
Nieuws: Ruim 270.000 Marco Borsato-dvd’s uitgeleverd 

 

In eerste instantie worden er maar liefst 270.000 dvd’s 

uitgeleverd van het nieuwe Marco Borsato-album Zien. De dvd 

wordt vanaf aanstaande donderdag, 18 maart, verkocht. “We 

zitten nu middenin de uitlevering en gisteren is de eerste 

grote voorlevering eruit gegaan”, aldus Bart Engel, division 

manager commercial affairs bij Universal Music. “We zitten 

ruim over de 270.000 units en dat is ongekend. Dit Borsato-

project is in al zijn facetten baanbrekend en deze 

voornotering is de resultante daarvan. Ik denk dat er over de 

aanpak van dit project nog wel een aantal jaren wordt 

nagepraat.” Engel verwacht zeker dat de verkopen nog verder 

zullen gaan. “Wij zijn uiteraard zeer blij met deze 

voornotering, de release van ‘Zien’ is een historische dag in 

de Nederlandse muziekgeschiedenis.” 

 

Eind januari meldde Harry Hoving, directeur van Plato Den 

Haag, in zijn wekelijkse nieuwsbrief begrip te hebben voor 

consumenten die de nieuwe Borsato illegaal zullen downloaden 

(omdat de audio-cd alleen bij sponsor BelCompany te verkrijgen 

is). Volgens Engel zullen veel mensen zich pas realiseren waar 

het over gaat, als de dvd daadwerkelijk in de winkels ligt. 

“Er wordt in onze branche veel gesproken over de integratie 

van nieuwe media, maar concrete, baanbrekende dingen zijn er 

nog niet uitgekomen. Borsato is wat dat betreft de eerste.” 

 

Overigens meldt Engel dat de cd vanaf 29 maart aanstaande bij 

BelCompany verkrijgbaar is, maar alleen bij aankoop van een 

product of dienst (in de meeste gevallen bij de aanschaf van 

een Samsung-telefoon, in combinatie met een abonnement van 

Orange). 

 

Op het moment van schrijven staat Borsato met twee singles 

(Afscheid Nemen Bestaat Niet en Voorbij, een duet met Do) in 

de Mega Top 50 en de Pepsi Chart. Voorbij staat in beide 

charts (maar ook in de Top 40) op de nummer-1-positie. Van dat 

nummer zijn inmiddels 40.000 stuks verkocht. 

https://www.wernerbros.biz/werk/nieuws-harry-hoving-je-bent-gek-als-je-borsato-niet-downloadt-muziek-en-beeld/

