
Nieuws: Plato voegt sampler bij Plato Mania 

 

Bij de nieuwe uitgave van het tijdschrift van winkelketen 

Plato, Plato Mania, is een gratis sampler gevoegd. Op de cd, 

Music getiteld, staan nummers van onder meer Calexico, The 

Thrills, Athlete, Michael Franti, Placebo en Jane’s Addiction. 

Alle 17 tracks zijn afkomstig van EMI, Virgin of Labels. Aan 

het laatste nummer is een actie verbonden. De naam van de 

artiest en het nummer zijn niet bekendgemaakt; luisteraars 

kunnen op www.platomania.nl raden van wie het is en kunnen 

zodoende kans maken op een gratis album van deze artiest/band. 

 

Begin dit jaar heeft Plato de samenwerking met OOR in het 

OORgasm-concept opgezegd nadat het muziektijdschrift koos voor 

samenwerking met Free Record Shop, FAME music en vanLeest. 

Volgens Plato’s Rein Mos is Music niet direct een antwoord op 

het stopzetten van de samenwerking met OOR, maar heeft het er 

wel mee te maken. “We zijn erg blij met het resultaat. Het is 

een eerste aanzet en vooralsnog heeft alleen EMI meegedaan. 

Het is nog niet helemaal zoals het zou moeten, maar voor ons 

is het ook nieuw hoe dit alles in zijn werk gaat. Het is zeker 

de bedoeling dat in de loop van de tijd meer maatschappijen 

gaan meedoen. De insteek is muziek, dat is het 

allerbelangrijkste en dat schoot er nog wel eens in bij 

OORgasm. Daar ging het er nog wel eens om wie er betaalde.” 

 

Volgens Mos zijn er 10.000 samplers geleverd en is het de 

bedoeling dat Music één keer per kwartaal gaat verschijnen. 

“We kijken niet alleen naar uitbreiding van het aantal 

maatschappijen, er zijn momenteel ook gesprekken gaande met 

een aantal winkels om het concept uit te breiden. Daarvan zal 

ik de namen nog maar even niet noemen.” 

 

Mos zegt veel positieve reacties te hebben gehad: “We kregen 

een mailtje van een klant die zei helemaal verbaasd te zijn 

dat we in deze tijd met zo’n mooie sampler komen.” 
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