
Nieuws: Riny Schreijenberg lanceert ‘nieuwe Nederlandse ster’ 

 

Riny Schreijenberg, samen met Emile Hartkamp verantwoordelijk 

voor het succes van o.a. Frans Bauer en Marianne Weber, is een 

nieuw platenlabel gestart, Studio One Records. Daarvoor heeft 

hij al vijf nieuwe artiesten getekend, waaronder de 13-jarige 

Thomas Berge. “Nederland is toe aan een nieuwe ster, en dit is 

hem”, zegt Schreijenberg vol vertrouwen. “Ik heb dat in mijn 

30-jarige carrière nog maar een paar keer eerder gezegd en dat 

was bij Frans Bauer, Marianne Weber en Koos Alberts. Ik dicht 

mezelf op dit vlak dus wel enige autoriteit toe.” 

 

Berge kwam begin dit jaar in het nieuws toen postorderbedrijf 

Neckermann 800.000 stuks van zijn debuutsingle Mijn 

Luchtballon met haar catalogus meestuurde. De single haalde 

destijds een bescheiden hitnotering omdat alleen de in de 

muziekwinkels verkochte exemplaren meetelden. De nieuwe single 

van Berge, Als Jij Alles Kon Overdoen, verschijnt 11 september 

aanstaande. De voornotering verloopt voorspoedig, meldt 

Schreijenberg: “Ik verwacht dat er zo’n 5 à 6000 exemplaren 

uitgeleverd gaan worden.” Over het hitsucces wil hij echter 

niet speculeren. “Behalve de TROS draait niemand deze muziek, 

en de charts zijn mede op airplay gebaseerd.” Daarom zet 

Studio One vol in op het titelloze debuutalbum van Thomas 

Berge, dat op 14 oktober verschijnt. Schreijenberg: “De majors 

bezuinigen vooral op personeel en marketing, maar ik vind 

marketing de peiler voor succes. Daarom zal ik minimaal 30% 

van de omzet aan marketing besteden.” Het album zal onder de 

aandacht gebracht worden met een rtv- en printcampagne ter 

waarde van €130.000,-. Daarnaast verwacht Schreijenberg veel 

free publicity te genereren met een persdag en heeft hij al 

een tv-special opgenomen die op een later te bepalen tijdstip 

– waarschijnlijk door de TROS – zal worden uitgezonden. Deze 

zal na uitzending, voorzien van extra’s als een interview, 

making of en beelden van achter de schermen, op dvd worden 

uitgebracht. 

 

Schreijenberg beschouwt Thomas Berge als een lange 

termijnproject. “Hij staat voor vijf jaar bij ons onder 

contract en ik ga er niet vanuit dat we bij het eerste album 

al winst zullen maken.” Desalniettemin heeft hij hoge 

verwachtingen: “Het album wordt minimaal goud, en daarbij heb 

ik het nog steeds over 50.000 stuks”, zegt hij vol vertrouwen. 

“Ik verwacht dat het in de top-15 binnenkomt. Er staan vier 

potentiële singles op, waarmee ik de cd een jaar wil 

doortrekken. Daarna zal een nieuw album verschijnen.” 

 

De verkoop van het Studio One-label wordt verzorgd door Just 

Entertainment, de distributie door DOCdata. 
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