
Nieuws: Reorganisatie EMI leidt opnieuw tot wijzigingen 

 

EMI Music Nederland heeft bekendgemaakt dat Patrick van Thijn, 

general manager dance +, het bedrijf per 1 augustus gaat 

verlaten. Per diezelfde datum zal EMI de afdelingen classics 

en jazz samenvoegen tot één unit. 

 

Volgens EMI liggen de reorganisatie alsmede de herziening van 

de dance-activiteiten binnen het bedrijf ten grondslag aan het 

vertrek van Van Thijn. Managing-director Niel van Hoff zegt in 

een reactie: “Ondanks dat de dance unit onder leiding van 

Patrick de afgelopen maanden steeds beter begon te lopen, 

hebben wij – in het kader van de reorganisatie van EMI/Virgin 

– ook onze activiteiten op dance-gebied moeten herzien. In de 

nieuw gekozen opzet voor dance is de functie van Patrick te 

zwaar geworden.” Volgens Van Thijn is het ‘nooit leuk om 

ergens weg te gaan’. “Zeker niet wanneer het best lekker gaat 

en je het naar je zin hebt. In het licht van de reorganisatie 

begrijp ik echter de beweegredenen van EMI. Ik blij dat we 

deze beslissing in goed onderling overleg hebben kunnen 

nemen.” Van Thijn trad op 1 maart 2001 in dienst van EMI Music 

als marketing manager new repertoire. In januari 2002 

verruilde hij deze functie voor die van general manager dance 

+. 

 

Op 1 augustus zal EMI tevens de afdelingen classics en jazz 

samenvoegen. EMI International heeft hier onlangs toe 

besloten, en ‘dit is ook voor ons aanleiding om een dergelijke 

reorganisatie door te voeren’, aldus Niel van Hoff in een 

interne memo. Na de samenvoeging komt ook world music onder de 

nieuwe afdeling classics & jazz te vallen. De afdeling zal 

worden geleid door Frank Bloemen, productmanager international 

backcatalogue en Blue Note/Capitol Jazz, en onder de afdeling 

EMI Marketing komen te vallen. Over zijn keuze voor Bloemen 

zegt Van Hoff in de memo: “Ik vind Frank de aangewezen persoon 

om deze nieuwe unit aan te sturen. In de afgelopen periode 

heeft hij door het succesvol neerzetten van projecten als 

Beatles 1, Best Of Pink Floyd en Norah Jones aangetoond dat 

hij klaar is voor een volgende stap.” Jeroen van Riel, 

productmanager classics, en Astrid Rose, voor 50% junior 

productmanager, zullen aan Bloemen gaan rapporteren. Hij zal 

zijn verantwoordelijkheden voor de catalogus-exploitatie 

behouden en in die hoedanigheid blijven rapporteren aan Rinie 

Kelderman. Tevens zal hij in het managementteam van Capitol 

plaatsnemen. Voor alle nieuwe releases (en classics) zal hij 

rapporteren aan Kees Klomp, general manager Capitol. 


