JAARVERSLAG
2018

Dé portal van en voor de Limburgse popsector
Dit is het jaarverslag van Pop in Limburg voor het jaar 2018. Pop in Limburg zet zich in voor de verbinding en
talentontwikkeling van popmuzikanten in de provincie Limburg en daarbuiten.
Dit jaarverslag geeft middels een overzicht van de evenementen en activiteiten die in 2018 werden
georganiseerd en geproduceerd inzicht in de keten van talentontwikkeling waar Pop in Limburg zich sterk voor
maakt. De projecten die in dit jaarverslag vermeld worden kwamen tot stand door middel van producties, coaching trajecten, workshops, showcases, competities en samenwerkingsverbanden die gericht zijn op de scouting
en begeleiding van aanstormend en reeds gearriveerd Limburgs muziektalent in de breedste zin van het woord.
Dit is het tweede jaar dat Pop in Limburg op de begroting staat van de Provincie Limburg.
2018 was het jaar van de transitie van Stichting Popmuziek Limburg. Medio 2017 werd bekend dat de stichting
geen gebruik meer ging maken van de faciliteiten en ondersteuning van het Huis voor de Kunsten Limburg.
Vanaf 1 januari 2018 is de stichting haar eigen administratie gaan voeren. Vanaf 1 juli 2018 is de stichting een
eigen kantoor gaan voeren aan de Mauritslaan in Geleen, naast Buro Pinkpop. Vanaf dat moment is ook het
personeel van het Huis voor de Kunsten Limburg overgegaan naar de stichting. Paul Moerel werd aangesteld als
directeur, Julie van Diem als vaste projectmanager. Na een sollicitatieprocedure werd Nanet Hazenbosch aangetrokken als communicatiemedewerkster. Het team werd tijdelijk aangevuld met een ZZP’er en drie stagiaires,
waarmee het nieuwe team in het najaar van 2018 op volle sterkte was. Gedurende de tweede helft van 2018
zijn we ook op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden voor de stichting. In december hebben we gesprekken
gevoerd met o.a. Luc Winants en Leo Urlings, die in januari 2019 worden geïnstalleerd als respectievelijk voorzitter en penningmeester van de stichting. Interim bestuursleden Joery Wilbers en Bram Jacobs zijn eind december
2018 afgetreden: hun taak als interim-bestuurders zit erop. Sander Ruijters en Marc Rutten blijven in het bestuur, waarmee we veel inhoudelijke kennis over educatie en talentontwikkeling borgen in het bestuur. Door de
transitie, de verhuizing, de nieuwe rollen binnen de organisatie voor Paul en Julie en de nieuwe medewerkers in
het team kunnen we rustig stellen dat het een pittig jaar is geweest voor de organisatie. De voortgang van het
werkplan heeft daar echter nauwelijks onder geleden, we hebben de benoemde projecten bijna zonder uitzondering kunnen realiseren en onze doelstellingen voor 2018 behaald.
Komend jaar hoopt de stichting, met name op organisatorisch vlak, in een iets rustiger vaarwater te komen. Het
nieuwe team wordt mogelijk nog aangevuld met een projectmedewerker. De taakverdeling intern zal steeds
concreter worden en alle medewerkers van het nieuwe ‘bureau Pop in Limburg’ zullen beter op elkaar
ingespeeld zijn. Kerntaak van de stichting is het vervullen van de steun- en adviesfunctie voor het provinciale
popmuziekveld. De stichting zal zich ook in 2019 hard maken voor het in stand houden van de bestaande
infrastructuur (productieruimten, podia en regionale/provinciale talentontwikkelingsprojecten). Echter, we
spreken ook de ambitie uit om meer te investeren in de ontwikkeling van toptalent en internationale
samenwerking. De stichting zal projecten organiseren en processen aanjagen, maar vooral ook het
popmuziekveld zelf in de gelegenheid stellen om initiatief te nemen. De stichting zal ontwikkelingen stimuleren,
ondersteunen, begeleiden en indien nodig ook mede financieren. In 2019 zal Martin Eurlings (voormalig deputé
en voormalig burgemeester van Valkenburg) nog toe treden tot het bestuur van de stichting.

pop·mu·ziek (de; v)
1. moderne (populaire) muziek

Het doel van
Pop in Limburg
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In kaart brengen en zichtbaar maken van de Limburgse popsector

