
Nieuwsmaker: Ilana Goldstoff (De Harmonie Boekingen) 

 

• Ilana Goldstoff runt nieuw boekingskantoor 

• Geen sprake van gedwongen winkelnering 

• Streven: break even in eerste jaar 

 

Je komt bij The Alternative vandaan. Heb je de left-overs 

meegekregen of aan cherry picking gedaan? 

“Bij The Alternative had ieder zijn eigen pakket met bands en 

dit heb ik grotendeels meegenomen. Dit zijn bands waarin ik 

sterk vertrouwen heb. Sinds we begonnen zijn met De Harmonie 

Boekingen is dit aangevuld met diverse andere geweldige 

artiesten.” 

 

De Harmonie Boekingen is opgezet door PIAS, V2 en Excelsior. 

Gaat het zo slecht met de verkoop van cd’s? 

“Absoluut niet. Winst is ook niet het eerste doel. De Harmonie 

is opgezet met de bedoeling een extra service te kunnen bieden 

aan artiesten die nog zonder boeker zitten. Voor een 

platenmaatschappij zijn optredens daarnaast belangrijk om 

diverse redenen. Promotioneel, en het biedt ook extra 

mogelijkheden om platen te verkopen.” 

 

Hebben alle partijen hetzelfde aandelenpakket en worden kosten 

en baten dus gelijk verdeeld? 

“Ja, en we hebben een pakketje klaar liggen voor een grote (en 

rijke) investeerder.” 

 

Moet je het boeken niet aan specialisten overlaten? 

“Het zou vreemd zijn als labels zelf boekingen zouden gaan 

doen, maar daar is geen sprake van. De drie platenlabels 

ondersteunen waar nodig met promotie e.d., maar bemoeien zich 

niet inhoudelijk met de boekingen.” 

 

Waarom is ervoor gekozen de boekingen zelf te gaan doen i.p.v. 

een boekingskantoor over te nemen?  

“Een bureau is zoveel waard als de mensen die er werken en die 

waarde is nauwelijks te bepalen. Bovendien komen we op deze 

manier geen verrassingen uit het verleden tegen en het 

opbouwen van De Harmonie Boekingen is een enorme uitdaging.” 

 

Niet voor alle artiesten die bij de maatschappijen onder 

contract staan verzorgen jullie de boekingen. Is dat logisch? 

“Een deel van de artiesten die bij de labels onder contract 

staan, hebben al andere boekers. Andersom gaat het natuurlijk 

ook: ik boek ook bands die niet bij een van de drie labels 

getekend zijn.” 

 

Worden boekingen op termijn onderdeel van een ‘totaalcontract’ 

dat de aangesloten partijen artiesten gaan aanbieden? 



“Daar ben ik niet bij betrokken, maar ik heb niet het idee dat 

ze bij V2, Excelsior en PIAS in een ei hebben gezeten de 

laatste jaren.” 

 

Waar word jij op afgerekend? 

“Dat is niet in cijfers en targets vastgelegd. Het zou mooi 

zijn als we in het eerste jaar break even kunnen draaien. Is 

dat niet het geval, dan is er geen man overboord. We hebben er 

vertrouwen in dat De Harmonie Boekingen een gezonde toekomst 

tegemoet gaat.” 


