
Lotte Sterk nieuwe A&R-manager Warner Music Benelux 
 

 

Op 1 oktober treedt Lotte Sterk bij Warner Music Benelux in dienst als 
nieuwe A&R-manager voor Nederland. Ze volgt Bo de Raaff op, die per 1 

september terugkeert naar CTM, waar hij het label CTM Music gaat leiden. 
 

Na haar studie Psychologie volgde Lotte de opleiding Composition & Music 
Production aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Al tijdens haar 

studie begon ze voor verschillende muziekbedrijven te freelancen als 
componist, onderzoeker en producer. Dat leidde tot een fulltime 

betrekking bij MassiveMusic als A&R-manager en music researcher. Na 
haar werk voor MassiveMusic vond zij een focus als freelance A&R 

consultant en music curator, onder andere voor Apple Music. 
 

Al die opgedane ervaring combineert ze dus per 1 oktober in haar nieuwe 
functie: A&R-manager Nederland bij Warner Music Benelux. Ze gaat 

rapporteren aan president Martin Jessurun. 

 
Lotte Sterk: “Ik kijk er onwijs naar uit om samen met het team van 

Warner, én al het talent dat zich bij Warner heeft aangesloten, mooie 
creatieve samenwerkingen te realiseren vanuit een gezamenlijke passie 

voor muziek. Daarnaast heb ik persoonlijk altijd een goede aansluiting 
gevonden bij de werkwijze, visie en musical identity van Warner. Ik heb er 

veel vertrouwen in dat ik die onder leiding van Martin verder kan gaan 
ontwikkelen en uitdragen.” 

 
De A&R-plek kwam vrij nadat Bo de Raaff had aangegeven Warner Music 

na zes jaar te gaan verlaten. CTM gaat zijn muzieklabel CTM Music nieuw 
leven inblazen en Bo gaat dat leiden. 

 
Martin Jessurun, president Warner Music Benelux: “Ik vind het erg 

jammer dat we Bo moeten laten gaan. Maar het mooiste wat je kunt 

doen, is je hart volgen. Bo doet dat en daar heb ik alleen maar respect 
voor. Ik wens hem alle succes en ben ervan overtuigd dat we warm 

contact zullen houden. Tegelijkertijd ben ik heel blij met de komst van 
Lotte naar Warner. Een stoere, intelligente vrouw, die zich in haar nog 

korte carrière zowel in de breedte als de diepte bekwaamd heeft in het 
muziekvak. Doordat ze ook zelf muziek maakt, kan ze haar A&R-werk van 

alle kanten benaderen en zowel een commerciële als creatieve bijdrage 
aan het bedrijf leveren. Ik kijk ernaar uit met haar te gaan werken.” 

 

 
Niet voor publicatie: Neem voor meer informatie contact op met Martin 

Jessurun via 035 646 56 00. 


