
White Villa International en Cornelis Music  
starten samen MAIN Music 

 
Per direct bundelen muziekproductiebedrijf White Villa International en platenlabel 

Cornelis Music de krachten onder de naam MAIN Music. 

 

Door het samenbrengen van de kennis, de ervaring en de talenten die bij White Villa 

International en Cornelis Music aanwezig zijn, ontstaat de structuur van een major 

platenmaatschappij, die onafhankelijk opereert. De naam MAIN Music brengt dan ook MAjor en 

INdependent samen. John Dirne, Robby Langendorff en Bob Vos staan met hun team klaar om 

een impactvolle operatie te starten die het uitbrengen van zowel nationaal als internationaal 

product naar een hoger plan zal tillen. 

 

Missie 

Het social media-tijdperk en de coronapandemie hebben een hervorming van de muziekindustrie 

afgedwongen. MAIN Music is vastberaden om hierin een prominente rol aan te nemen. Door de 

ontwikkelingen op het internet is het contentconsumptiegedrag van de fans veranderd en 

daarmee ook de opbouw van een artiestencarrière in zijn geheel. Hierdoor is naast meer muziek 

ook veel meer ondersteunende content nodig. Maar hoe pak je dat aan als er door de pandemie 

geen optredens zijn en hierdoor alle verdienmodellen onder druk staan? MAIN Music is door de 

gecombineerde disciplines van White Villa International en Cornelis Music in staat zich, naast de 

traditionele werkwijze, te onderscheiden op het gebied van de implementatie van data-analyse, 

social media marketing en de hoogwaardige contentcreatiekracht van White Villa International, 

en dat alles onder zakelijk verantwoorde en transparante omstandigheden. Het nieuwe 

onderkomen van het bedrijf speelt daarbij een cruciale rol. 

 

Kennis, ervaring en passie laten optellen 

Het team, waarvan John Dirne, Robby Langendorff en Bob Vos de directie vormen, brengt 

gecombineerd ruim 80 jaar aan ervaring op het hoogste niveau in de muziek- en 

entertainmentindustrie met zich mee.  Zo produceren John Dirne en zijn team al jaren voor 

internationale sterren waaronder Tiësto, Nicky Romero, Black Eyed Peas en Madonna, maar ook 

nationaal voor onder anderen René Froger, Gerard Joling, Frank van Etten en Toppers in Concert. 

Robby Langendorff en Bob Vos zijn met het label Cornelis Music reeds verantwoordelijk voor 

grote successen, zoals Beste Zangers, OG3NE en John West. Een van de mooiste 

overeenkomsten binnen het team van MAIN Music is de pure passie voor muziek en, ondanks 

de verstreken jaren, het gevoel dat ze nog als jonge honden willen strijden voor succes.  

 

Carrières (door)ontwikkelen 

MAIN Music zal de overkoepelende organisatie zijn voor de bestaande labels van White Villa 

International (o.a. Toekomst Music, Freeway Recordings en Goud Music) en Cornelis Music (o.a. 

Cornelis Music, Redline Music en Smaragd Music). Daarnaast is er sprake van een ruim opgezette 

talentpool. Deze zal fungeren als de ultieme voelspriet voor nieuw talent binnen meerdere 

genres. Op deze manier wil MAIN Music een beslissende rol spelen bij het (door)ontwikkelen van 

carrières van zowel beginnende als gevestigde artiesten. 

 

Creatief broednest 

Over enkele maanden trekt MAIN Music in bij het multifunctionele complex van White Villa 

International in Hoofddorp. Hier wordt op dit moment gebouwd aan onder meer tien 

hypermoderne muziekstudio’s, een inpandig multimediapodium en ruimten om bijvoorbeeld 

videoclips, live-sessies of social media content op te nemen. Zo ontstaat een one-stop shop voor 

artiesten. Zij worden desgewenst in alles ontzorgd: A&R, songwriting en publishing, opname en 

productie, release, contentcreatie, promotie, marketing, sales, distributie en digitale exploitatie. 

 

MAIN Music neemt een prominente, onafhankelijke en ‘toekomstbestendige’  

positie in waar artiesten op kunnen bouwen! 

 

 

Niet voor publicatie: 

Neem voor meer informatie contact op met Michael Hartkamp van White Villa International (06-

17776930; michael@whitevilla.com) of Robby Langendorff van Cornelis Music (06-53176726; 

robby@cornelismusic.nl). 

mailto:michael@whitevilla.com
mailto:robby@cornelismusic.nl

