
Nieuwe ‘Popkwesties’-video staat online 

 

Deze week in de nieuwe 

‘Popkwesties’-video: welke 

subsidiemogelijkheden zijn er voor 

popcomponisten en -artiesten? 

 

Op de Popkwesties-pagina van onze 

website staan de video’s die tot 

nu toe gereleaset zijn: 

• Hoe belangrijk is het om een 

uitgever te hebben? 

• Waar moet je op letten bij een 
contract met de uitgever? 

• Wat zijn de do’s en don’ts voor 
artiesten op social media? 

• Hoe heeft streaming de muziek veranderd? 

• Hoe benader je labels met jouw nummer? 

• Hoe vind je artiesten voor jouw nummer? 

• Mag je een cover uitbrengen? 

• Hoe zit een goed popliedje/arrangement in elkaar? 

• Wat zijn de voor- en nadelen van een co-write? 

• Wat maakt een tekst goed? 

• Welke clichés moet je als componist/tekstschrijver 

vermijden? 

• Waarom het belangrijk is om een demo te produceren? 

• Wat houdt sampling in? 

 

Uiteraard zijn de video’s ook op YouTube te zien. 

 

 

Inzendingen Buma Awards 2019 welkom bij Buma Music in Motion 

 

Op 21 en 22 mei vindt Buma Music 

in Motion plaats. Deze jaarlijkse 

conferentie in Amsterdam richt 

zich op het gebruik van muziek in 

film, games, televisie en reclame. 

Om de succesvolste mensen die de 

muziek voor deze media componeren 

te onderscheiden, worden gedurende 

dit event Buma Awards uitgereikt 

in de volgende categorieën: 

• Buma Award Best Radio and Television Imaging 

• Buma Award Best Original Composition in Documentary, Short 

Film, Telefilm and Animation 

• Buma Award Best Sync (in Television, Trailers, Film, Online) 

• Buma Award Best Original Composition in Television Series 

• Buma Award Best Original Composition in Advertising 

https://www.popauteurs.nl/?pageID=34
https://www.youtube.com/channel/UCdjasxJC6rPrBQLzhUAzZGQ
https://www.buma-music-in-motion.nl/page/1095/call-for-submissions-for-the-buma-awards-music-in-media-categories
https://www.buma-music-in-motion.nl/page/1095/call-for-submissions-for-the-buma-awards-music-in-media-categories
https://woobox.com/eyt5z5
https://woobox.com/8xbfsq
https://woobox.com/8xbfsq
https://woobox.com/kdebki
https://woobox.com/qrme5c
https://woobox.com/d69xr6


• Buma Award Best Sync in Advertising 

• Buma Award Best Original Composition in Film 

• BMIM New Talent Award 

 

Nederlandse componisten en muzikanten die in opdracht 

componeren, worden vanaf nu uitgenodigd via de bovenstaande 

links hun beste werken uit 2018 in te zenden om kans te maken 

op een Buma Award. De inzendingen dienen 10 maart 2019 binnen 

te zijn. Een vakjury zal de inzendingen beoordelen. 

 

De Buma Awards worden uitgereikt tijdens een speciaal 

evenement op 21 mei. 

 

 

Twee Edisons Pop voor Nielson; Oeuvreprijs voor Ilse DeLange 

 

Op 11 februari jl. zijn in 

Amsterdam de Edisons Pop 2019 

uitgereikt. Presentator Eric 

Corton maakte de winnaars bekend 

in aanwezigheid van vele 

genomineerden en collega 

artiesten. De jury, onder 

meestemmend voorzitterschap van 

Menno de Boer, stelt vast dat Ilse 

DeLange na ‘de eerste twintig jaar 

van haar carrière’ een ijzersterk en samenhangend oeuvre heeft 

opgebouwd dat in de Nederlandse popgeschiedenis op bijzondere 

hoogte staat, en kent haar daarom de Oeuvreprijs 2019 toe. 

