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TIME
TO
SHINE!
Pop in Limburg onderging de afgelopen jaren een complete make-over: een volledige verzelfstandiging met een
nieuw bestuur, een nieuw beleids- en werkplan, een eigen team en een eigen kantoor. 2019 was het eerste jaar
waarin we volledig op eigen benen stonden. 2019 was het jaar waarin alles op zijn plek viel. Onze organisatie is
stabiel, iedereen heeft zijn draai gevonden en we bruisen van de ambities en de nieuwe ideeën.
Deze positieve en ambitieuze flow voelen we niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar in de hele Limburgse
popsector. Het zindert, de hele popindustrie is alive and kicking. De timing van onze verzelfstandiging kon dus niet
beter! Er zijn fantastische ontwikkelingen gaande en Pop in Limburg wil het ijzer smeden nu het heet is.
Eén van die ontwikkelingen is de groeiende aanjagersrol en de netwerkfunctie van de poppodia. De investering in
hun slagkracht begint zijn vruchten af te werpen. De podia willen en kunnen meer zijn dan een plek waar af en toe
een bandje speelt. Er wordt meer dan ooit samengewerkt en er is veel gezamenlijk enthousiasme om van Limburg
een bruisende popprovincie te maken.
Door de verzelfstandiging is onze eigen zichtbaarheid en slagkracht fors verbeterd. De vier bijdrageregelingen
(SamenDOOR, Impuls, Programmering en Makers) hebben ook veel teweeggebracht. Er is meer direct contact met
makers en podia. De lijntjes zijn kort, er is dagelijks contact met het popveld en we hebben beter dan ooit zicht op
behoeftes, trends en ontwikkelingen.
In 2019 creëerden we de voorwaarden om de komende jaren grote, nieuwe stappen te kunnen maken. We willen
onze kerntaak als steun-, advies- en ontwikkelpunt verstevigen en vooral dat doen waar we toe op aarde zijn:
de Limburgse popcultuur laten shinen!

Paul Moerel
Directeur Pop in Limburg
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Als provinciale popkoepel heeft Pop in Limburg een steun- en adviesfunctie voor de gehele Limburgse popsector.
We zien het als onze taak om het popklimaat maximaal te stimuleren en dat doen we op een aantal manieren.
Natuurlijk zijn er de diverse projecten en bijdrageregelingen die we organiseren, maar voorop staat - en dat is
een rol die we afgelopen jaar stevig hebben opgepakt - dat we het voortouw nemen om de Limburgse popsector
te versterken waar we kunnen door mensen, initiatieven en organisaties met elkaar te verbinden, zichtbaar te
maken, te ondersteunen en te adviseren. Dit is onze core-business, hier streven we naar in alles wat we doen.
Onze creativiteit en scherpte en kwaliteitsbewaking staat hierbij continu ‘aan’. In elke activiteit, elke bijeenkomst
en elk idee zoeken we naar creatieve en slimme manieren om het maximale uit de situatie te halen.

Een nieuwe start, een nieuw kantoor
Zoals gezegd heeft de verzelfstandiging van Pop in Limburg onze organisatie een stevige boost gegeven. Een
eigen basis in de vorm van een eigen kantoor heeft daaraan zeker bijgedragen. We hebben de verzelfstandiging
van Pop in Limburg en het bestieren van een nieuw kantoor in Geleen ingezet om de aandacht op de Limburgse
popmuziek sector te vestigen, middels een feestelijke opening van ons kantoor in het voorjaar van 2019.
Voor die opening nodigden we o.a. de gedeputeerde Cultuur uit, verschillende statenleden van de Provincie, alle
gemeentelijke (cultuur) wethouders en cultuurambtenaren. Daarnaast natuurlijk een brede vertegenwoordiging
van het popveld (podiadirecteuren, festivals, makers e.d.) en ons eigen bestuur, medewerkers en vrijwilligers.
Tijdens de bijeenkomst deelden we onze plannen en schetsten we een beeld van de ontwikkelingen in het
Limburgse popsector. De Universiteit Maastricht gaf een keynote over de rol van de professionele poppodia als
talenthub voor de regio’s in de provincie. De Provincie sprak op haar beurt hun ambities uit m.b.t. de cultuur- en
met name de popsector.