Met de lancering van de nieuwe website www.popinlimburg.nl in 2017 is er een online portal gecreëerd voor de
Limburgse popsector. Hiermee maken we inzichtelijk wat er allemaal speelt binnen de sector middels het delen
van nieuwsberichten, de agenda en natuurlijk het Popboek. Artiesten, studio’s, oefenruimtes, poppodia etc.
kunnen zelf nieuwtjes en agenda-items plaatsen op de website of per e-mail aandragen. Tevens kan iedereen
die actief is in de Limburgse popsector gratis een profiel aanmaken in het Popboek. Inmiddels telt de website
327 profielen in het Popboek en 402 nieuwsberichten.
In 2018 hebben Studio Luidspreker en Bureau Magneet uit Venlo een online marketingcampagne opgezet en
uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijk meer naamsbekendheid voor Pop in Limburg, meer verkeer
naar de website en aanzienlijk meer volgers op de social mediakanalen.
De website www.popinlimburg.nl is op een aantal punten aangepast en opnieuw ingericht, zodat alle
onderdelen van de website beter vind- en zichtbaar zijn op Google en andere zoekmachines. Het aanleveren van
evenementen voor de Popladder is vereenvoudigd. Poppodia en festivals hoeven bijvoorbeeld niet eerst een
account aan te maken. De professionele podia hebben een automatische koppeling met de Popladder omdat ze
gebruik maken van hetzelfde ticketsysteem. In het najaar van 2018 heeft de stichting de ANBI status
aangevraagd. Zodra de ANBI-status wordt verleend kan er aanspraak worden gemaakt op Google Grants
waarmee aanzienlijk kan worden gekort in het advertentiebudget van Pop in Limburg omdat dit aangevuld
wordt door het Grants programma.
In augustus 2018 is een nieuwe communicatiemedewerker aangesteld. Ze heeft de afgelopen maanden gewerkt
aan een nieuw communicatieplan voor het platform Pop in Limburg (website, social media en offline
communicatie).
In het najaar van 2018 is er na lang overleg een definitieve samenwerking afgesproken met L1 inzake de Pop in
Limburg podcast. Eind 2018 zijn twee podcasts verschenen via de website van L1 en de Pop in Limburg kanalen.
Gedurende 2019 zullen er nog 16 verschijnen.

2.2. Overleg poppodia
Ook in 2018 faciliteerde Pop in Limburg diverse overleggen voor de zes Limburgse poppodia. Een belangrijk
thema was de overstap naar een gezamenlijke ticketsysteem. Door (individueel) overleg met de poppodia kwam
deze behoeft aan het licht werd een gezamenlijk overleg gepland.
Tijdens diverse overleggen hebben de poppodia besloten om de krachten te bundelen en zijn alle wensen m.b.t.
de functionaliteiten van een ticketsysteem op een rijtje gezet. Vervolgens is er een shortlist gemaakt van
aanbieders die konden voldoen aan de wensen van de poppodia. Pop in Limburg heeft deze aanbieders allen
uitgenodigd voor een pitch en deze bijeenkomsten ook gefaciliteerd. Uiteindelijk hebben de poppodia een
afweging en keuze gemaakt waarna in het najaar van 2018 het nieuwe ticketsysteem bij de meeste podia
geïmplementeerd is en in gebruik werd genomen.
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Provinciale steun- en adviesfunctie

2.1. Uitvoering stimuleringsregeling popmuziek DOOR! schooljaar 2017-2018
Om te investeren in een goede, duurzame samenwerking tussen de popsector en onderwijs heeft Pop in
Limburg, in nauw overleg met de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg, voor het schooljaar
2017-2018 voor het eerst een stimuleringsregeling ontwikkeld: de Stimuleringsregeling Popmuziek DOOR.
Deze regeling heeft als doel om de samenwerking tussen de Limburgse popsector en de scholen die structureel
muziekonderwijs willen implementeren te ondersteunen. Het betreft hier zowel scholen uit het primair
onderwijs als uit het voortgezet onderwijs. Pop in Limburg heeft voor dit doeleind in het schooljaar 2017-2018
een bedrag van €1.000,- per aanvrager beschikbaar gesteld. Er konden in totaal 20 aanvragen worden gedaan.
Pop in Limburg biedt met de regeling enerzijds een bijdrage waardoor projecten financieel gerealiseerd
kunnen worden, anderzijds biedt Pop in Limburg ook de inhoudelijke ondersteuning om een project te
realiseren. Poporganisaties en scholen worden namelijk actief benaderd om samen met ze te kijken welke
mogelijkheden er zijn om een project op te starten. De poporganisaties kunnen middels de regeling een
waardevolle aanvulling bieden aan de bestaande muziekeducatie op scholen bij hun in de buurt én een
duurzame relatie met hen opbouwen. Bovendien komen de poporganisaties door de projecten in aanraking met
scholieren die potentieel toekomstig publiek zijn of in de toekomst op een andere manier betrokken kunnen zijn
bij de organisaties.
Tijdens het schooljaar 2017 – 2018 zijn er in totaal 19 aanvragen gedaan. Verscheidene festivalorganisaties,
poppodia, popscholen, poporganisaties, een café met popprogrammering en een popzaal muziekprojecten
georganiseerd met in totaal 12 basisscholen, 5 middelbare scholen en 2 scholen voor nieuwkomers. Hierdoor
zijn er in totaal 675 kinderen in aanraking zijn gekomen met popmuziek. Ze zijn o.a. aan de slag gegaan met
bandwerk, percussie, zang en dj-ing en hebben al hun harde werk mogen presenteren tijdens uitvoeringen voor
schoolgenoten, ouders en media.

Met betrekking tot de ontwikkeling van Cultuurregio Zuid en de Cultuurregio Midden/Noord Limburg zijn ook
diverse overleggen met de podia en cultuurambtenaren geïnitieerd en gefaciliteerd. Komend jaar zullen hier
wederom diverse gesprekken plaatsvinden, met name voor de verdere ontwikkelingen omtrent Cultuurregio
Noord, de doorontwikkelingen van talentontwikkelingsprojecten en de marketing van de poppodia binnen de
Euregio.
Aan het begin van de zomer heeft Pop in Limburg samen met de Limburgse poppodia een gezamelijke poster
campagne opgesteld. Hiermee promootten we het aanbod van de podia van het najaar. De posters zijn gedurende de zomer op de grootste festivals van Limburg zichtbaar geweest.

