
Grote Prijs van Nederland omarmt digitale tijdperk en 
verstevigt samenwerking met live-industrie 
 
 

Stichting de Grote Prijs van Nederland heeft een gedwongen coronapauze 
gebruikt om de oudste onafhankelijke popcompetitie voor livetalent in 

Nederland opnieuw te positioneren. De Grote Prijs brengt de digitale en 
fysieke wereld nu samen om aanstormend talent meer eerlijke kansen te 

bieden op het podium van hun leven. 
 

Een belangrijke stap hierin is de samenwerking die is aangegaan met 
NoticeSound. Dit technologiebedrijf neemt de organisatie van de Grote 

Prijs op zich en heeft het aanmeld- en stemproces volledig gedigitaliseerd. 

Een tweede grote aanpassing is om in het selectie- en juryproces boekers 
en programmeurs van de Nederlandse poppodia te betrekken. 

 
Deze belangrijke stappen waarborgen de voortgang en relevantie van de 

competitie, zodat ook in de toekomst nieuwe talenten in de voetsporen 
kunnen treden van eerdere winnaars als Typhoon en Eefje de Visser. 

 
Selectie- en stemprocedure 

NoticeSound is de ontwikkelaar van Sounders Music, een platform dat 
artiesten voorziet van feedback op hun tracks. Deze technologie wordt nu 

ook gebruikt bij de selectie van deelnemende artiesten en in het verdere 
stemproces. Ook de fans die in het voorjaar van 2023 aanwezig zijn bij de 

halve finale en finale in TivoliVredenburg Utrecht kunnen meebeslissen via 
een online stemmechanisme. 

De website https://www.groteprijsvan.nl is vandaag live gegaan. 

 
Willem Bloem (oprichter NoticeSound): “Door tijdens de halve finale en 

finale ons platform Sounders Music in te zetten om op de talenten te 
stemmen, ontstaat een ijzersterk, hedendaags concept.’’ 

 
Boris Nihom (voorzitter Stichting de Grote Prijs van Nederland): “Er zijn 

zoveel interessante ontwikkelingen gaande op het snijvlak van muziek en 
technologie. Deze willen we als stichting graag ten volle benutten, om te 

helpen de muziekindustrie nog diverser en toegankelijker te maken.” 
 

Mogelijkheid tot partnerships 
NoticeSound biedt merken de gelegenheid om zich aan de Grote Prijs van 

Nederland en de daarbij behorende campagne te verbinden. Er zijn talloze 
mogelijkheden om via het online-platform en/of rondom het fysieke 

evenement promoties op te zetten. De organisatie heeft Peter Verheul 

aangetrokken als aanspreekpunt voor partnerships. 

 

 

Niet voor publicatie: 

Neem voor inhoudelijke informatie over de Grote Prijs van Nederland 
contact op via info@groteprijsvan.nl. 

Neem voor informatie over partnerships rondom het evenement contact 
op met Peter Verheul via peter@groteprijsvan.nl, of 06-57708560. 
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