
Nieuws: Sony sommeert 3FM en 538 airplay Jackson-single te 

staken 

 

Sony Music heeft Radio 3FM opgedragen het draaien van de 

nieuwe single van Michael Jackson, Rock My World, te staken. 

Dat zegt de platenmaatschappij bij monde van senior vice 

president Benelux Patrick Decam. Dj Giel Beelen had het nummer 

afgelopen weekend in een van zijn programma’s gedraaid. 

“Mensen realiseren zich niet dat zij hiermee inbreuk maken op 

onze rechten”, aldus Decam. “Wij hebben het exclusieve 

distributierecht, dat is bij wet vastgelegd. Daarom hebben wij 

contact gezocht met Radio 3FM en hen gezegd dat het ook niet 

in hun voordeel als zij de single blijven uitzenden. Het is 

immers onze bedoeling ook hen te betrekken in de marketing van 

het nieuwe album. Bovendien is de kwaliteit van de opname 

belabberd, daar zouden ze hogere eisen aan moeten stellen.” 

Volgens Decam heeft Radio 3FM toegezegd de track niet meer te 

zullen draaien. 

 

Radio 538-dj Jeroen van Inkel heeft de track eveneens van 

internet gedownload en gistermiddag in zijn programma laten 

horen. Ook deze radiozender is hierop door Sony aangesproken. 

Directeur Erik de Zwart zegt in een reactie: “Wij weten dat 

platen voorzien zijn van copyrights en dat 

platenmaatschappijen ons kunnen verbieden bepaalde platen niet 

uit te zenden. Jeroen heeft echter slechts een fragment laten 

horen en heeft dit uitgezonden met een nog slechtere kwaliteit 

dan die van de middengolf. Je zou het ook kunnen zien als 

vrije nieuwsgaring… We zullen de plaat dan ook niet meer 

draaien totdat Sony ons er toestemming voor geeft.” 

 

Volgens diverse Amerikaanse nieuwssites mag de single vanaf 

begin september ten gehore worden gebracht. De Britse 

internetnieuwsdienst Ananova meldt dat de commerciële release 

van de single voor begin oktober gepland staat. Sky News zegt 

dat de release van de cd, Invincible, na diverse keren van 

uitstel nu definitief is bepaald op eind oktober. Johan 

Vosmeijer, marketing director artist labels bij Sony, wil hier 

nog niet op reageren. “Deze data klinken mij als muziek in de 

oren, maar ik hoop hier deze week uitsluitsel over te kunnen 

geven.” 

 

Zelfs als het album van Michael Jackson niet dit jaar wordt 

uitgebracht, heeft Sony Music een sterke tweede helft van 2001 

voor de boeg. Onder haar 20 belangrijkste releases bevinden 

zich nieuwe albums van onder meer Jamiroquai, Macy Gray, Rage 

Against The Machine, Anastacia, KoRn en Creed. 


