
De Veer 2005 - Juryrapport 
 
 
Kijkend naar het carrièreverloop van eerdere winnaars lijkt De Veer een gevaarlijke 
prijs. Zo heeft Tony Berk inmiddels zijn Dino Music verkocht, werd Daan van 
Rijsbergen veroordeeld tot Popstars, en werd Willem Venema, de winnaar van vorig 
jaar, koud een maand na de uitreiking door MOJO ontslagen…. 
 
Daarom kijkt de jury nu al met interesse uit naar het lot van de winnaar van dit jaar… 
en dat is Marcel Albers! 
 
Albers studeerde beginjaren 80 werktuigbouwkunde, om daarna de carrières van 
diverse Nederlandse en Belgische artiesten in de steigers te zetten. Hij startte als 
manager van diverse Nederlandse popgroepen, en stond - en staat - bekend als zeer 
betrokken bij zijn artiesten. Beginjaren 90 werd hij tevens zakelijk leider en producent 
voor het televisiebedrijf Jiskefet Producties BV, en in 1994 was Albers medeoprichter 
van het platenlabel Double T Music Nederland. Uit het succes van o.m. K's Choice, 
Green Lizard, Ozark Henry en Kirsten blijkt wel dat hij een (flinke) neus heeft voor 
talent. 
 
Maar Albers deinst ook niet terug voor niet direct commercieel ogende projecten en 
'moeilijker' repertoire. In 1997 nam hij het label Brigadoon Vocal over, dat zich 
voornamelijk richt op (veelal Nederlandstalige) vocale muziek in verschillende 
genres, zoals jazz, cabaret, musical en chanson. Het label is het thuis van één van 
dé ontdekkingen van 2004: Wende Snijders. 
 
Sinds 2000 is Albers partner in het televisieproductiebedrijf van Jan Douwe Kroeske, 
Double Two BV. In dat jaar richtte hij ook Idol Media op, waarin label-, management-, 
consultancy- en productiewerkzaamheden binnen de muziek- en televisiewereld 
gecombineerd worden. Het label is verantwoordelijk voor o.a. Venice, The League of 
XO Gentlemen, Zilveren Harp-winnaar Kasper van Kooten en Fréderique Spigt. 
 
Het laatste project van Fré Spigt is ook een mooi voorbeeld van de integrale aanpak 
waartoe Idol in staat is. De duetten die de zangeres opnam kwamen niet alleen uit op 
cd, maar ook – in documentairevorm - op dvd. Ter promotie daarvan werd een krant 
vevaardigd, en de songteksten werden ook nog eens gebundeld in een boek. 
 
Voor een aantal van zijn acts sloot Albers vorig jaar ook sales- en distributiedeals 
met partners elders in Europa. Sommige artiesten overleven nu eenmaal niet van 
alleen de plaatverkoop in Nederland. 
Een ander mooi voorbeeld van hoe Idol over de grenzen kijkt : vorig jaar bracht het 
een alternatieve reisgids uit over Andalucië, waarbij een verzamel-cd gevoegd was 
van artiesten die door de Spaanse streek getoerd hadden of er hun cd opnamen. 
 
Goed ook om te horen dat Albers over de toekomst van de branche (of in ieder geval 
die van de independents) hoopvol gestemd is. Tegen Muziek en Beeld zei hij vorig 
jaar: “Als je nu met een stofzuiger rondgaat valt er veel op te halen.” 
 
En ook nu valt er al iets te halen, want Marcel Albers wint dit jaar de lelijkste aller 
prijzen, De Veer! 


