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THE FLYING ROOSTER GAAT VOLLEDIG PARTNERSHIP AAN MET ARTIEST

w w w. e n t e r t a i n m e n t b u s i n e s s . n l

De eerste band waarmee TFR een contract 
gesloten heeft, is de vanuit Nederland ope-
rerende celtic/folkgroep Omnia. “Ze doen 
momenteel een theatertoer door Nederland en 
treden op op festivals in Duitsland, België en 
Frankrijk, maar zijn bij het echt grote publiek – 
en de platenmaatschappijen – nog onbekend”, 
aldus Roos. “Daar willen wij verandering in 
brengen. De muziek is tijdloos en een genre op 
zich”, vindt hij. “We kunnen dit land voor land 
opbouwen. Ik voorspel dat Omnia heel groot 
wordt.”

Eerste signing: Omnia

▶ The Flying Rooster mikt op 3 à 5 artiesten
▶ Management vereiste voor partnership
▶ Artiest moet keihard willen werken

D e aanleiding voor Roos om weer een eigen 
bedrijf te beginnen, was de constatering 
dat de majors steeds minder succes hebben 

met continentale Europese artiesten in andere lan-
den. “De druk om te scoren met Anglo-Amerikaanse 
acts is enorm geworden en als er nog tijd of geld 
over is, gaat dat naar de lokale bands. Het is bijna niet 
meer mogelijk met eigen artiesten succes te boeken 
in andere Europese landen.” Dat gat wil The Flying 
Rooster (TFR) dichten: “Wij zoeken in eerste instantie 
continentale Europese artiesten (van Finland naar 
Griekenland) met internationale potentie. Dat zal 
dus al snel Engelstalig zijn. We willen vroeg in hun 
carrière instappen. Ik denk dat we drie soorten 
artiesten gaan aantrekken: een speeltuin van arties-
ten die je alleen adviezen geeft, een aantal artiesten 
dat lokaal of regionaal al bekend is en verder wil, en 
mogelijk één of twee grote (internationale) arties-
ten.” Roos vindt het moeilijk aan te geven hoeveel 
artiesten TFR onder zijn hoede zal nemen. “Ik zou 
zeggen drie tot vijf.”

Vele disciplines
Het grote verschil met toen hij nog bij Universal 
werkte, vindt Roos dat hij nu nauwelijks vergaderin-
gen meer heeft. “Ik kan mijn tijd dus veel praktischer 
besteden.” Mede daardoor is TFR in staat een breed 
pallet aan diensten aan te bieden, hoewel Roos zegt 

een hekel te hebben aan het woord ‘360 gradendeal’. 
“Het begint met A&R, waarbij wij niet alleen letten 
op de liedjes, maar ook op zaken als performance en 
intelligentie. Verder doen we publishing, promotie, 
(internet- en street)marketing, boekingen, merchan-
dising, sponsoring, synchronisation, administratie, 
enzovoort.” Hij erkent daarbij dat deelgebieden soms 
al vergeven kunnen zijn en geeft aan dat het ook 
mogelijk is dat voor bepaalde onderdelen lokaal 
samenwerkingsverbanden worden aangegaan. 
“Maar we willen wel altijd het management doen, 
want ik wil volledig kunnen sturen. Ik sluit niet uit dat 
wij evenementen gaan organiseren als het voor de 
artiest belangrijk is, of een platenlabel oprichten. Zo 
moeilijk is dat tegenwoordig niet meer.”

Zo klein mogelijk
TFR gaat een volledig partnership aan met de artiest, 
waarbij iedereen zijn speci� eke taken heeft. “De ar-
tiest brengt primair de creativiteit in en zal keihard 
moeten (willen) werken; wij doen de zakelijke invul-
ling, maar in overleg. We gaan de reis samen in en 
delen dan ook kosten en inkomsten, in principe op 
� fty� ftybasis. Doelstelling moet zijn dat de artiest er 
zo snel mogelijk van kan leven, want hij moet ook 
elke dag kunnen worden ingezet voor promotie en 
marketing.” TFR heeft de luxe dat het geen haast 
heeft, zegt Roos. “We hebben geen grote overhead 

en willen het ook zo klein mogelijk houden. Je moet 
zoveel mogelijk met externe mensen werken, hoe-
wel ik niet uitsluit dat er nog wel een paar mensen 
op kantoor bij komen. Aan de andere kant ben ik 
arrogant genoeg om te denken dat we snel wat 
kunnen verdienen. Als artiesten groeien, wat de 
bedoeling is, gaan ze ook meer verdienen.” 

Broeinest van creativiteit
TFR verhuist binnenkort tijdelijk naar het oude C&A-
gebouw op het Damrak. “We willen per se naar 
Amsterdam, omdat we Europees gaan werken en 
Amsterdam de uitstraling heeft van (seks, drugs en) 
rock-‘n-roll. Uiteindelijk willen we een eigen pand 
met kantoorruimte voor The Flying Rooster en 
Fortress Music (het internetbedrijf van Roos’ zonen 
Uri en Yigal, WS), waarin ook een podium en een op-
namestudio zullen worden gebouwd. Hierdoor kun-
nen artiesten werken aan hun presentatie, showcases 
doen en kan tegelijkertijd extra audio- en beeldma-
teriaal worden opgenomen. Dat kan worden ge-
bruikt ter ondersteuning van de marketing via 
diverse mediakanalen. Het pand, van wellicht 2 à 
3000m2, zal tevens ruimte en faciliteiten bieden aan 
creatieven (zoals songwriters en producers) en ande-
re entertainmentbedrijven als artiestenmanage-
ments en onlinepartijen. Het moet een broeinest van 
creativiteit worden.” ◾

“Ik denk dat we snel 
kunnen verdienen”
Precies een jaar nadat voormalig Universal-ceo Theo Roos industrieprijs De Veer ontving, maakte hij bekend 
te starten met een nieuwe onderneming. Samen met Yigal Fortuin, onder meer ex-manager van Within 
Temptation en Silkstone, slaat hij nu zijn vleugels uit onder de naam The Flying Rooster.

DOOR WERNER SCHLOSSER

Yigal Fortuin (links) en Theo Roos in hun tijdelijke ‘kantoor’, de studio van Fortress Music.
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