2.3. Meer structuur en zichtbaarheid regionale popsector
In Weert, Venray, Peel en Maas en Horst werden verschillende gesprekken gevoerd met diverse stakeholders uit
deze regio’s zoals Muziekcentrum De Bosuil, Cultura Venray en de cultuurambtenaren van de gemeente Peel en
Maas. Daaruit zijn nieuwe acties uit voortgevloeid waar Venray en Peel en Maas met diverse stakeholders gezamenlijk groepsoverleggen initieerde. Hier werden behoeftes in kaart gebracht en bekeken of er al dan niet in de
vorm van een regionaal platform plannen kunnen worden gevormd t.b.v. de lokale popsector.
In het najaar van 2018 is er een concreet kader geschept, in de vorm van een duidelijke (aanvraag)regeling met
heldere criteria. Deze regeling werd tijdens DVERS 2018 bekend gemaakt. Over de uitwerking van deze regeling
is afstemming geweest met de provincie. Stichting de Muzikantine in Horst, ECI Cultuurfabriek in Roermond, Stg.
Popmuziek Eijsden-Margraten, Pitboel Theater in Sittard en Muziekcentrum de Bosuil in Weert hebben uit deze
regeling een bijdrage ontvangen.

2.4. Uitbreiden provinciale keten talentontwikkeling
In de eerste helft van 2018 werd er in samenwerking met FirenGold en Buro Pinkpop een visie m.b.t excellente
talentontwikkeling in de Euregio geformuleerd; het Creators Platform. Deze conceptnota werd in de tweede
helft van 2018 verder uitgewerkt en ook besproken met een aantal stakeholders in de provincie.
Vanaf juli 2018 werd na een openbare sollicitatieprocedure een projectcoördinator aangenomen die alle (werk)
plannen voor het Creators Platform verder uitwerkte en ook diverse activiteiten opstartte en organiseerde.
Begin juli werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor circa 40 muzikanten uit de hele provincie (en
een handvol Belgische muzikanten), die zorgvuldig werden geselecteerd in samenwerking met de poppodia, het
Conservatorium en enkele sleutelfiguren uit de provincie.
Deze toptalenten werden geïnformeerd over de ambitie van het Creators Platform om een community te
creëren voor (euregionaal) toptalent waarvoor high-end begeleiding en coaching georganiseerd wordt.
Navolgend werden er in het najaar een nieuwe Masterclass Songwriting en een aantal lyric hangs georganiseerd.

Popsport Limburg is een traject voor jonge ambitieuze muzikanten tussen 12 en 21 jaar oud. Popsport
Limburg 2018 bestond uit twee trajecten:
•
•

Het reguliere traject, gericht op bands, singer-songwriters en rappers;
Het producertraject, gericht op producers/dj’s.

Het Popsport Limburg traject ging in januari 2018 van start met in totaal 12 deelnemers. Alle deelnemers
werden door scouts aangedragen voor het traject of geselecteerd via open inschrijving.
Acht deelnemers startten aan het reguliere traject: Alaskan Wolves, Verena de Ruijter, Lucky, Two & a half
Pennies, Morose, Jerry & Urgy, Just like us en Mirror Man. Vier deelnemers startten aan het producertraject:
Wouter van Leeuwen, Nathan Vroemen (Nathan Paul), Thijs Bremmers (Sub_Surface) en Kees Müller (Résistance
Minuit). Het traject ging van start met de Popsport Limburg Kick Off. Tijdens de kick-off kwamen alle deelnemers
van de twee trajecten bij elkaar. De deelnemers werden gefotografeerd tijdens een fotoshoot, hadden één-opéén gesprekken met de trajectbewakers en namen deel aan twee workshops (reguliere deelnemers) en demo
hearings (producers).
Tijdens het traject, dat vijf maanden duurde, volgde elke reguliere deelnemer vijf individuele (muzikale of zakelijke) workshops en deden ze de studio-ervaring op. Daarnaast werd er een plenaire workshop dag
georganiseerd, gericht op management en social media. De producers kwamen in dezelfde tijd vier keer bij
elkaar. Alle deelnemers kregen een professionele fotoshoot en traden op tijdens een tussentijdse showcase en
de eindshowcase.
De trajectbewakers evalueerden aan de hand van de reflectieverslagen het proces van de deelnemers op de
hele periode en toetsten tijdens de eindshowcase of de ontwikkeling zich ook openbaart in de live-presentatie
van de acts.
Bij de drie tussentijdse showcases waren er gemiddeld zo’n 60 unieke bezoekers per showcase aanwezig. Ze
vonden plaats in de Oefenbunker (Landgraaf), De Sjor (Roggel) en in de Zig Zag (Weert).
Alle deelnemers traden tijdens de eindshowcase ten overstaan van 200 unieke bezoekers in Poppodium Volt
te Sittard op en sloten daarmee het Popsport Limburg traject voor 2018 af. Lucky (reguliere traject) en Wouter
van Leeuwen (producer traject) werden door de trajectbewakers genomineerd. Zij stroomden hiermee door
naar het landelijke Popsport traject waarbij ze de studio indoken, een videoclip opnamen, Kytopia bezochten en
intensief begeleidt werden door een persoonlijke coach.
Alle deelnemers werden opgenomen in het Popsport Netwerk waar gedurende het hele jaar landelijk activiteiten
worden georganiseerd, o.a. in de vorm van masterclasses op specifieke thema’s.

