
Nieuws: Release eerste NeemMeeCD® verschoven naar begin 2004 

 

Begin volgend jaar verschijnt het eerste exemplaar van de 

NeemMeeCD®. Dit is een mini-cd waarop vijf of zes nummers van 

nieuwe Nederlandse artiesten, die in het bijbehorende boekje 

worden voorgesteld. De NeemMeeCD® verschijnt maandelijks in 

een oplage van 300.000 stuks en is gratis verkrijgbaar in 

Nederlandse horeca- en uitgaansgelegenheden. De cd wordt 

mogelijk gemaakt door sponsor- en advertentie-inkomsten. Het 

is een initiatief van het Amsterdamse 

marketingcommunicatiebureau Mixed Flavours, Bizon Mediagroep 

en het Nationaal Pop Instituut (NPI). 

 

“De cd is ontwikkeld als reactie op de steeds beperktere 

kansen die Nederlands poptalent krijgt vanuit de reguliere 

platenindustrie”, aldus Hans Rietveld, directeur van Mixed 

Flavours. In tegenstelling tot een eerder verstuurd 

persbericht verschijnt het eerste exemplaar niet deze maand. 

Rietveld: “We rekenen erop dat we begin 2004 met het 

initiatief van start gaan. Is het eerder dan is dat mooi 

meegenomen. De verwachtingen zijn heel hoog. We zijn een jaar 

bezig geweest; van idee tot uitvoering. Ik verwacht dat we 

vanaf 2004 twaalf keer per jaar verschijnen in zo’n 2.000 

horeca- en uitgaansgelegenheden in Nederland.” 

 

Rietveld denkt dat het vanzelf gaat lopen wanneer de eerste 

twee cd’s zijn verschenen. “Het is degelijk opgezet, goed 

geregeld en het kan niet anders dan een succes worden. De 

gratis Boomerang-kaarten lopen op hun einde, dus er moet iets 

extra’s geboden worden. Muziek heeft bovendien een positieve 

connotatie en veel merken willen zich daaraan binden. 

Adverteerders krijgen aandacht in het bijgeleverde boekje, op 

de website www.neemmeecd.nl in het muziekblad FRET, dat ook 

een initiatief is van het NPI. Op neemmeecd.nl staat ook een 

link naar de NPI-site. In de toekomst moet het bijvoorbeeld 

mogelijk worden om op de site muziek te downloaden. 

Uiteindelijk moet het een dichtgetimmerd multimediacircus 

worden.” 

 

Op de eerste NeemMeeCD® staan de volgende artiesten: Artefact 

met One Of A Kind, Even Geduld met De Schuld, Id met The Last 

One, DFD met Become Me en Maarten MTH met Re:Lationship. 


