
Kinderen voor Kinderen-cd’s voortaan via Rough Trade Distribution 

 
Omroepvereniging VARA heeft voor de toekomstige exploitatie van haar 

muziekuitgaven, waaronder de Kinderen voor Kinderen-cd‟s, een 
overeenkomst gesloten met Rough Trade Distribution. De deal omvat 

onder meer de verkoop en distributie van de muziek in de Benelux en gaat 

in op 1 augustus aanstaande. Het team van Rough Trade zal creatief met 
de VARA meedenken over manieren om de omvangrijke Kinderen voor 

Kinderen-catalogus te exploiteren. Dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe 
cd‟s, die de komende maanden zullen uitkomen. Bregje de Boer wordt 

binnen Rough Trade Distribution de verantwoordelijke productmanager 
voor het VARA-label, inclusief Kinderen voor Kinderen. 

 
Kinderen voor Kinderen is de belichaming van de eeuwige jeugd. Sinds 

het kinderkoor in 1980 werd opgericht, wordt elk jaar een album met 
nieuwe liedjes uitgebracht. Kees van Weijen en Paul Davies, managing 

partners van Rough Trade Distribution, zeggen „als een kind zo blij‟ te zijn 
met deze toevoeging aan het labelportfolio van Rough Trade. “Kinderen 

voor Kinderen sluit prachtig aan bij de grote verscheidenheid aan genres 
die wij al vertegenwoordigen. Het is een mooi, langlopend project, dat nog 

een grote toekomst vóór zich heeft.” 

Harry Meulman, manager sales van de VARA, vult hierop aan: “Het voelt 
goed om met de zeer ervaren mensen van Rough Trade, Kees en Paul een 

nieuwe uitdaging aan te gaan. Kees heeft decennia geleden aan de wieg 
gestaan van het eerste grote albumsucces van Paul de Leeuw. Toen 

geloofde ik in hem en dat doe ik nog steeds.” 
 

De eerste Kinderen voor Kinderen-cd die door Rough Trade wordt 
gedistribueerd, is Songfestival 2011-2012. Op dit dubbelalbum staan 

karaokeversies van 40 liedjes. Deze 2cd (bestelnummer VCD6301196; 
ppd €5,35) komt 5 augustus uit op het VARA-label. In het najaar 

verschijnt gewoontegetrouw een nieuw Kinderen voor Kinderen-album 
met kakelverse liedjes. Het 32e alweer… 

 