De popsector weet ons te vinden!
Sinds de verzelfstandiging van Pop in Limburg weet de Limburgse popsector ons steeds beter te vinden.
De toename van het aantal volgers, bellers en mailers was in 2019 enorm. Met de lancering van een nieuwe
website bij de verzelfstandiging en de daaraan gekoppelde campagne is onze vindbaarheid enorm toegenomen.
In samenwerking met Bureau Magneet uit Venlo werken we aan de vindbaarheid op o.a. Youtube en Google.
We vroegen de ANBI-status aan om zo voor grote bedragen gratis te kunnen adverteren op Google en dat heeft
zijn vruchten afgeworpen. Eind 2018 zijn we in samenwerking met L1 een eigen podcast begonnen waarin we
ook in 2019 diverse interviews met muzikanten en professionals in de provincie hebben gehouden. In de podcast
is vooral veel aandacht voor nieuwe muziek, diverse nieuwe ontwikkelingen en de verschillende projecten op
het gebied van talentontwikkeling in het Limburgse popcircuit. Sinds 2019 hebben we een vaste marketing- en
communicatiemedewerker en een vaste stagiaire op marketing. Onze eigen website fungeert als platform en zo
wordt ze ook gebruikt. We werkten in 2019 stevig door aan de compleetheid van popinlimburg.nl en zijn zeer actief
op social media. De communicatie tussen onze organisatie en het veld is daarmee flink geïntensiveerd, vooral ook
door de praktische ondersteuning die we bieden, middels de agenda, het reserveringssysteem voor oefenruimtes,
info over subsidies en het popboek - de ‘gouden gids’ voor de Limburgse popscene. Waar er voorheen weinig
gebruik werd gemaakt van onze adviesfunctie, werden we afgelopen jaar veel meer dan voorgaande jaren gemaild
en gebeld met de meest uiteenlopende vragen.

