
Nieuws: Sugarmusic legt exploitatie catalogus bij MASK en 

Talpa 

 

Het Italiaanse Sugarmusic Publishing is voor de exploitatie 

van haar 60.000 titels tellende catalogus in Nederland een 

samenwerking aangegaan met MASK Entertainment en Talpa Music. 

Tot enkele maanden geleden was EMI Music Publishing hiervoor 

verantwoordelijk. Bij familiebedrijf Sugarmusic staan onder 

meer singer-songwriter Elisa, Piccola Orchestra Avion Travel 

en rockband Negramaro onder contract. Ook de belangrijkste 

componisten van Andrea Bocelli (Francesco Sartori en Mauro 

Malavasi) zijn verbonden aan Sugarmusic. Daardoor zijn ook 

alle grote successen van Bocelli onderdeel van haar catalogus, 

zoals Con Te Partirò, Vivere en Per Amore. Andere belangrijke 

songs uit de Sugarmusic-catalogus zijn: Self Control (hit van 

Laura Branigan), Ti Amo (geschreven door en hit van Umberto 

Tozzi), Gente Di Mare (Tozzi & Raf), Max (Paolo Conte) en 

Storie Di Tutti I Giorni (de originele versie van Marco 

Borsato’s Dromen Zijn Bedrog). 

 

Albert van der Kroft, managing-director MASK Entertainment, 

licht de samenwerking in een persbericht als volgt toe: 

“Muziekuitgevers hebben nogal eens het imago dat ze er alleen 

zijn om te incasseren. Een goede publisher is echter actiever 

en creatiever dan dat. Die staat ook aan de basis van 

artiestencarrières en ontwikkelt ideeën om tot optimale 

exploitatie van de vertegenwoordigde catalogus te komen. 

Daartoe wordt meer dan voorheen de samenwerking met 

platenmaatschappijen en andere partijen gezocht. Dit 

resulteert bijvoorbeeld in betere afspraken rondom het gebruik 

van muziek in commercials, tv-programma’s en films. Wij zijn 

ervan overtuigd door onze samenwerkingsovereenkomst voor onze 

Sugar-componisten een belangrijke rol te kunnen spelen op dit 

gebied.” Andrea Cotromano (managing-director Sugarmusic 

s.p.a.) onderschrijft dit: “De muziekindustrie is sterk aan 

het veranderen. Maar door ons te koppelen aan de kennis die 

MASK de afgelopen jaren over de Sugar Group heeft opgedaan en 

de multiplatformmogelijkheden die Talpa biedt, ontstaat de 

best denkbare uitgangspositie om onze talenten te 

maximaliseren en de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te 

gaan.” 

 

Cotromano geeft in het persbericht aan trots te zijn op de 

samenwerking met MASK Entertainment en Talpa Music. Die trots 

is wederzijds, blijkt uit de reactie van Peter Schoonhoven, 

vice-president Talpa Music. Volgens hem omvat de catalogus van 

Sugarmusic ‘zo’n beetje het mooiste repertoire dat het 

Italiaanse muzikale cultuurgoed te bieden heeft’. Hij noemt de 

deal ‘een ware droom voor iedere muziekuitgever’. 


