
Nieuws: Madonna verlaat Warner en sluit nieuwe miljoenendeal 

 

Madonna brengt nog één studioalbum uit bij Warner Bros. Records 

en daarna verlaat ze het label. Zij heeft voor $120 miljoen een 

tienjarige deal gesloten met Live Nation. Voor dat bedrag 

krijgt de grootste concertpromotor ter wereld het recht drie 

studioalbums van de superster te verkopen, haar concerttours te 

promoten, merchandise te verkopen en haar naam te exploiteren. 

Warner behoudt de exploitatierechten voor de backcatalogus en 

het laatste studioalbum binnen het contract, dat waarschijnlijk 

volgend jaar uitkomt. Dit is het zoveelste voorbeeld van het 

snel veranderende entertainmentlandschap. Voorheen brachten 

acts als Madonna hun albums uit via een muzieklabel en maakten 

met andere partijen aparte deals voor concerten en merchandise. 

 

Wall Street Journal (WSJ) haalt insiders aan, die melden dat 

een algemeen voorschot van $17,5 miljoen onderdeel is van de 

nieuwe overeenkomst, evenals vooruitbetalingen van $50 tot $60 

miljoen voor de drie albums. Naar verwachting betaalt Live 

Nation ook $50 miljoen in cash en aandelen voor het recht om 

haar concerttours te promoten. Als en wanneer ze optreedt, 

krijgt het bedrijf echter slechts 10% van de omzet en Madonna 

90%. Dat is in de concertindustrie tegenwoordig de gangbare 

verdeling bij supersterren. De licentie-inkomsten uit het 

gebruik van de naam Madonna (bijvoorbeeld voor parfums) worden 

gelijk tussen de partijen verdeeld. 

 

De gemaakte afspraak is voor Live Nation niet zonder risico. 

Met de huidige prijzen van cd’s zou de promotor van elk van de 

drie albums 15 miljoen stuks moeten verkopen om de investering 

terug te verdienen van alleen al dat gedeelte van de deal. Met 

het vooruitzicht dat de prijzen van ‘recorded music’ (cd’s en 

downloads) alleen maar zullen dalen, zou dat aantal dus nog 

hoger komen te liggen. Wanneer het eerste album voor Live 

Nation verschijnt, is niet duidelijk, evenmin als de manier 

waarop de promotor het zou distribueren en vermarkten. De door 

WSJ opgevoerde insiders speculeren dat het bedrijf daarvoor een 

licentieovereenkomst zou sluiten met een van de traditionelere 

labels. Live Nation zelf beschikt maar over een beperkte 

infrastructuur. 


