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Na een aantal regenachtige dagen brak op 23
april de zon door. Daardoor kon een groot deel
van de boottocht tussen Dordrecht en Antwer-
pen op het bovendek worden doorgebracht. Het
personeel liep met plezier die paar extra meters
om hapjes en drankjes rond te delen. Maar hoe
plezierig de entourage ook, de boot en meegele-
verde zon waren slechts het decor van de najaars-
presentatie van Universal Pictures Benelux.

Gfk-cijfers
Die presentatie werd voorafgegaan door een
inleiding door managing-director (en parttime
gastheer) Marcel van Berkel en een videobood-
schap van Peter Smith,directeur Universal Pictu-
res International. Vervolgens gaf marketingdi-
rector Maarten van Beek een beeld van de
marktontwikkelingen aan de hand van recente
Gfk-cijfers. Op pagina 46/47 in deze Muziek en
Beeld wordt uitvoeriger op deze cijfers ingegaan.
Nadat salesdirector retail Steven Joris zijn
gehoor op het hart drukte dat Universal Pictu-
res ‘partnership’ hoog in het vaandel heeft,
maakten de presentaties van Karina Heideman
(marketingmanager local acquisitions/inde-
pendent film), Berrique Willmott (plaats-
vervangend marketingmanager Universal),
Michelle Rouhof (marketing/cataloguemana-
ger budgetsales) en Stephanie Dekker (marke-
tingmanager DreamWorks en cabaret) duide-
lijk welke titels de komende maanden door
Universal Pictures het zwaarst zullen worden
ondersteund (zie kader). Vanzelfsprekend wor-
den al deze producten met een ‘zware marke-
ting- en promotiecampagne’ onder de aandacht
van de consument gebracht, en bevatten de
dvd’s zonder uitzondering ‘spectaculaire extra-
’s’. Opvallend was ook dat bij elke toptitel door
middel van een computeranimatie een indruk
gegeven werd van hoe de winkel eruit zou zien,
bij een optimale presentatie van het beschikba-
re pos-materiaal.Weliswaar heb ik persoonlijk -
behalve bij Media Markt - nog nooit een winkel-

wagentje in een entertainmentwinkel gezien,
maar Universal Pictures is blijkbaar zeer hoop-
vol over de toekomst van de drager dvd.

Special interest en budget
Naast de gepresenteerde topitems brengt Uni-
versal maandelijks één titel uit van de kinder-
series Kabouter Plop, Samson & Gert, Big &
Betsy, Wizzy & Woppy en de nieuwe serie Piet
Piraat.Van de animatieserie Waterschapsheuvel
komen dit najaar maar liefst 13 dvd’s en video’s
uit, waarbij deel 13 een spaaritem is. In mei gaat
het bedrijf van start met het in special interest-
producten gespecialiseerde Green Label, waar-
over Muziek en Beeld al eerder uitgebreid
berichtte. Dat geldt ook voor de budgetlabels
4Front (vhs) en Special Price, Great Entertain-
ment (dvd), waarop diverse gethemati-
seerde worpen te verwachten zijn.

Cabaret Collectie
September is door Universal Pictures
uitgeroepen tot Cabaretmaand. In die
maand ziet de Cabaret Collectie het
levenslicht, met re-releases uit de
omvangrijke kabaretcatalogus van
Universal (voor het eerst op dvd) en
nieuwe releases. “In september begint
het theaterseizoen en wij willen deze
traditie voortaan koppelen aan een
nieuwe traditie: de Cabaretmaand”,
aldus de verantwoordelijke, Stephanie
Dekker. Over het ontstaan van de
Cabaret Collectie zegt zij: “Wij merk-
ten dat onze klanten nieuwe releases
altijd heel leuk vinden, maar de backcatalogus
wordt daarbij vaak vergeten.” Daarom is een
chique folder gemaakt, die onder alle retailers
verspreid wordt en een compleet overzicht
biedt van de nieuwe en oudere titels in de Caba-
ret Collectie. Deze folder wordt ook in leaflet-
vorm in alle toekomstige cabaretreleases bijge-
sloten. Bovendien komt op elke vhs en dvd

voortaan een uitgebreide trailer. “Wij hebben
een prachtige cabaretcollectie en zijn daar tot
nu toe te bescheiden mee geweest. Daar bren-
gen we met dit nieuwe label verandering in!”,
aldus Dekker.

Cabaretencyclopedie
De nieuwe cabarettitels die in september uitko-
men, zijn: Hans Teeuwen – Dat Dan Weer Wel
(dvd en vhs), Bert Visscher – Geluk Zit In Hele
Grote Dingen (dvd en vhs),Youp van ’t Hek – De
Wereld Draait Door (dvd), De Vliegende Pan-
ters – Daar Vliegende Panters (dvd), Wim Son-
neveld – De Leukste Conferences (dvd), Wim
Sonneveld – De Mooiste Liedjes (dvd), en de
langverwachte Snip en Snap-box (vhs + cd +
boek). “Deze box komt mogelijk later ook met
een dvd uit”, voegt Dekker nog toe.“Vooralsnog
gaan we ervan uit dat de doelgroep voor deze
box nog geen dvd-speler heeft, maar uit een
recent Gfk-onderzoek blijkt, dat ook steeds
meer ouderen tot aanschaf van zo’n speler over-
gaan.”
Volgend jaar wil Universal Pictures de ‘defini-
tieve cabaretencyclopedie’ op dvd uitbrengen.

“Dat worden om te beginnen 15 delen, met een
optie voor supplementen”, zegt Dekker hier-
over. “De dvd’s worden momenteel samenge-
steld in samenwerking met Jacques Klöters,
Kick van der Veer, Otto Vriezenberg en Gerard
Cornelissen. Zij hebben de creatiefste ideeën,
en het moet dan ook een zeer interactief pro-
duct worden.”

Productpresentatie

Cabaret speerpunt voor Universal Pictures

“Tot nu toe te bescheiden met
onze cabaretcollectie”

Goede tradities moeten in ere gehouden worden. Zo ook prestigieuze presen-
taties op aansprekende locaties. En dus huurde Universal Pictures, dat haar
retailpresentatie vorig jaar in een kasteel hield, dit keer een schip af. Zo kon
de genodigden op voorhand een programma beloofd worden, waar vaart in
zat.

Door Werner Schlosser

De toptitels van Universal Pictures
(alle op vhs en dvd):

• D-Tox (27 juni)
• Spy Game (22 augustus)
• Jeepers Creepers (22 augustus)
• A Beautiful Mind (19 september)
• Back To The Future I, II en III (september; zowel los als in box)
• Platvoet En Z’n Vriendjes 8: De Barre Kou (3 oktober)
• Barbie als Rapunsel (3 oktober)
• The Mothman Prophecies (17 oktober)
• K-Pax (24 oktober)
• E.T. (21 november)
• Sproet (21 november)
• The Scorpion King (28 november)
• Big Fat Liar (november)
• The Last Castle (november)

        


