Werner Schlosser volgt Roeland Loosen op bij iMediate
Met ingang van de-

tief voor de Music

van

entertainmentbranche,

kenheid bij de entertainmentbran-

ze week is Werner

Shop Groep.

maar ook vanwege zijn enthou-

che, zijn brede interesse en affini-

Schlosser in de func-

Schlosser

in

siasme en bereidheid om bij te

teit met de materie in al zijn facet-

tie van redacteur Mu-

directe samenwer-

dragen aan het verbeteren en uit-

ten, denken wij met hem een zeer

ziek en Beeld in dienst

king met hoofdre-

bouwen van de vakuitgave Muziek

adequate opvolger gevonden te

getreden bij iMediate.

dacteur Frank Jans-

en Beeld. Gezien Werners betrok-

hebben voor Roeland Loosen.”

Schlosser volgt hier-

sen, eindredactrice

mee Roeland Loosen

Mieke Krammer en

op, die iMediate na

de overige mede-

een dienstverband van

werkers de onlangs

zal

de

bijna tien jaar verlaat. Loosen start

gelanceerde Muziek en Beeld-for-

Nieuwe
Auteursrechtenrichtlijn
nadert definitieve vorm

vanaf 1 november als hoofd mar-

mule, waarbij de vakuitgave naast

De nieuwe Auteursrechtenrichtlijn,

twee zaken van cruciaal belang, na-

keting & pr bij LUX, het nieuwe

het magazine ook bestaat uit de

die de huidige auteurs- en naburige

melijk de mogelijkheid om techni-

culturele centrum in Nijmegen,

dagelijkse digitale nieuwsbrief

wetgeving moet aanpassen aan de

sche beveiligingen aan te brengen en

waarin opgegaan is Cinemariën-

Muziek en Beeld Newwwz en de

digitale wereld en meer harmonisa-

daarmee ook het aantal kopieën te

burg, een van ’s lands bestlopende

dagelijks

internetsite

tie tussen de verschillende EG-lan-

reguleren. Daarnaast wordt er ge-

filmhuizen.

www.muziek-en-beeld.nl, inhoud

den moet opleveren, nadert haar de-

ijverd voor een situatie waarin er

gaan geven en tevens verder ont-

finitieve vorm, zo meldt de Neder-

minder uitzonderingen zijn op de be-

Schlosser was hiervoor werkzaam

wikkelen. Joost Driessen, direc-

landse

muziekindustrievereniging

paling dat er niet gekopieerd mag

als productmanager bij Home En-

teur iMediate in een commentaar

NVPI in haar nieuwsbrief. Binnen

worden. Die uitzonderingen zijn er

tertainment Services en als redac-

op de aanstelling van Schlosser:

nu en vier maanden moet de laatste

onder andere voor het privé-kopië-

teur tevens betrokken bij de weke-

“We zijn erg blij met de komst van

stemming van het Europese Parle-

ren, dat in Nederland is toegestaan

lijkse uitgave Mega Media. Eerder

Werner, niet alleen vanwege zijn

ment plaatsvinden. Daarbij zijn van-

maar in andere landen zoals Enge-

was hij al als productmanager ac-

ervaring en kennis op het gebied

uit de optiek van de rechthebbende

land weer niet mag.
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