DVERS

De tiende editie van DVERS vond zaterdag 29 september 2018 plaats en bestond uit een conferentie, netwerkdiner en showcasefestival.
De conferentie werd redelijk bezocht met 106 deelnemers. Zij gaven aan dat de onderwerpen en lezingen
door de 30 sprekers interessant waren en een meerwaarde hadden voor een vervolgdiscussie. Toch zal Pop in
Limburg voor toekomstige edities kritisch kijken naar inhoud en middels een doelgroepanalyse bepalen welke
doelgroepen nog missen in zowel deelnemers als discussies.
Met onderwerpen als ‘Educatie (DOOR!)’ en ‘Nieuwkomers (Wat kan de popsector doen om de integratie van
nieuwkomers te bevorderen?)’ werden thema’s aangesneden die binnen de Limburgse popsector niet direct een
brede doelgroep aanspraken, maar door Pop in Limburg op de agenda werden gezet vanwege het belang van
deze thema’s en de tendens binnen de landelijke popsector. Binnen de programmering van de conferentie zal in
de toekomst gezocht moeten worden naar een balans om ervoor te waken dat we niet te ver van de behoeften
van de popsector af gaan staan.
Met een deelname van 40 personen aan het netwerkdiner is het aantal deelnemers iets wat afgenomen in 2018
t.o.v. eerdere jaren. In de voorbereidingen naar de nieuwe opzet wordt gekeken naar een nieuwe vorm van dit
onderdeel. De meerwaarde voor de deelnemers aan het dagprogramma dient te worden geactualiseerd.
In 2009 is DVERS gestart met als doel de popscene in Limburg zichtbaar te maken en talent een plek te geven.
Inmiddels is het uitgegroeid tot euregionaal showcasefestival waar jaarlijks ruim 60 popacts uit Nederland,
België en Duitsland acts de presènce geven. Tijdens het showcasefestival werd een belangrijk doel behaald in
2018; het palet aan diverse genres was groot, van rock tot singer-songwriters, hiphop en dance. In totaal 68 acts
mee aan het showcasefestival waarvan 48 Nederlandse, 14 Belgische en 6 Duitse acts. Dit was ook te merken in
de diversiteit van het publiek en een bezoekersaantal van 3.750 personen. Dit geeft aan dat DVERS niet louter
publiek trekt uit de alternatieve popscene, maar ook aandacht heeft voor de jongere mainstream popliefhebber.

4 coachingdagen

18 bands

5 fotoshoots

4 singer-songwriters

1 finale

3 hiphop acts

1 na-traject

voorronde jury
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en 1 programeur
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bezoekers bij de minst
bezochte vooorronde
174 betalende
bezoekers bij de
drukstbezochtste
voorronde

telkens 60 genodigde
gasten

score enquete: 8,7
5 professionele
finale juryleden uit
de Nederlandse

Nu of Nooit is de provinciale showcase voor de meest talentvolle Limburgse muzikanten van dit moment, met
nadruk op professionele coaching en verbinding met belangrijke figuren uit de Limburgse en Nederlandse muziekindustrie. Nu of Nooit 2018 startte eind 2018 met de selectie van 25 acts door een professioneel demopanel
en loopt tot aan de opening van Pinkpop Festival 2019 door Nu of Nooit 2018 winnaar Mt. Atlas.

De volgende acts deden mee aan de voorrondes van Nu of Nooit 2018: Buzzard’s Brew, Cymbaline, Floortje
Hover, Nighthawker, Point Break, Huub Holtman, Ismena Goossen, New Bliss, The Dice, Vendetta Drive,
Endeavour, Josh Island, Mt. Atlas, Oost., Secluded, Austin Leaves, CelineShanice, Cimmerian, Dom Free, Geoff
Wyld, Oakland, OLIVER, The Ride, Whybe, Yila. Alle acts namen voorafgaand aan de voorrondes deel aan twee
coaching dagen, met muzikale en zakelijke workshops gegeven door industry professionals. Tijdens de muzikale
coachings kregen de acts individuele coaching op maat; de zakelijke workshops richtten zich op: Media &
Promotie, Strategie, Demohearings en Basisbagage.
De voorrondes vonden plaats in Muziekcentrum De Bosuil in Weert, Poppodium Grenswerk in Venlo,
Poppodium Volt in Sittard, Poppodium NIEUWE NOR in Heerlen en Muziekgieterij in Maastricht en verliepen
organisatorisch gezien erg goed. Ook de bezoekersaantallen waren, met een gemiddelde van 150 bezoekers per
voorronde, goed te noemen.
De voorrondejury bestond uit 3 professionals uit de popsector: Jorien Stravens (Popsport NL), Ingo Jetten
(Trashed Attic Studios) en Jules Weijers (Heads Up Management). Zij werden elke voorronde bijgestaan door een
4e jurylid, de programmeur van het betreffende podium. Elke voorronde selecteerde deze één act die hij in de
toekomst zal boeken voor een show in zijn poppodium. Deze ‘prijs’ is dit jaar voor het eerst ingezet met het doel
meer verbinding tussen de acts en het podium te creëren. Hier is veel positieve feedback op gekomen.
Direct na afloop van de laatste voorronde werden de finalisten bekend gemaakt. De finalisten van Nu of Nooit
2018 waren: Mt. Atlas, Yila, Geoff Wyld, OOST. en OLIVER. Alvorens de finale namen zij deel aan één muzikale
coaching dag en één zakelijke coaching dag, in het Conservatorium van Maastricht en in de ECI Cultuurfabriek in
Roermond. De coaches tijdens deze dagen waren Michiel Claessen (Storksky, Galloway Studio), Mathijn den Duijf
(Kytopia, DUIJF), Jaimie van Hek (Dutch School of Popular Music, Sue The Night) en Nina June (Rockacademie,
Nina June), Cyriel Marijnissen (Het Agentschap, C! Producties), Ton van der Werf (Endewerf Management,
Conservatorium Amsterdam) en Robbin Gielen (Indigo Atlas).

