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Na het plotselinge vertrek bij Red Ink volgde
voor Vosmeijer en Heijmans een periode van
‘geheimhoudingsplicht’, waarin zij niettemin
mysterieuze mails met minieme informatie
verstuurden. Het eerste officiële wapenfeit
van SellaBand was de aanstelling van maar
liefst vijf ‘directors’. Managing director Vos-
meijer realiseert zich dat dit kan overkomen
als hoogmoed vóór de val. Toch is dat volgens
hem een bewuste keuze. “We hebben expres
hoog van de toren geblazen om de boel op te
naaien, zo sta ik ook wel bekend”, zegt hij.
“Die vijf directors is een pure grap. We heb-
ben onze stagiair zelfs ‘internal director’
genoemd.”

Eigen keuzen
Los van deze aanpak is het SellaBand-concept
(zie kader) echter bloedserieus. Creative
director Pim Betist, die een aantal jaren gele-
den op dit idee kwam, legt uit: “Er
zijn verschillende redenen waarom
we hiermee zijn begonnen. De
bestaande labels vermijden elk
risico. Daardoor blijft veel talent
ongetekend en gaan ze zelf hun
eigen opnamen verspreiden via

sites als MySpace en GarageBand. Uit het suc-
ces daarvan blijkt wel dat de consument het
leuk vindt zijn eigen keuzen te maken. De
slogan van ons concept is dan ook ‘Your
music, your choice’. Het verschil met MySpa-
ce, GarageBand en dergelijke is de nauwere
betrokkenheid tussen fans en artiest. Je wordt
niet zomaar ‘friends’, maar maakt samen een
nieuw album en winst.”
De eerste die Betist met zijn idee benaderde,
was Kees Klomp, strategy director bij
TBWA\Brand Experience Company. Hij
benaderde Vosmeijer om mee te ‘klankbor-
den’ en omwille van diens netwerk. Dat resul-
teerde in een investeerder die zorgt voor de
financiële basis. SellaBand zal niet lang nodig
hebben om zich waar te maken, meent Vos-
meijer. Hij noemt het concept al een succes
als voor het eind van het jaar één band de
drempelwaarde van $50.000,- haalt. Zijn

daadwerkelijke verwachtingen liggen echter
hoger: “Ik ben ervan overtuigd dat SellaBand
zich binnen twee maanden bewijst.”

Partnerships
Aangezien het een internetconcept is, wordt
SellaBand wereldwijd uitgerold. De focus ligt
in eerste instantie echter op de Benelux,
Engeland, Duitsland en de VS. In deze landen
worden partnerships aangegaan met (veelal
onafhankelijke) gelijkgestemden. Er zijn al
concrete afspraken met Julie Borchard (ex-
Sony Music International, voor de VS), Adam
Sieff (ex-Sony Music UK, voor Groot-Brittan-
nië), Lars Grewe (ex-Universal, voor Duits-
land) en Niels Aalberts (ex-PIAS en Universal,
voor de Benelux).

Achtergronden

‘Revolutie’ gebaseerd op beproefd recept

“SellaBand is een marktplaats
voor muziekliefhebbers”

Johan Vosmeijer en Dagmar Heijmans verlieten dit voorjaar hun net
betrokken posten bij Red Ink om deel te nemen aan een ‘revolutionair
concept’. De teaser mails die ze aan geïnteresseerden rondstuurden, wekten
hoge verwachtingen. Maakt het concept, SellaBand, die waar?

Door Werner Schlosser

De medewerkers/directie

Johan Vosmeijer : managing director
Dagmar Heijmans : music director
Pim Betist : creative director
Gersom Middelink : financial director
Christian Kröner : ‘internal director’

Het concept
SellaBand.com is een platform dat artiesten de mogelijkheid biedt om investeerders te zoeken en muziekliefhebbers om artiesten te zoeken waarin ze willen investe-
ren. Als een artiest voor $50.000,- aan investeerders vindt (één investeerder die het hele bedrag betaalt, of 5000 personen die de minimuminleg van $10,- storten),
wordt hem door SellaBand studiotijd aangeboden in een topstudio met een topproducer en onder begeleiding van een ervaren A&R-manager, waarmee een minialbum
(ongeveer zes tracks) wordt opgenomen. Via de website worden deze tracks gratis als download weggegeven. Op de site staan advertenties, waarvan de inkomsten
gelijk verdeeld worden onder de artiest, de investeerders en SellaBand. Alle drie partijen hebben er dus baat bij dat de muziek zoveel mogelijk gedownload wordt, want
hoe meer downloads, des te meer je verdient. De investeerders krijgen ook een exclusieve limited edition van het minialbum thuis gestuurd. De standaardversie van het
album wordt ongelimiteerd als fysiek product uitgebracht en kan bij SellaBand worden gekocht. Dat kunnen (online)winkeliers doen, maar ook de artiest zelf, bijvoor-
beeld om te verkopen tijdens optredens. Ze bepalen zelf de verkoopprijs. De netto-opbrengst wordt gelijk verdeeld tussen de artiest en de investeerders. De publishing
van de muziek ligt bij SellaBand en de opbrengsten daarvan worden verdeeld onder de artiest, SellaBand, producer en A&R-manager (60-30-5-5). Overigens zijn er ‘no
strings attached’, artiesten kunnen op elk gewenst moment afhaken. Als dat gebeurt voordat er $50.000,- bij elkaar is, vloeit het geld terug naar de investeerders.
SelllaBand beheert al het geld, maar het wordt pas geëffectueerd op het moment dat het drempelbedrag gehaald is. Op dat moment wordt het hele bedrag gebruikt
voor de opname, verzending en promotie van het minialbum. Ook de investeerders kunnen te allen tijde hun geld terugtrekken en bij een andere artiest inzetten. Het
is daarom voor de artiest zaak een band op te bouwen met zijn investeerders en die bij het project betrokken te houden. Dit kan door aan pr te doen en progressie te
tonen via onder meer nieuwsbrieven en links naar muziekbestanden.

         