Directeur als spin in het web
Onze directeur Paul Moerel is vanuit zijn functie bij talloze initiatieven betrokken. Naast initiatieven vanuit en via
Pop in Limburg neemt hij deel aan diverse klankbordgroepen en adviesraden, onder meer van het Prins Bernhard
Cultuurfonds, het Elisabeth Strouven Fonds en het Conservatorium Maastricht. Vanuit zijn helikopterview en zijn
uitgebreide netwerk is hij een spin het web voor de Limburgse popscene. Hij reist fysiek veel door de provincie
waar hij continu contact legt met mensen en ze met elkaar in verbinding brengt. Door zijn overzicht van alle trends
en ontwikkelingen in het veld, weet hij wie met wie in contact te brengen, zorgt hij ervoor dat nieuwe initiatieven
het wiel niet telkens opnieuw hoeven uit te vinden en versterkt hij initiatieven door nieuwe samenwerkingen tot
stand te brengen.
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Organisatie als frisse én geoliede machine
In het bestuur hebben zitting: Luc Winants (voorzitter), Sander Ruijters (secretaris), Leo Urlings (penningmeester),
Marc Rutten (bestuurslid) en Martin Eurlings (bestuurslid). Alle bestuursleden zijn onbezoldigd verbonden aan de
stichting. Leden van het bestuur hebben maandelijks overleg met de directeur over de algemene voortgang van
de organisatie en specifieke projectinhoudelijke vraagstukken. Tevens vond er in 2019 vier maal een gezamenlijk
bestuurlijk overleg plaats.
Sinds de transitie en verzelfstandiging van Pop in Limburg hebben we gezocht naar de goede balans en bezetting
binnen ons uitvoerende team. We zijn trots dat we in 2019 een goede samenstelling hebben kunnen realiseren
met jonge ambitieuze en professionele medewerkers, bestaande uit een directeur (Paul Moerel), twee ‘vaste’
projectmedewerkers (Julie van Diem en Jesse Deledda) en een marketing- en communicatiemedewerker (Karin van
Solkema). Dit vaste team van de stichting besloeg eind 2019 vier betaalde functies voor in totaal 2,78 fte. Specifiek
voor de (door)ontwikkeling van het project ‘ Creators Platform’ (Verge) trokken we in 2019 een tijdelijke extra
kracht aan (Levi Wenders) voor 0,44 fte. Voor het personeel van de stichting is de CAO van Social Work (Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening) en is er een pensioenvoorziening.
De verschillende functies, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers hebben zich in 2019 verder
uitgekristalliseerd en alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht en wat ieders taken en
verantwoordelijkheden zijn. De samenwerking tussen de medewerkers verloopt daardoor goed en steeds
efficiënter. Door deze professionaliseringsslag ontstond er afgelopen jaar meer ruimte voor onze steun- en
ontwikkelfunctie en dus een iets betere balans ten opzichte van het produceren en uitvoeren van onze projecten.
In 2020 is het wenselijk om hierin nog een betere balans te zoeken, zodat er nog meer ruimte ontstaat voor
vernieuwing en het ondersteunen van de Limburgse popsector.
Pop in Limburg maakte tevens gebruik van een honderdtal freelancers. Diverse muziekindustrie-professionals uit
Limburg en Nederland worden ingezet voor educatieve workshops, panelgesprekken en de begeleiding van de
muzikale talenten die deelnemen aan onze activiteiten. Diverse DTP’ers, productieleiders en licht- en geluidtechnici
worden ingezet ter ondersteuning van de verschillende projecten.
Afgelopen jaar heeft de stichting ook een externe adviescommissie in het leven geroepen. Enerzijds om onze
directeur gevraagd en ongevraagd van advies te kunnen voorzien over trends- en ontwikkelingen in het Limburgse
en landelijke popveld, anderzijds om mee te denken over de toekomst, de rol en de positie van Pop in Limburg op
lange termijn. Met het aanstellen van een adviescommissie vergroten we tevens het draagvlak van onze stichting
in het Limburgse popveld. Alle leden participeren op vrijwillige en onbezoldigde basis, de commissie vergadert
formeel twee keer per jaar, maar onderhoudt op individueel niveau goede en structurele contacten met de
directeur. De commissie bestaat momenteel uit: Linda Janssen-Beckers (VSBfonds), Jackie Smeets (VIA-Zuyd),
Leon Verdonschot (regisseur, journalist, columnist), Roy Alberts (BUMA/Stemra), Tim Gaal (Grenswerk),
Sander Hoeben (popcoördinator Weert) en Angelo Martinus (Mad Skills).

Erkend Leerbedrijf
Sinds 2019 is Pop in Limburg een erkend leerbedrijf en begeleiden we ook mbo-studenten in het praktijkgedeelte
van hun opleiding. We begeleidden afgelopen jaar studenten van het Sint Lucas (Boxtel) en het VISTA-college
(Heerlen) en leverden daarmee een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap. Naast de twee
MBO-stagiaires begeleidden we zeven HBO-stagiaires van Zuyd (Conservatorium Maastricht, Facility Management
Heerlen) en Fontys Hogeschool (CO IEMES Tilburg).

Verbinder in een veranderend landschap
Als provinciale popkoepel versterkten we afgelopen jaar onze ‘helikopterview’. Door de toenemende
zichtbaarheid kregen we een steeds duidelijker beeld van alle trends en ontwikkelingen in de provincie. Waar
deze overkoepelende stichting - nu Pop in Limburg, voorheen SPL - in het verleden vaak het voortouw moest
nemen in samenwerking of initiatieven, is er sinds de verzelfstandiging iets veranderd in onze rol. We zijn
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zichtbaarder en actiever dan ooit betrokken bij de popscene en merken daardoor ook dat onze hulp meer bottomup wordt gevraagd. Bijvoorbeeld vanuit de poppodia, de festivals maar zeker ook vanuit de muzikanten zelf.
Waar Pop in Limburg ook op het gebied van talentontwikkeling de afgelopen decennia het voortouw nam met
provinciale projecten als Popsport en Nu of Nooit, zien we dat door de nieuwe professionele infrastructuur van
podia en festivals er steeds meer goede regionale initiatieven en projecten ontstaan. Deze activiteiten willen we
ondersteunen met kennis en middelen. We willen er tevens voor zorgdragen dat regionale initiatieven aansluiting
vinden bij provinciale en landelijke projecten, zodat doorstroming van talent wordt gewaarborgd. Dit betekent
ook dat Pop in Limburg de komende jaren moet anticiperen op de regionale ontwikkelingen en daar haar eigen
aanbod, met name op het gebied van projecten, zal gaan aanpassen. Op die manier komt er ook meer ruimte
binnen de organisatie om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en aan te jagen en om regionale activiteiten te
ondersteunen.