Naast het volgen van coaching deden de finalisten ook mee aan een foto- en videoshoot waarvan de resultaten
voor promotionele doeleinden werden gebruikt.
De finale van Nu of Nooit vond plaats in de ECI Cultuurfabriek. Een mooie avond, die werd aangekleed met visuals en een dosis confettikannonen tijdens de prijsuitreiking. Mt. Atlas werd door een jury van vijf
professionals gekozen als winnaar. De jury bestond uit Jack Pisters (Conservatorium Amsterdam, Dutch School
of Popular Music), Gijs Vervliet (Pinguin Radio), Sytse Wils (TivoliVredenburg, Into The Great Wide Open), Xander
van Dijck (Cloudhead Agency, Anemone), Pierre Oitmann (Metro).
Pop in Limburg is met Nu of Nooit 2018 de samenwerking aan gegaan met twee nieuwe partners: de Grote Prijs
van Nederland en Sena Performers. Dankzij de samenwerking met de Grote Prijs van Nederland stroomt de
winnaar van de Nu of Nooit direct door naar de halve finale van de landelijke popmuziekwedstrijd. En dankzij de
financiële bijdrage van Sena Performers heeft Pop in Limburg álle muzikanten die deelnamen aan de finale van
Nu of Nooit een gage kunnen bieden van € 250,- per persoon. De nieuwe partners hebben op deze wijze sterk
bijgedragen aan de ontwikkeling van de muzikanten én aan de professionalisering van de popwedstrijd.
De winnaar van Nu of Nooit 2018, Mt. Atlas, krijgt een natraject aangeboden, waarbij de act in advies en budget
begeleid wordt door Pop in Limburg. Dit budget kunnen ze inzetten voor opnames, een videoclip, coaching, en
dergelijke. De act zal bovendien Pinkpop 2019 openen, spelen op de perspresentatie van Pinkpop en staat
automatisch in de halve finale van de Grote Prijs van Nederland.

27 Tapes is een kwalitatief digitaal podium voor muzikanten en bands uit Limburg
en de euregio, dat bedacht en ontwikkeld is door de gerenommeerde Limburgse
opnamestudio Moon Studio’s in Maasbracht in samenwerking met de Limburgse
producer Wouter Budé en platenmaatschappij V2 Records Benelux.
Dankzij de samenwerking met 27 Tapes kregen talentvolle Limburgse makers een
nieuw online podium geboden. Het platform heeft een goede reputatie dankzij de
kwaliteit van de opnames en de nationale en internationale bekende artiesten die
daar inmiddels aan verbonden zijn. Mede dankzij de samenwerking met V2 records
heeft het platform ook een groot bereik. Niet alleen wordt Limburgs talent zichtbaar dankzij 27 Tapes, de deelnemende bands hebben een mooie en kwalitatieve
opname inclusief clip die kan worden ingezet er promotie van de band.
Dit jaar namen meerdere acts een sessie op, mede doordat een groot deel van het
budget uit 2017 als bestemmingsreserve in 2018 kon worden ingezet.
De volgende acts namen één of meerdere clips op: Walden, Tamarin Desert, Gino
Bombrini, Deuk, Orgel Vreten, Jodymoon, AFTERPARTEES, Bounty Island, Baer Traa,
Koblenz en Lotte Walda.

Met de Sena Performers Podia creëert Sena, de
rechtenorganisatie voor artiesten en producenten,
tijdens de Bevrijdingsfestivals op 5 mei een podium
voor regionaal, aanstormend muziektalent. Op maar
liefst veertien plaatsen in Nederland kregen jonge
artiesten in 2018 een kans om zich te presenteren aan
het grote publiek. De podia zijn onderdeel van een
actief sociaal-cultureel beleid waarbij Sena zich in
samenwerking met regionale poppodia en organisaties
al jaren inzet voor jong, regionaal talent.

