag plaats. Een 

meerdaags ‘showcasefestival’ waar de beste Europese (dus ook 

Nederlandse) bands zichzelf in de kijker willen spelen van het publiek, 
maar bovenal van de vele rondlopende programmeurs, in de hoop komend 

seizoen voor buitenlandse festivals te worden uitgenodigd. Dat is ’s 
avonds. Overdag is er de Eurosonic Noorderslag-conferentie, een grote 

hoeveelheid panels, keynotes, interviews en presentaties. Deze 
‘nieuwjaarsborrel van de entertainmentbranche’ trekt jaarlijks ruim 3000 

professionals uit heel Europa naar Groningen. Vooral mensen uit het live 
circuit, maar ook artiesten en managers, de muziekindustrie en 

technologische platforms. Het aantal muziekwinkeliers neemt echter 
zienderogen af. ‘Analoog aan de ontwikkelingen in de markt’ denkt u dan 

wellicht. Maar ik denk dat het iets dieper ligt. 
 

Ik weet niet waarom u naar seminars gaat, maar ik wil er geïnspireerd en 
gemotiveerd worden, bevestigd in wat ik al dacht te weten of uit mijn 

sokken geblazen door nieuwe inzichten. Muziekwinkeliers die de laatste 

jaren de Eurosonic Noorderslag-conferentie bezochten, werden slechts in 
die derde behoefte bevredigd. Hun positie in de entertainmentmarkt wordt 

in verschillende panels al meerdere edities lang omschreven als niet meer 
ter zake doend, redundant, passé. Met als ‘hoogtepunt’ een sessie vorig 

jaar, waarvan de titel ‘De platenzaak is dood’ weinig te hopen of wensen 
overliet. 

 
U weet wat een ‘selffulfilling prophecy’ is? Je gaat erin geloven, er al dan 

niet bewust naar handelen en voor je het weet is het zo. Als je maar hard 
genoeg roept dat de platenzaak dood is, heb je de euthanasie al ingezet. 

Dit jaar was besloten tot een experiment: als je iemand een negatieve 
spiraal in kunt kletsen, dan kan dat ook de goede kant op. Toch? Daarom 

was afgelopen weekend een panel opgezet met een 100% positieve 
insteek. Er zou een uur lang hardop, eerlijk en constructief nagedacht 

worden over mogelijkheden voor muziekwinkels in de toekomst. De 

doemscenario’s zouden gelaten worden voor wat ze zijn en zaken die in 
het verleden onmogelijk (b)leken, zouden gewoon weer bespreekbaar 

worden. De (entertainment)wereld ziet er vandaag immers heel anders 
uit. Ik mocht het panel voorzitten. 

 
Aan tafel zaten retailers, industrie, (vinyl)producenten en 

belangenorganisaties. Niet met het mes op tafel en met dubbele agenda’s, 
maar met een constructieve houding en de blik vooruit gericht. Er werd 

opbouwend kritisch naar elkaars businessmodel gekeken, die kritiek leidde 
niet tot hakken in het zand maar werd gepareerd of erkend, er werden 

ideeën uitgewisseld, aanbevelingen en zelfs toezeggingen gedaan. De 
details zijn boeiend, maar voeren in dit kader wellicht te ver. Als u daarin 

geïnteresseerd bent, kunt u ze hier lezen. Het gaat me hier en nu vooral 
even om het mechanisme. Vreemde ogen dwingen, misschien is dat het 
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wel, gekoppeld aan een neutrale omgeving en de belofte van een 

positieve insteek. Toch allemaal niet zo moeilijk, zou je zeggen, en dus 
voor herhaling vatbaar… 

 

Na afloop van het panel zag ik blije gezichten. Aan tafel en in de zaal. Ik 
hoop voor al deze ondernemers dat ze er volgend jaar nog zijn. Maar als 

ze toch ten onder gaan, dan doen ze dat in ieder geval lachend. Ook dat is 
winst. 
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