Pop in Limburg in actie: wat we nog meer deden in 2019
In de volgende twee hoofdstukken kunt u lezen over onze eigen projecten en regelingen. Naast deze activiteiten
zijn we dagelijks bezig het Limburgse popcircuit vooruit te helpen. Het voert te ver om hier verslag te doen van alle
interventies die wij als Pop in Limburg uitvoeren in onze rol als verbinder, adviseur en ondersteuner. Echter willen
we hier een aantal samenwerkingsverbanden schetsen om een beeld te geven van onze hands-on en proactieve
werkwijze en hoe we als Pop in Limburg contact onderhouden met het veld. Steeds vaker organiseren we ad hoc
ondersteuning of bijeenkomsten als daar vraag naar is en omdat we zoveel in contact zijn met het veld, weten we
precies welke vragen er leven en welke behoeftes er zijn. Zo vervullen we onze rol organisch en optimaal.

Voorbeeld 1 - Verbindingen stimuleren bij nieuwe initiatieven
M-PX is het nieuwe productiehuis van de Muziekgieterij. Vanuit Pop in Limburg zat onze directeur in de
klankbordgroep van Elisabeth Stroeven Fonds. Als popexpert vervulde Paul Moerel een kritische rol in het traject
omtrent de aanvraag voor M-PX. Er werden grote plannen gepresenteerd omtrent educatie, gekoppeld aan een
groot bedrag. Pop in Limburg zorgde in dit traject ervoor dat educatiepartner Kumulus - die sowieso aan de lat
staat voor alle kunsteducatie in Maastricht - werd betrokken bij het plan. Paul Moerel is betrokken als adviseur en
treedt op als verbinder en versterker.

Voorbeeld 2 - Brug tussen popveld en Prins Bernhard Cultuurfonds
Vanuit de hoedanigheid van directeur is Paul Moerel lid van het algemeen bestuur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Limburg. Als popveldexpert adviseert hij enerzijds het fonds over de popbranche en treedt hij
anderzijds op als ambassadeur richting muzikanten en bands over regelingen van het Fonds. Door onze kennis
van de popbranche hielpen we het Fonds afgelopen jaar met het ontwikkelen van regelingen die geschikt zijn voor
de Limburgse popindustrie, die tot op heden nog minder goed bekend was met het Cultuurfonds.

Voorbeeld 3 - Kennisuitwisseling via POPnl
POPnl is de landelijke popkoepel waarin elke provincie vertegenwoordigd wordt. Binnen dat collectief wisselen we
ook van gedachten en monitoren we de ontwikkelingen in alle provincies. Vier keer per jaar zijn er bijeenkomsten,
vergaderingen en soms vindt er uitwisseling van talent plaats door optredens te organiseren in een andere
provincie. Hier kunnen op verrassende wijze interessante ontwikkelingen uit voortkomen, zoals afgelopen jaar
toen een Limburgse band via deze weg op het festival Oerol mocht spelen.

Voorbeeld 4 - Bemiddeling en initiatief Grote Prijs van Nederland
Via POPnl werken we ook samen met de Grote Prijs van Nederland, een voorheen prestigieuze landelijke
talentenjacht die nu een beetje in het slob is geraakt. Pop in Limburg is samen met GRAP uit Amsterdam actief
betrokken bij het opnieuw aanjagen van deze landelijke popwedstrijd.