In 2018 programmeerde Pop in Limburg in
samenwerking met Bevrijdingsfestival Limburg
wederom de Sena Performers Stage op 5 mei in
Roermond. Op dit podium stonden zes talentvolle acts
uit Limburg, die de kans kregen om voor een enorm
publiek hun kunsten te vertonen. Dit waren Liana,
Uncle Harry, Walden, Blabbermouf, The Ragtime
Rumours en AFTERPARTEES. De Sena Performers
Stage stond in 2018 direct naast de Mainstage op de
markt in Roermond, en de programmering wisselde
steeds af tussen het grote podium en de Sena Stage.
Hierdoor was er op het festival niet alleen enorme
aandacht voor grote (inter)nationale acts, maar ook
voor talentvolle popacts uit onze provincie die aan het
begin van hun carrière staan.

Altersonic/Eurosonic Noorderslag

In januari 2018 traden zes acts op in de Drie Gezusters te Groningen: Linde (BE),
Ray Novacane (DE), Portland (BE), Aïcha Cherif (NL), The Backyard Band (DE) en Nu
of Nooit winnaar Walden (NL). In samenwerking met Pinguin Radio, PXL Music (BE)
en popNRW (DE) werd deze showcase georganiseerd, geprogrammeerd en
gepromoot met ondersteuning van stagiaires van PXL Music.
Voorafgaand aan de showcase werd een gezamenlijke netwerkbijeenkomst
georganiseerd voor professionals uit de Euregionale popsector, dat wil zeggen het
werkveld in een straal van ± 100km rondom Maastricht. Met name medewerkers
van Nederlandse en Belgische podia, festivals en boekingskantoren namen deel
aan deze bijeenkomst, in totaal circa 85 personen. Een groot deel van de bezoekers
kwamen later op de avond terug om enkele optredens van de showcase te
bekijken.
Dit project levert een waardevolle bijdrage aan het zichtbaar maken en verbinden
van de Limburgse en Euregionale popsector. Daarnaast is het bieden van een
podium aan talentvolle acts uit de Euregio tijdens Eurosonic Noorderslag zéér
waardevol. Muzikanten krijgen de unieke gelegenheid om zich in de kijker te spelen
tijdens het grootste popmuziekindustriecongres van Europa.

POPnl en POPnl Sena Talent Awards

Pop in Limburg is lid van de landelijke koepelorganisatie POPnl. Tijdens de landelijke bijeenkomsten van POPnl
wordt van gedachten gewisseld met andere provinciale en de grootste stedelijke popkoepels van Nederland.
Het platform richt zich met name op talentontwikkeling binnen de Nederlandse popsector en op (de
ontwikkeling van) popbeleid.
Zo kwam in 2018 de nieuwe en herziene uitgave van ‘De Waarde van Pop 2.0, handreiking voor gemeenten’ uit.
Namens POPnl werden er diverse panelgesprekken georganiseerd over popbeleid en talentontwikkeling tijdens
het landelijke VNPF-congres in Tivoli (Utrecht) en het internationale congres en showcasefestival
Eurosonic-Noorderslag (Groningen). In 2018 hebben de aangesloten POPnl leden drie keer gezamenlijk overleg
gehad.
Wegens het afhaken van hoofdsponsor SENA Performers is de Sena Performers POPnl Award dit jaar niet
doorgegaan. De wedstrijd bestond 11 jaar waar alle provinciale popkoepels jaarlijks hun meest talentvolle
popact afvaardigden. Vooralsnog zijn er geen plannen om deze wedstrijd in stand te houden doordat POPnl
is een samenwerking aangegaan met de Grote Prijs van Nederland. Lars Kelpin (GRAP) en Paul Moerel (Pop in
Limburg) voerden namens POPnl een aantal gesprekken met de organisatie van de Grote Prijs en zijn inmiddels
tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen.
Concreet betekent dit dat alle provinciale popkoepels hun meest veelbelovende popact mogen afvaardigen naar
de Grote Prijs. Een plek in de halve finale van deze wedstrijd is daarmee gegarandeerd. De winnaar van de
Limburgse popwedstijd Nu of Nooit, Mt. Atlas, zal namens onze provincie in het voorjaar van 2019 meedoen aan
de Grote Prijs van Nederland. Daarmee is doorstroming van Limburgse talent naar dit nationale podium
verankerd.

In het voorjaar van 2018 werd Pop in Limburg benaderd door Jeunesses Musicales International (JMI) met de
vraag of zij de popwedstrijd Imagine in Nederland op te zetten. JMI is een NGO die zich wereldwijd inzet voor
educatie en talentontwikkeling. Imagine is een wedstrijd voor muzikaal poptalent in de leeftijd van 13 t/m 20 jaar
die momenteel in acht landen wereldwijd georganiseerd wordt.
Pop in Limburg zegde toe om deze wedstrijd voor minimaal twee jaar te organiseren. Enerzijds om de
samenwerking met JMI en de deelnemende landen te verkennen en om erachter te komen of het internationale
netwerk iets kan bijdragen voor de Limburgse popsector. Anderzijds om Limburg te positioneren als een
provincie die muzikanten mogelijkheden biedt door zijn euregionale ligging. Tenslotte en zeker niet op de laatste
plaats biedt Imagine een podium voor talentvolle muzikanten, met uitzicht op deelname aan een internationale
finale.
De wedstrijd werd in november 2018 georganiseerd in samenwerking met de Muziekgieterij, 1Limburg, Pinguin
Radio en POPnl. Via het landelijke netwerk van POPnl zijn acht deelnemende acts geselecteerd. De acts Royal
Thieves (Limburg), Zeno (Noord-Brabant), Left In Suspense (Zuid-Holland), Beyond The Moon (Zuid-Holland),
Icey Youth (Noord-Holland), Queen’s Pleasure (Noord-Holand), BRICKED OUT (Utrcht) en Norah Jane (Flevoland)
traden op tijdens de eerste editie van de Nederlandse finale van Imagine. Het event werd uigezonden via een
live-stream, de stream werd o.a. gedeeld door 1Limburg, Pinguin Radio, Muziekgieterij, Pop in Limburg en de
internationale pagina van Imagine waarmee ruim 10.000 muziekliefhebbers bereikt werden.
De winnaar was de Amsterdamse band Queen’s Pleasure die in het najaar van 2019 namens Nederlands zal
deelnemen aan de internationale finale van Imagine.
In 2019 wordt de eerste editie van Imagine NL uitvoerig geëvalueerd met onze partners JMI, POPnl en de
Muziekgieterij en zal op basis van de conclusies de opzet van de finale voor 2019 bepaald worden.