Nielson nam twee Edisons mee naar huis. Zijn album Diamant 

wist de jury dusdanig te bekoren, dat het door hen werd 

beloond met het felbegeerde beeldje in de categorie 

‘Nederlandstalig’; de track IJskoud heeft volgens hen het 

vermogen zich in je brein te nestelen door die éne zin, en won 

in de categorie ‘Song’. 

In de categorie ‘Pop’ ging de Edison naar Douwe Bob en bij 

‘Rock’ naar DeWolff. De jury beloonde Frenna met een Edison in 

de categorie ‘Hiphop’ en San Holo in de categorie ‘Dance’. In 

het ‘Alternative’ genre wist My Baby de winst te pakken. De 

beste ‘Nieuwkomer’ van 2018 vond de jury Davina Michelle. Het 

album ‘Anders’ van André Hazes won een Edison in de categorie 

‘Hollands’. En Zwart Licht feat. Ray Fuego en regisseur Daniël 

Ajdei leverden de winnende ‘Videoclip’. De Edison voor ‘Album’ 

ging naar ‘Mens’ van Wende. 

 

Alle juryrapporten zijn hier te vinden. Een verslag van de 

avond staat hier. 

 

Foto: Dennis Bouman 

 

https://woobox.com/vc3urk
https://woobox.com/sieych
https://woobox.com/cf86c2
https://www.edisons.nl/pop/nieuws/edison-winnaars-2019-bekend/
https://www.edisons.nl/pop/nieuws/edison-winnaars-2019-bekend/
https://www.edisons.nl/pop/nieuws/edison-pop-2019-juryrapporten/
https://www.edisons.nl/pop/nieuws/terugblik-edison-pop-2019/


 

Akkoord bereikt over tekst Europese auteursrechtrichtlijn 

 

Afgelopen week hebben het Europees 

Parlement, de Raad van de EU en de 

Europese Commissie politiek 

overeenstemming bereikt over de 

tekst van de nieuwe 

auteursrechtrichtlijn. Belangrijk 

gevolg hiervan is dat 

rechthebbenden een betere positie 

krijgen om grote internetspelers 

te bewegen licentieovereenkomsten met hen te sluiten, om 

zodoende een billijke vergoeding voor het gebruik van hun werk 

te krijgen.  

De overeengekomen tekst van de richtlijn moet nog formeel 

worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Raad. 

Zodra dat is gebeurd, naar verwachting in maart of april, en 

de tekst is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU, 

hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de nieuwe regels om 

te zetten in hun nationale wetgeving. 

 

Meer details over het akkoord, een Q&A en reacties van 

Buma/Stemra, Ntb en NDP Nieuwsmedia zijn hier te lezen. 

 

 

Ook interessant: 

• Streamingdiensten 'verklaren songwriters de oorlog' bij 

weerstand tegen 44% royalty-stijging in de komende 5 jaar 

• Spotify eindigt 2018 met 96 miljoen betalende abonnees en 

schrijft voor het eerst zwarte cijfers 

 

https://www.voice-info.nl/nieuwsoverzicht/nieuwsarchief/2019/akkoord-bereikt-over-tekst-europese-auteursrechtrichtlijn
https://www.musicbusinessworldwide.com/a-44-streaming-royalty-rise-is-now-locked-in-for-us-songwriters-so-long-as-the-likes-of-spotify-dont-declare-war/
https://www.musicbusinessworldwide.com/a-44-streaming-royalty-rise-is-now-locked-in-for-us-songwriters-so-long-as-the-likes-of-spotify-dont-declare-war/
https://www.musicbusinessworldwide.com/spotify-subscriber-base-hit-96m-in-2018-and-it-just-posted-its-first-ever-operating-profit/
https://www.musicbusinessworldwide.com/spotify-subscriber-base-hit-96m-in-2018-and-it-just-posted-its-first-ever-operating-profit/

