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TMF AWARDS MOET GROOTSTE JONGERENEVENEMENT WORDEN

“We willen een status 
zoals Lowlands en Pinkpop”
De TMF Awards, de laatste jaren steeds meer verworden tot een tv-programma, worden 
weer een publieksevenement. Outdoor zelfs. Op 4 juli organiseert de jongerenzender in 
samenwerking met AT Events de eerste editie van het TMF Awards Festival.

DOOR WERNER SCHLOSSER

▶  TMF Awards Festival mikt op 10 à 15.000 
bezoekers

▶  Internationale acts ‘niet te betalen’
▶  Jongeren krijgen inspraak in de programmering

D
e dertiende editie van TMF’s awardspektakel 
zou oorspronkelijk afgelopen najaar plaatsvin-
den, maar werd om diverse redenen achteruit-

geschoven. “Voor ons is het najaar toch wat druk, met 
de MTV Europe Music Awards. Ook is het voorjaar voor 
adverteerders aantrekkelijker”, zegt Laura Vogelsang, 
head of TMF & MTV, desgevraagd. Los daarvan werd 
gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw concept en 
dat ging niet op tijd rondkomen. “Mijn visie is, dat de TMF 
Awards een A-merk zijn, maar dat het merk moet waken 
voor het verliezen van die A-status”, waarschuwt Arwin 
Touw, algemeen directeur AT Events. “De afgelopen 
jaren in de Heineken Music Hall waren de TMF Awards 
veel minder een publieksevenement (vergeleken met 
de jaren in Ahoy, WS), maar meer een tv-programma 
geworden. Wij willen dat weer omdraaien.” Als gevolg 
van deze beslissing worden de TMF Awards niet live uit-
gezonden, maar als een evenement waar een tv-verslag 
van gemaakt wordt. Het vindt plaats aan de voet van 
de Erasmusbrug in Rotterdam. “In de directe omgeving 
hebben we allerlei faciliteiten voor hospitality, gasten-
verblijven enzovoort”, zegt Vogelsang. “Het terrein biedt 
bij de huidige opzet plaats aan 10.000 bezoekers, uit te 
breiden naar maximaal 15.000. We hebben drie podia: 
de mainstage, een Pure- en een Dance-tent, genoemd 
naar onze digitale kanalen.” 

Taakverdeling
Op het moment van schrijven (eind januari) zijn nog 
geen contracten afgesloten, maar de awardshow 
wordt afgesloten door een internationale act, die 

een uur zal optreden. Daarvóór worden ongeveer 
negen lokale artiesten geprogrammeerd. Vogelsang: 
“Internationale artiesten komen niet snel naar 
Nederland voor promotie en als ze komen, zijn ze niet 
te betalen. Bovendien was het bij voorgaande edities 
van de TMF Awards altijd zo, dat bij de Nederlandse 
artiesten het hardst geklapt werd.” Over het budget 
wil ze geen concrete uitspraken doen. “Laat ik het zo 
zeggen: we hebben geen winstdoelstelling, maar het 
mag niet onevenredig veel geld kosten.”
Overigens geeft Touw aan in de toekomst te willen 
‘uitbouwen in kwaliteit en programmering’. Betekent 
dat ook meer internationale artiesten? “Hoe sterker de 
line-up, hoe meer mensen er komen en hoe interes-
santer het festival is voor alle deelnemende partijen.” 
Hoewel (of juist doordat) AT ook zelf artiesten verte-
genwoordigt, is TMF eindverantwoordelijk voor de 
programmering. Ook het vinden van sponsors en de 
online-/tv-promotie zitten in het takenpakket van de 
zender. AT Events produceert het festival en verzorgt, 
in samenwerking met Ticket Service, de ticketing.

Groeiscenario
Vooruitkijkend zegt Vogelsang ernaar te streven van het 
TMF Awards Festival het grootste jongerenevenement 
van Nederland te maken. “Er is een meerjarenplan, 
dat uitgaat van een groei met 5 à 10.000 bezoekers 
per jaar. De grootste groei verwachten we rond 2012.” 
Touw voegt hieraan toe: “Uiteindelijk moet het festival 
binnen de doelgroep de status krijgen die bijvoorbeeld 

Pinkpop en Lowlands binnen hun doelgroep hebben.” 
Het TMF Awards Festival moet in zijn ogen de uitstra-
ling krijgen van een ‘stoer jongerenevent’. Dit zal niet 
meer vast op één locatie plaatsvinden. “Er is al een 
pool van gemeenten gevormd, die zich allemaal met 
een dergelijk evenement zouden willen profi leren”, 
vertelt Touw. “Wij vragen de ‘hostende’ gemeente alle 
zaken rondom het festival te faciliteren. Denk aan ver-
keersregelaars, krachtstroomvoorziening, schoonmaak 
enzovoort.” Het prijskaartje van dat alles? “Daar heb ik 
geen berekening op losgelaten.”

Ervaringen uit het verleden…
De TMF Awards werden voorheen geproduceerd 
door Herman Braakman van Black Hole Sun. “Uit de 
voorgaande edities hebben we geleerd dat de popu-
lairste Nederlandse artiesten er moeten staan en dat 
je naar de jongeren moet luisteren.”
Gevraagd naar de reden om nu voor AT Events te kie-
zen, zegt ze: “Zij hebben veel expertise in het organise-
ren van evenementen op lastige, originele plekken, zijn 
creatief, gedreven, enthousiast en weten hoe je een 
evenementenpubliek aanspreekt en aantrekt. Wij we-
ten dat wel voor ons eigen publiek, maar wij zijn geen 
eventorganisator. AT Events treedt op als promotor en 
producent en draagt dus ook het fi nanciële risico.”

Méér feestjes
MTV/TMF wil in de toekomst nog meer evenementen 
gaan ontwikkelen. Vogelsang: “Daar hebben we zelfs 
een nieuwe bedrijfstak voor opgezet, Artists & Events, 
die wordt gerund door Michel Penders. Vorig jaar heb-
ben wij in samenwerking met de organisatie van Joost 
van Bellen al Valtifest opgezet. Dat was een enorm suc-
ces. Zo willen we in de toekomst meer evenementen, 
festivals en feestjes organiseren, maar dan altijd in sa-
menwerking met een producerende partij. TMF brengt 
dan het concept in en zorgt voor de sponsoring.” ◾

‘96-‘97 (in kantine MTV/TMF): 30 man (alleen personeel)
‘98-‘05 (in Ahoy, Rotterdam):  10.000 man
‘06-‘07 (in HMH, Amsterdam): 5.500 man
‘09 (Erasmusbrug, Rotterdam): 10 à 15.000 man

Ontwikkeling bezoekersaantallen TMF Awards

Start voorverkoop:   zaterdag 4 april
Eerste persconferentie:  tweede helft mei
TMF Award Festival:   zaterdag 4 juli

Timetable
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