Voorbeeld 5 - Proactieve rol ontwikkeling van Cultuurregio Noord
Voordat de Cultuurregio haar profiel bekend maakte hebben we in de regio diverse overleggen met muzikanten,
podia, muziekcollectieven en festivals gevoerd. Tijdens deze overleggen probeerden we in beeld te brengen
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wat er allemaal op het gebied van popmuziek is en speelt in Midden en Noord-Limburg en welke behoeftes de
stakeholders hebben. En petit comité, met vertegenwoordigers van acht van de tien gemeentes, hebben we
een plan voor de ‘Proeftuin Popmuziek Cultuurregio Noord’ opgesteld en medio december ingediend bij de
Cultuurregio. Hoofdzaak van het plan: alles wat lokaal gebeurt versterken en verankeren over een periode van
drie jaar. Het stimuleren van samenwerking tussen stakeholders uit de tien deelnemende gemeentes en het
begeleiden en uitwisselen van talent. Binnen drie jaar streven we naar het vormen van een productiehuis voor
Noord-Limburg, waar toptalent een plek krijgt om te kunnen maken en excelleren.

Voorbeeld 6 - Landelijke muzikantendag
In samenwerking met de popcoördinator van de gemeente Weert, Sander Hoeben, hebben we voor Limburgse
muzikanten een busreis opgezet naar de landelijke Muzikantendag in Amsterdam. Dit event is een unieke
gelegenheid voor muzikanten om diverse masterclasses en workshops te volgen, om hun muziek te laten
beluisteren door o.a. talentscouts van diverse muzieklabels en radiostations en bovenal een plek om te kunnen
netwerken met Nederlandse muziekindustrieprofessionals. Om de drempel voor Limburgse muzikanten zo laag
mogelijk te maken om deel te nemen aan dit event, hebben we een busreis georganiseerd. Voor een zeer kleine
vergoeding konden muzikanten zich opgeven, werd de reis voor ze georganiseerd, konden we gratis deelname
garanderen en droegen we bij aan de communityvorming onder Limburgse muzikanten. Bijna 50 Limburgse
muzikanten maakten gebruik van de busreis.

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 vijf 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 het 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.

Voorbeeld 7 – Ondersteuning van twee lokale initiatieven

Denise Raetsen | Singer-songwriter

Afgelopen jaar hebben we twee nieuwe initiatieven ondersteund bij hun oprichting, de uitwerking van hun (werk)
plannen en het fondswerving traject. In de gemeente Peel en Maas ontstond de nieuwe stichting PopPlaza Peel
en Maas. Dit collectief richt zich op het zichtbaar maken van de lokale popscene en het bieden van een podium
en begeleiding aan muzikanten uit de gemeente. Gedurende de diverse overleggen in o.a. Kessel en Panningen
gaf onze directeur advies aan de werkgroep, deelde hij best practices uit andere regio’s en hielp hij met het
schrijven van het beleids- en werkplan van de stichting. Daarnaast gaf hij advies op het gebied van subsidie- en
fondswerving. In Sittard-Geleen ontstond een werkgroep die popmuziekactiviteiten wilde ontplooien voor ouderen
vanaf 50 jaar. Pop in Limburg ondersteunde deze werkgroep door ze onder andere ons kantoor ter beschikking te
stellen als vergaderruimte, maar ook met advies op het gebied van samenwerking en subsidie- en fondswerving.
Beide organisaties ontvingen ook een financiële (opstart) bijdrage uit onze ‘Impulsregeling Popmuziek Limburg’.