Music and Business
Music & Business werd in 2018 voor het eerst georganiseerd en bestond uit een zestal
masterclasses met uiteenlopende thema’s waar in totaal 210 deelnemers aan deelnamen.
De belangrijkste doelen van dit project waren:
Het verhogen van de kwaliteit en deskundigheid van muzikanten en de popsector
Het ondersteunen bij talentontwikkeling van muzikanten
Cultureel ondernemerschap promoten en bevorderen
Community building; het verbinden van muzikanten met de popsector en het stimuleren
van onderlinge samenwerking.
Thema’s als ‘hoe kom ik aan optredens?’, ‘hoe release ik mijn muziek?’ en ‘hoe promoot ik mijn
act?’ hebben ervoor gezorgd dat startende, maar ook reeds gevorderde muzikanten informatie
ontvingen en vragen konden stellen aan ervaringsdeskundigen uit de popsector.
De laatste sessie bestond uit een muzikantendag met demohearings, speeddates en één-op-één
gesprekken met professionals. Een korte evaluatie wees uit dat de deelnemers de workshops als
zeer nuttig hebben ervaren. Ook gaven zij aan deel te willen nemen aan een vervolg in 2019.
Daarbij gaven zij ook tips voor thema’s die zij persoonlijk graag behandeld zouden willen zien.
Verder werd de verspreiding van de workshops over diverse locaties in de provincie als prettig
ervaren.

Euregionaal talenten uitwisselingsprogramma: Euregion Music Exchange

Talentontwikkeling voor DJ’s/producers

Drie acts, uit België, Duitsland en Nederlands Limburg respectievelijk, werden geselecteerd om deel te nemen
aan het project en verzorgden gedurende het project optredens op festivals en in poppodia in de Euregio.
Festivals als Zomerparkfeest Venlo, DVERS Sittard, Bruis Maastricht, Eurosonic Groningen, c/o Pop Keulen maar
ook poppodium Grote Mond in Hasselt ontvingen het project met open armen.

Deze eerste samenwerking met Diep Events was bijzonder leerzaam, daar we als provinciale popkoepel nog
relatief weinig kennis hebben van EDM (electronic dance music). Om deze kennis te verdiepen werd dit jaar voor
het eerst het Amsterdam Dance Event bezocht in oktober 2018. ADE is een van werelds grootste en
toonaangevende dance en techno events met een dag- en avondprogrammering. Pop in Limburg bezocht
overdag verscheidene conferenties en woonde ’s avonds diverse dj-sets en clubavonden bij.

Samen met partners PXL Hasselt (BE) en popNRW (DE) is het project Euregion Music Exchange in 2018 voor het
eerst georganiseerd, mede dankzij een financiële bijdrage van INTERREG. Doel van het project was om binnen
acht maanden gezamenlijk de mogelijkheden tot netwerken en een grensoverschrijdende uitwisseling te
realiseren.

De deelnemers deelden aan het einde van het project hun ervaring:
azra (BE): ‘Het was heel fijn om mijn nieuwst project te starten met het spelen op deze te gekke locaties.
Daardoor heb ik een hoop nieuwe acts ontdekt en een nieuwe mensen leren kennen. Ik ben de organisatie erg
dankbaar voor hun hulp en voor deze kans.’
Darjeeling (DE): ‘Voor ons was EME een zeer positieve ervaring. Ook al verschilden de shows, de opkomst en de
algemene opzet iedere keer enorm van elkaar, we zullen ons iedere afzonderlijke show blijven herinneren.
Wij adviseren alle partners het project voort te zetten, al is het alleen maar voor de grote netwerk-waarde.’
Ten Bells (NL): ‘Zeer prettige tijd, muziek, Belgische biertjes, spelen op de meest te gekke festivals (over de
grens), opnemen van nieuwe nummers en een introductie met Eursonic/Noorderslag’.
In 2019 treden deze drie acts op tijdens de laatste showcase van het project op Eurosonic/Noorderslag in
Groningen. Daar zal tevens de nieuwste versie van de Euregion Music Exchange gids worden uitgereikt, een gids
met nagenoeg alle adressen van podia en festivals in de euregio.

In 2018 is Pop in Limburg de samenwerking aangegaan met Diep Events uit Weert. Met Marc Creemers is er
een speciaal begeleidingstraject ontwikkeld en uitgevoerd voor jonge Limburgse producers tijdens het Popsport
Limburg project.

