
Nieuws: Princess pakt flink uit tijdens officiële presentatie 

 

Gisteren, maandag 22 september, is in Studio 21 in het 

Mediapark, Hilversum de Princess Media Group aan het publiek 

gepresenteerd. Na toespraken van Aad Ouborg, 

directeur/eigenaar van Princess Household Appliances en Jaap 

Stoutenbeek, creatief directeur Princess Records, volgden er 

optredens van diverse artiesten. 

 

In zijn toespraak meldde Ouborg dat het oprichten van de 

Princess Media Group en Princess Records, een onderdeel van de 

Media Group, een voor de hand liggende is geweest. “Ondernemen 

is immers entertainen.” Het onafhankelijke label is bedoeld 

voor een breed publiek en heeft ook internationale aspiraties. 

“Door haar wereldwijde netwerk kan Princess Records een 

Nederlandse artiest de mogelijkheid bieden om ook in het 

buitenland naamsbekendheid op te bouwen. Denk in dit verband 

bijvoorbeeld aan duetten met buitenlandse artiesten”, aldus 

Ouborg. Princess wil zich vooral richten op muziek en musicals 

op cd, maar binnen afzienbare tijd ook op dvd. Heartsellling 

gaat de verkoop verzorgen en MediaMotion Logistics de 

distributie. 

 

Onder leiding van Beertje van Beers werd een groot aantal 

artiesten gepresenteerd. Het opvallendste optreden kwam van 

drie gitaristen die werken onder de naam Paul Morocco & Olé. 

De drie gebruikten hun instrumenten niet alleen als gitaar, 

maar ook als slagwerk, werpobject en zelfs vuurspuwer. Het 

eerste optreden van de dag werd verzorgd door Patrick van Nek. 

Op tienjarige leeftijd werd Van Nek, na het winnen van twee 

talentenjachten, opgemerkt door Malle Pietje (bekend van 

Swiebertje) die op zijn beurt Willy Alberti inlichtte. 

Momenteel is Van Nek, in samenwerking met producer Piet Souer, 

bezig aan een solocarrière. 

 

Energieke optredens kwamen van Brigitte Nijman, Joke de Kruijf 

en Tony Neef, die gezamenlijk een songfestivalmedley 

uitvoerden, en van illusionist Hans Klok. De presentatie werd 

afgesloten door musicalzangeres Maaike Widdershoven. Onder de 

naam Maaike is zij de eerste artiest die een album heeft 

uitgebracht op het label Princess Records. Widdershoven is een 

van de oorzaken van het ontstaan van Princess Records. Enkele 

jaren terug beloofde Ouborg namelijk aan Widdershoven dat ze 

haar eigen cd kon gaan opnemen. Op haar debuut-cd, Dichtbij, 

staat materiaal van nationale en internationale componisten en 

het is geproduceerd door Piet Souer. Widdershoven heeft 

momenteel nog een rol in de musical The Sound Of Music. Ze is 

daar nog tot en met januari 2004 mee bezig. 
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