‘Toen ik de beslissing genomen had om mij serieus met muziek bezig te houden, zocht ik op de een
of andere manier een opening om binnen te komen in die ‘bubbel’. Om contacten te leggen in dat
wereldje het ik het aangedurfd om naar een Music & Business-sessie te gaan en ik moet zeggen:
voor een startende muzikant is het perfect. Het is allemaal heel erg laagdrempelig, of je nu drie EP’s
hebt uitgebracht of gisteren pas een gitaar hebt gekocht. Ik voelde me vrij om vragen te stellen.
Bij elke sessie heb ik mensen leren kennen. In 2019 ben ik bij elke sessie geweest; niet alleen om
de inhoud, maar ook vanwege het netwerk dat je opbouwt. Uiteindelijk ben ik met Pop In Limburg
meegegaan naar de Muzikantendag in Amsterdam. Ze maakten dat ook weer heel laagdrempelig.
Zo hadden ze bijvoorbeeld een bus georganiseerd om met zijn allen daar naartoe te gaan. Als ik
in mijn eentje met de trein had moeten gaan, had ik het niet gedurfd. Ik heb daar nog niks laten
horen, ik wilde alleen even kijken hoe het eraan toe ging. Bij DVERS ben ik wel naar conferenties
geweest en heb ik wél dingen laten horen. Ik heb feedback gekregen die me vooruit heeft geholpen,
zoals: hoe pak ik mijn optredens beter aan, wat kan ik doen om mijn groei te stimuleren en hoe
creëer ik het beste een bepaalde sound? Echt de basics. Daarna kwam ik bij VERGE terecht. Daar
heb ik zoveel geleerd over songwriting, zoals creatief schrijven, storytelling, object writing en
produceren, waar ik nog helemaal geen kaas van had gegeten. Het heeft mij allemaal een beetje in
een stroomversnelling geduwd.’

Voorbeeld 8 – Aanvraag ‘Urban Talent’ Fonds Cultuurparticipatie
Afgelopen jaar hebben we de Heerlense rapper Alvin ‘Dookie’ Scheepers kunnen ondersteunen in zijn aanvraag
bij het landelijke Fonds Cultuurparticipatie voor de Urban Talentregeling. Om voor deze regeling in aanmerking
te kunnen komen dienen de talenten zich te verbinden aan een culturele instelling, in dit geval dus Pop in
Limburg. Dookie stelde zijn eigen persoonlijke ontwikkelingsplan op en samen met onze directeur werd het plan
vervolgens gepitcht voor de commissie van het fonds in Utrecht. Pop in Limburg beheert de financiële middelen
die ter beschikking zijn gesteld door het landelijke fonds en op basis van de voortgang en de gemaakte kosten kan
Dookie een beroep doen op de middelen. Daarnaast begeleiden we Dookie in het traject en monitoren we zijn
ontwikkeling en de voortgang.

Code Cultural Governance
Pop in Limburg hanteert de Code Cultural Governance. We hebben ons besturingsmodel gebaseerd op het
bestuur + directiemodel en volgen 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 onze directeur. Voor de Kamer van Koophandel is de directeur
tekenbevoegd.
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.
Ons bestuur bestaat momenteel uit vijf leden. Hun werkzaamheden zijn onbezoldigd. Ieder jaar worden vier
VERBINDEN, ADVISEREN EN ONDERSTEUNEN ALS CORE BUSINESS

Denise Raetsen - foto door Cultureel Lint Weert
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Culturele ANBI
Wil Boumans | Voorzitter Stichting Podium Plus
‘Wij hebben onze ideeën op een bepaald moment aangemeld bij Pop In Limburg, omdat we van
verschillende mensen te horen kregen dat het een goede zet zou zijn. We zijn daar toen met open
armen ontvangen, omdat Podium Plus een initiatief uit de samenleving is en dat was belangrijk
voor ze. Het segment vijftig-plus was op dat moment nog onontgonnen gebied qua popmuziek in
de provincie, dus we hebben daar een aantal zeer aangename gesprekken over gehad met Pop
in Limburg. Ze hebben ons op het juiste spoor gezet om subsidies aan te vragen, bijvoorbeeld.
Niet alleen bij Pop In Limburg, maar ook bij de Provincie. Ik vind Paul Moerel bovendien een zeer
deskundige directeur; hij is duidelijk, heeft een goede visie en het is een man met een missie. Het is
niet voor niks dat Pop In Limburg zo’n goede naam heeft, bij jongeren én ouderen. Dat ze hiervoor
openstaan, kun je alleen maar toejuichen, zeker met de demografische ontwikkelingen die er
zijn. Het is ook een wisselwerking, want als wij ergens bij kunnen helpen, doen we dat natuurlijk.
En als je iets wil weten, staan ze je graag te woord. Je hoeft maar te bellen en je krijgt antwoord.
Daarnaast is alles is op de website van Pop In Limburg te vinden.’