In 2019 wil Pop in Limburg investeren in een speciaal traject voor producers en de samenwerking met Diep
Events continueren. Tevens wordt onderzocht of een platform voor Limburgse dancemuziek aangejaagd kan
worden, om deze sector meer zichtbaarheid te geven, te ondersteunen en om betere verbindingen te leggen.

Exploitatie- overzicht

Stichting Popmuziek Limburg te Geleen

Organisatie
BESTUUR
Dhr. L. Winants Voorzitter, Ketenregisseur Integratie Vluchtelingen Limburg at Regietafel Limburg, Prv. Limburg
Dhr. L. Urlings Penningmeester, Directeur bij SuperVisie Limburg
Dhr. S. Ruijters Secretaris, Docent bij Conservatorium en Toneelacademie Zuyd Hogeschool
Dhr. M. Rutten, Management- en educatieteam (kwaliteitscontrole, innovatie- en beleidsplannen)
Conservatorium Maastricht
MEDEWERKERS
Nanet Hazenbosch Communicatiemanager fte 0,44
Julie van Diem Projectmanager fte 0,67
Paul Moerel Directeur fte 0,9
STAGIAIRS
Jop Ostendorf, Student HBO Docent Muziek, Conservatorium Maastricht, Zuyd Hogeschool
Mara Daniëls, Student Universiteit International Leisure Studies, NHTV Breda
Marjolein Kooijman Student HBO Docent Muziek, Conservatorium Maastricht, Zuyd Hogeschool
Jolien van Geffen, Student HBO Docent Muziek, Conservatorium Maastricht, Zuyd Hogeschool
Juul Stikkelbroek, Student HBO Hotel & Facility Management, Zuyd Hogeschool Heerlen
Isabella Ukansu, Student MBO Media & Eventmanagement, Sint Lucas Eindhoven
FREELANCERS
Marike Peters, projecten Euregio Music Exchange, DVERS (showcase) en Music and Business
Bea Palant, DTP-werk
Johan van Mulken, stagemanagement
René Ubachs, geluidstechniek
René Bradwolff, fotografie
FACILITAIR
Sascha Teschner, technisch ontwerp, grafische vormgeving en website Pop in Limburg
KWINT accountants & adviseurs
Buro Pinkpop, huisvesting Mauritslaan 23
Van Oost Verzekeringen

Code Cultural Governance

Colofon

Stichting Popmuziek Limburg hanteert de Code Cultural Governance. Pop in Limburg heeft haar besturingsmodel gebaseerd op het bestuur + directiemodel en volgt het Cultural Governance model. Het beleid wordt in
hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van voorbereiding en uitvoering van het beleid
zijn de verantwoordelijkheid van de directeur. De mate waarin taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij
de directie zijn niet vastgelegd in een reglement, maar in een directiestatuut. Deze verantwoordelijkheden staan
ook beschreven in de functieomschrijving en takenpakket van de directeur. Voor de Kamer van Koophandel is
de directeur tekenbevoegd.

POP IN LIMBURG
Stichting Popmuziek Limburg
Mauritslaan 23
6161 HP Geleen
T: 046.202 1360
E: info@popinlimburg.nl

Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets. Voor de
continuïteit, onafhankelijkheid en verversing van het bestuur is een schema van af- en aantreden opgesteld.
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden. Hun werkzaamheden zijn onbezoldigd. Ieder jaar worden 5 vergaderingen belegd waarbij de directeur aanwezig is. De vergaderingen worden genotuleerd en kennen een vaste
agenda: beleid, financiën, personeel en activiteiten. Minimaal eens in de vier jaar komt het bestuur zonder de
directeur bij elkaar. Hier evalueert het bestuur haar functioneren en worden de bestuursdoelen voor de komende vier jaar besproken. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 mannen. Zij hebben ervaring en kennis op de specifieke gebieden: financiën, organisatie, talentontwikkeling, educatie en pop- en cultuurhistorie in het algemeen.
Eenmaal per jaar heeft de voorzitter van het bestuur een functioneringsgesprek met de directeur.
Het bestuur verricht geen werkzaamheden in de dagelijkse organisatie tenzij op verzoek van de directeur, dan
wel als het bestuur ingrijpen noodzakelijk acht. Dit laatste is de afgelopen jaar niet voorgekomen. Op verzoek
van de directeur wordt op deelgebieden bilateraal overleg gevoerd met een bestuurslid. Op financieel gebied
gebeurt dit op regelmatige basis, op andere gebieden gebeurt dit wisselend. Jaarlijks wordt de begroting voor
het komende jaar goedgekeurd en tweemaal per jaar wordt het financieel verslag besproken. Tevens wordt er
jaarlijks een jaarverslag en een jaarrekening vastgesteld.
Stichting Popmuziek Limburg (Pop in Limburg) werd opgericht op 9 februari 1984 te Stein. Pop in Limburg staat
ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer: 41071912.

Culturele ANBI
Om de status culturele ANBI te krijgen moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 extra belastingvoordeel; voor hen geldt een extra giftenaftrek.
Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, (musea, archieven,
archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen
bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals,
architectuurcentra, presentatieinstellingen en musea. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele
ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van
de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van
de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
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