
Nieuws: Herpositionering Edison Pop; nieuwe invulling en event 

 

De Edison Stichting heeft de herpositionering van de op één na 

oudste muziekprijs ter wereld afgerond. In navolging van de 

Edison Klassiek en Edison Jazz/World is ook een nieuwe formule 

ontwikkeld voor de Edison Pop. Deze wordt voortaan nog slechts 

toegekend aan artiesten van Nederlandse bodem. Albums 

verschenen in 2008 komen in aanmerking voor de muziekprijs. 

Daarbij worden zeven categorieën onderscheiden, waarvan er zes 

(beste mannelijke artiest, beste vrouwelijke artiest, beste 

groep, beste nieuwkomer, beste album, en theater/comedy) 

worden toegekend door een vakjury. Deze staat onder leiding 

van muziekjournalist Leo Blokhuis en bestaat verder uit Jean-

Paul Heck (journalist bij De Telegraaf en hoofdredacteur van 

Off The Record), Daniel Dekker (presentator TROS Radio 2), 

Roosmarijn Reymer (muzieksamensteller/dj 3FM), Erik Kross 

(head of music MTV Networks), Jeroen Nieuwenhuize (dj Radio 

538) en Rinske Wels (presentator VARA Radio 2). Naast deze 

zeven categorieën is er een publieksprijs voor de beste song 

en kent de Edison Stichting een artiest van Nederlandse bodem 

een zogenoemde oeuvreprijs toe. 

 

De uitreiking van de Edisons vindt op 22 maart 2009 plaats in 

het Beurs-World Trade Center Rotterdam, voor 900 genodigden. 

Diezelfde dag vindt de eerste editie van het openbare 

publieksevenement ‘Edison Pop’ plaats. In verschillende zalen 

zullen bekende Nederlandse artiesten optreden, die in de 

programmering worden afgewisseld door aanstormend talent of 

samen zullen optreden met minder bekende artiesten. Sommige 

locaties staan daarbij de hele avond lang in het teken van een 

specifiek genre, zoals hiphop, rock, dance en het levenslied. 

Het Edison Pop Festival wordt door de stichting omschreven als 

‘hét podium voor nieuw talent en opkomende artiesten’ en moet 

in 2011 uitgegroeid zijn tot een grootschalig evenement dat op 

een dertigtal binnen- en buitenlocaties in het centrum van 

Rotterdam plaatsvindt. 

 

De organisatie is in handen van de bedrijven 150dB en 

Mindsetting, in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam. 


