
Nieuws: Vosmeijer: “SellaBand zal zich binnen twee maanden 

bewijzen” 

 

Johan Vosmeijer en Dagmar Heijmans maken vandaag bekend wat 

het concept SellaBand inhoudt, waarover zij tot nu toe nog zo 

geheimzinnig deden. SellaBand is – overigens al enkele jaren 

geleden – bedacht door Pim Betist. Hij omschrijft het concept 

tegenover Muziek en Beeld als ‘een marktplaats voor 

muziekliefhebbers’. “Op korte termijn kunnen artiesten 

via www.sellaband.com drie liedjes aanbieden en consumenten 

kunnen in die muziek investeren. Als een artiest voor 50.000 

dollar aan investeerders vindt, 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.” Deze tracks 

kunnen vervolgens via de website gratis worden gedownload. Op 

de site staan advertenties, waarvan de inkomsten gelijk 

verdeeld worden onder de artiest, de investeerders en 

SellaBand. De investeerders krijgen bovendien 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. 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’, zegt Betist, “dus artiesten 

kunnen op elk gewenst moment afhaken. Ook de investeerders 

kunnen te allen tijde hun geld terugtrekken en bij een andere 

artiest inzetten. De slogan van ons concept is dan ook ‘Your 

music, your choice’.” 

 

Zoals eerder bekendgemaakt, zijn momenteel vijf personen 

werkzaam bij SellaBand, allen ‘directors’: Johan Vosmeijer is 

managing director, Dagmar Heijmans music director, Pim Betist 

creative director, Gersom Middelink financial director en 

stagiair Christian Kröner heeft ‘internal director’ op zijn 

kaartje staan. Vosmeijer noemt het concept al een succes als 

voor het eind van het jaar één band de drempelwaarde van 

50.000 dollar haalt. Zijn daadwerkelijke verwachtingen liggen 

echter hoger: “Ik ben ervan overtuigd dat SellaBand zich 

binnen twee maanden bewijst.” 

 

Meer over de achtergronden van deze nieuwe onderneming in de 

komende editie van Muziek en Beeld, die in week 34 op de 

deurmat valt. 

http://www.sellaband.com/
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