
Nieuws: BMG wil blijven zoeken naar nieuwe muziek 

 

Gisteravond presenteerde BMG Nederland in Panama, Amsterdam 

haar belangrijkste najaarsreleases aan circa 70 

vertegenwoordigers van retail, pers en media. Dit was de 

laatste keer dat de maatschappij dit onder haar eigen naam 

deed. Managing-director Rob Schouw gaf echter aan graag te 

zien dat deze traditie ook in de toekomst wordt voortgezet. Na 

een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van BMG noemde hij 

het breken van nieuwe bands en successen met lokale artiesten 

die als rode draden door de geschiedenis van de jongste major 

lopen. Schouw onderstreepte het succes van het label met een 

verwijzing naar de bestverkochte singles van 2004 tot nu toe, 

waarin BMG de eerste drie plaatsen bezet met respectievelijk 

Dreamer van Dinand Woesthoff, Dragostea Din Tei van O-Zone en 

When I Think Of You van Boris. De missie van het bedrijf is 

volgens Schouw het zoeken naar nieuwe muziek en alhoewel het 

thema van de presentatie luidde: ‘can we complete our last BMG 

mission?’, blijft dat wat hem betreft ook in de toekomst zo. 

 

Voor de komende periode ziet Schouw een aantal uitdagingen, 

waarvan de fusie met Sony uiteraard een is. Afgaand op de 

huidige marktaandelen wordt SONY BMG Music Entertainment op 

papier, met een aandeel van 34%, de grootste major in 

Nederland. Zij streeft daarmee Universal Music voorbij, dat 

momenteel 29% haalt. EMI is met 19% de nummer drie. Schouw 

constateert dat door het ontstaan van de nieuwe major het 

najaar enigszins anders verloopt dan normaal. Daarvoor bood 

hij gisteravond op voorhand zijn excuses aan. Op marktniveau 

zijn nieuwe distributie- en daarmee inkomstenbronnen in 

opkomst. De downloadsite van Free Record Shop is daarvan een 

voorbeeld, en er volgen dit najaar nog meerdere, soortgelijke 

initiatieven. Ook het snel veranderende medialandschap vereist 

flexibiliteit van de kant van de entertainmentbranche. De 

artiesten zijn mondiger en veeleisender geworden en talent 

komt tegenwoordig ook via andere bronnen dan voorheen 

bovendrijven. Idols is daarvan slechts een voorbeeld. Schouw 

constateert ook een verandering aan de kant van de – 

ongrijpbare – consument: die eist betere producten en 

betrouwbare ‘brands’. 

 

Overigens bracht Schouw gisteravond een nuance aan bij het 

beeld dat het slecht zou gaan met de muziekbranche. De 

gezamenlijke Benelux-omzet ontwikkelde zich van €317 miljoen 

in 1990, via €416 miljoen in 1995 en €414 miljoen in 2000 tot 

€303 miljoen in 2003. De laatste jaren zijn daar volgens 

Schouw echter inkomsten uit mobiel- en online-entertainment 

(€40 miljoen), muziek-dvd’s (€48 miljoen) en allerlei rechten 

(€26 miljoen) bijgekomen. Worden die bedragen bij de €303 

miljoen van 2003 opgeteld, dan komt het totaal voor dat jaar 

uit op €417 miljoen, wat aangeeft dat de markt zich volgens 



Schouw feitelijk stabiliseert, maar ondertussen wel een andere 

opbouw kent. 

 

De najaarspresentatie van BMG werd opgesierd door 

liveoptredens van Boris en Do, wiens ‘unieke talent’ door 

Schouw geprezen werd. Het hoogtepunt was een ruim 20 minuten 

durende, geïmproviseerde duetversie van Bill Withers’ Ain’t No 

Sunshine. Tijdens de avond werd ook een videopresentatie 

getoond van de belangrijkste releases die BMG de komende 

maanden uitbrengt. De voornaamste hiervan zijn, in volgorde 

van release: 

 

• John Denver – A Song’s Best Friend (27 september) 

• Natasha Bedingfield – Unwritten (11 oktober) 

• Xander de Buisonjé – Live & Akoestisch (cd en dvd) (18 

oktober) 

• R. Kelly & Jay-Z – Best Of Both Worlds: Unfinished Business 

(25 oktober) 

• Eurythmics – Greatest Hits (cd en dvd) (1 november) 

• Britney Spears – Greatest Hits (cd en dvd) (8 november) 

• Frank Boeijen – Toen & Nu (‘best of’-3cd) (8 november) 

• Within Temptation (15 november) 

• Het Beste Uit De Mega Top 50 (2cd) (22 november) 

• Maud – t.b.d. (begin november) 

• Westlife – Allow Us To Be Frank (swingalbum) 

• muziek-dvd’s van o.m. Dido, Christina Aguilera, Pink en Eros 

Ramazzotti 

• special interest-dvd’s van onder andere Goede Tijden Slechte 

Tijden (deel 2), KRO Kindertijd en Yorin Travel 

 

Ook verschijnen dit najaar nieuwe versies van cd’s van onder 

meer Usher en Boris en zal worden doorgebouwd op bestaande 

hitalbums van acts als OutKast, Dido, Maroon 5, Alicia Keys, 

Do en Faithless. In het kader van de door Rob Schouw 

geformuleerde BMG-missie wordt veel verwacht van de volgende 

nieuwe acts: Ciara, (ex-Lighthouse Family-zanger) Tunde, 

Kasabian en Gavin DeGraw. 


