
Nieuws: Najaarspresentatie Sony Music drukbezocht 

 

Sony Music Entertainment heeft gisteravond, maandag 15 

september, voor het eerst sinds 2000 weer een 

najaarspresentatie gegeven. De major presenteerde de releases 

aan de retail en media in Hotel Arena in Amsterdam. Naast de 

drukbezochte presentatie werden er verrassingsoptredens 

verzorgd door Travis en John Mayer. Het nieuwe album van 

Travis, 12 Memories, ligt op 13 oktober in de winkels, de 

single Re-Offender verschijnt op 29 september. Van het tweede 

album van John Mayer, dat in Nederland op 20 oktober 

verschijnt, zijn in de Verenigde Staten sinds de release 

vorige week woensdag, bijna 300.000 stuks verkocht. Daarmee is 

het vrijwel zeker dat de plaat volgende week op één binnenkomt 

in The Billboard 200. 

 

De twintig minuten durende videopresentatie werd afgetrapt 

door twee Nederlandse acts: Frans Bauer en De Poema’s. De 

nieuwe cd van Frans Bauer, ’n Ons Geluk, komt uit op 6 

oktober. Op 2 oktober start de realitysoap ‘De Bauers’, waarin 

speciale aandacht wordt besteed aan de totstandkoming en 

promotie van het album. Overigens verschijnt 22 oktober 

Grenzenlos, het achtste Duitstalige album van Bauer. De 

Poema’s (de gelegenheidsband van Van Dik Hout en Acda En De 

Munnik) vertelden, vanaf een videoscherm en bij monde van 

Martin Buitenhuis en Paul de Munnik, dat ze uit elkaar gaan, 

maar niet voordat er nog een cd verschijnt onder de titel Best 

Of De Poema’s. Om het album, dat op 17 oktober verschijnt, 

onder de aandacht te brengen zal in december een eenmalige 

concerttour plaatsvinden. 

 

Andere highlights die nog deze maand verschijnen, zijn: 

Unwrapped van Gloria Estefan (22 september), Reality van David 

Bowie (die op de dag van de presentatie is uitgebracht) en de 

verzamelaars Go Dance! en Grandmix The Disco Edition 2. In 

oktober worden ‘The Essentials’ uitgebracht van Bob Dylan (een 

dubbel-cd) en Paul Simon en Art Garfunkel. Daarvan releast 

Sony ook de dvd The Concert In Central Park. Daarnaast 

verschijnen de verzamelaars Knuffelrock 12 en 80’s en 90’s 

Flashback Presents: Dance Classics. Van beide verzamelaars 

wordt onder dezelfde noemer een muziek-dvd uitgegeven. In 

november worden verzamelalbums uitgebracht van twee grote 

namen: Bruce Springsteen (Essential) en Michael Jackson 

(#1’s). Simultaan met de dubbel-cd Essential van Springsteen, 

3 november, wordt de dvd Live In Barcelona uitgebracht. Op de 

‘best of’ van Michael Jackson staat ook de nieuwe single One 

More Chance. 


