
Nieuws: Universal Music releast albums in verschillende 

versies 

 

Universal Music heeft besloten het aanbod van haar producten 

uit te breiden door in de toekomst vaker albums in meerdere 

versies uit te brengen. De major zegt daarmee twee vliegen in 

één klap te willen slaan. Zo zorgt de maatschappij er voor dat 

de consument meer keuzemogelijkheden heeft tussen 

verschillende producten en kan ze met speciale limited 

editions speciaalzaken belonen voor hun ‘bijzondere rol bij 

het promoten van bekende en minder bekende artiesten en 

albums.’ Dat meldt het bedrijf in een persbericht. 

 

Het nieuwe beleid houdt in dat naast de ‘normale’ uitgaven 

tevens limited editions kunnen worden uitgebracht van een 

release met extra artwork, meer foto’s of meer muziek. Tevens 

zijn uitgaven op superaudio-cd denkbaar, of versies met een 

bonus-cd of -dvd. 

 

Universal zal steeds vooraf bekendmaken welke categorieën 

afnemers voor de speciale edities in aanmerking komen. Daarbij 

wordt aangesloten bij de al langere tijd gehanteerde 

afnemerscategorieën. Voor afnemers die niet voor een speciale 

versie in aanmerking komen is echter altijd een andere versie 

van hetzelfde product beschikbaar. 

 

De komende tijd zullen, naast de normale versies, van een 

aantal producten limited editions worden uitgebracht voor 

klanten in Universals zogeheten A- en B-segment. In segment A 

zitten klanten die op jaarbasis uit de Universal-catalogus 

meer dan 500 verschillende titels (breedte) en gemiddeld 

minder dan 35 stuks (diepte) hebben besteld. Segment B bestaat 

uit alle klanten die op jaarbasis uit de catalogus meer dan 

500 verschillende titels en gemiddeld meer dan 35 stuks hebben 

besteld. 

 

Van de volgende titels verschijnen verschillende versies: 

• Mark Knofpler – Shangri La (release 24 september) 

Een limited edition uitgave van het album Shangri La (een 

audio-cd met bonus-dvd) 

• Rammstein – Reise Reise (release 27 september) 

Een speciale versie van het album, te weten: een digipak met 

extra luxe boekje 

• Marco Borsato – Zien, Live In De Kuip 2004 (release 15 

oktober) 

Een speciale versie van de nieuwe dvd van Marco Borsato, met 

daarbij een audio-cd met muziek van hetzelfde live-concert 

• Andrea Bocelli – Andrea (release 1 november) 

Een speciale sacd-editie van het nieuwe album van Bocelli 



• U2 – (werktitel) Vertigo (release 22 november) 

Een limited edition van het nieuwe album met een 48 pagina 

tellend boekje en een extra track 


