
Nieuws: 17-jarige richt eigen platenlabel op en presenteert 

eerste cd 

 

Stacey Rookhuizen uit Amstelveen (sinds 15 maart 17 jaar oud) 

heeft naar eigen zeggen ‘het jongste label van Nederland’ 

opgericht. De eerste cd op Stacey Records wordt aanstaande 

zaterdag, 29 maart, in de Melkweg gepresenteerd. Het betreft 

de cd Dutch Delight, waarop negen nieuwe Nederlandse bands 

verzameld zijn. Sinds eind 2002 meldden zich ruim honderd 

bands aan om aan dit project mee te doen. Voor de 

uiteindelijke keuze ging Rookhuizen uit van haar eigen 

muzikale smaak, waardoor de keuze viel op de volgende bands: 

Behave (Amsterdam), Paper Moon (Utrecht), Frozen Bread 

(Amsterdam), Cassidy (Weesp), Smitty (Amsterdam), Carrera 

(Utrecht), hip!jesus (Utrecht/Amsterdam) en The Tourist 

(Beverwijk). Zij zijn elk met twee eigen nummers op Dutch 

Delight vertegenwoordigd. De Amsterdamse band SaltyCheeck 

tenslotte leverde de zeventiende track voor de cd aan. Gezien 

de vele aanmeldingen is ook een tweede deel al in 

voorbereiding. Naast deze compilatie werkt Rookhuizen 

momenteel met meerdere bands, waaronder Frozen Bread, aan een 

compleet album. 

 

Op haar site www.staceyrecords.com meldt Rookhuizen: ‘Alom is 

bekend dat de platenindustrie moeilijke tijden doormaakt, denk 

maar even aan het branden en kopiëren van muziekopnamen, met 

als gevolg dat er minder geïnvesteerd wordt in jonge bands. De 

majormaatschappijen nemen geen risico’s meer met onbekend 

talent’. In een toelichting zegt ze: “Eind vorig jaar heb ik 

dit label opgericht om de majors iets te laten zien, door wel 

product van (nog) onbekend talent op de markt te brengen.” 

 

In een wervende paragraaf op de site, gericht aan Nederlandse 

bands, valt te lezen: ‘Een eigen persing kan men bij optredens 

verkopen, maar als je dit in samenwerking met Stacey Records 

doet heb je niet alleen een nationale distributie maar ook… 

Stacey! Ik sta overal voor meer dan 200% achter en ga door ’t 

lint voor wat betreft marketing en pluggen. Stacey Records 

heeft bovendien een goede samenwerking met E-sound (Dureco) 

Studio’s in Weesp. Meerdere oefenboxen, live studio, 

multimediaproducties etc. Een waar multimediaconcern dat zijn 

weerga niet kent in Nederland en ver daarbuiten’. 

 

Pink Records gaat de Benelux-distributie doen voor de Dutch 

Delight-compilatie. ‘Dat betekent dat de cd bij iedere winkel 

te krijgen/bestellen is, van een Free Record Shop/vanLeest tot 

het Kruidvat en iedere echt goede muziekwinkel!’, aldus de 

website. 