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.

ANBI gegevens
Naam: Stichting Popmuziek Limburg
KvK 41071912
RSIN: 007760656

Exploitatie- overzicht 2019

Realisatie
2019
€

Begroting
2019
€

Realisatie
2018
€

Projectopbrengsten

334.309

268.500

182.899

Projectkosten

306.263

268.500

168.293

Saldo project resultaat

28.046

-

14.606

Exploitatie opbrengst subsidie

217.610

229.300

189.649

Bruto exploitatieresultaat

245.656

229.300

204.255

Personeelskosten

148.565

171.050

135.488

Afschrijvingen

3.450

5.000

1.659

Overige bedrijfskosten

54.457

53.250

88.571

Beheerslasten exploitatie

206.472

229.300

225.718

Exploitatieresultaat

39.184

-

-21.463

Rentelasten en soortgelijke kosten

-473

-

-348

Som der financiële baten en lasten

-473

-

-348

38.711

-

-21.811

38.711

-

-21.811

38.711

-

-21.811

Resultaat
Bestemming resultaat:
Stichtingskapitaal
Stichting Podium Plus - foto door Pop in Limburg
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Waar doen we het voor?
De projecten en activiteiten die door ons georganiseerd worden staan allemaal in teken van het stimuleren,
verbinden en ondersteunen van muzikaal talent uit Limburg en de Euregio. Daarbij proberen we het hele
spectrum van makers te bedienen: van amateurs en jonge beginnelingen tot pre- en midcareer muzikanten. De
projecten zijn gericht op talentontwikkeling, bevordering van deskundigheid, zichtbaarheid, connecties in de
muziekindustrie en het creëren van ondersteunende communities. Wat we in 2019 bereikten met onze eigen
projecten, leest u hier:

POPSPORT
Wat		

Popsport is een coachingstraject voor jong muzikaal talent tussen 14 en 21 jaar oud.

Wanneer

In de periode januari tot mei 2019

Wie

We hadden tien deelnemers uit de gemeenten Venlo, Weert, Roermond, Sittard, Heerlen
en Maastricht. Curve (band), Defenestrate (band), Petrified (band), Black Swords (band),
Joeyonthetrxck (producer), TOM$ON (producer), Botak (producer), Levinci (rapper/producer),
Ar-Jane (singer-songwriter), Jaden (singer-songwriter).

Waar

Popsport vond plaats op diverse locaties in de provincie, waaronder Conservatorium Maastricht,
Cultuurhuis Heerlen, Grenswerk Venlo, ECI Cultuurfabriek Roermond en Muziekcentrum De Bosuil
Weert.

Het traject De tien acts traden voor elkaar op en werden daarna gekoppeld aan een begeleider die ze
voorzag van feedback. Het traject bestond verder uit vier individuele workshops op maat,
promotiemateriaal bestaande uit een fotoshoot en video’s, een opnamedag in een professionele
studio en optredens bij drie tussentijdse showcases. De twee meest succesvolle deelnemers
(Sem en Defenestrate) stroomden door naar het landelijke Popsport traject, met coaching,
masterclasses, toffe speelplekken, een dag in de studio van De Staat en de mogelijkheid een
videoclip op te nemen.

Resultaat De jonge talenten kregen professionele begeleiding en traden meerdere keren op voor publiek.
Los van de enorme individuele groei en het leerproces, ontstond er een nieuwe community,
deelnemers leerden elkaar en elkaars netwerk kennen, gaven elkaar tips en feedback en leerden
van elkaar.

Publieksbereik Gemiddeld 60 bezoekers per showcase en 200 bij de eindshowcase in Muziekcentrum de Bosuil.

PROJECTEN
IN 2019
EEN TERUGBLIK
Coachingsdag Nu of Nooit - foto door René Bradwolff

Bijzonderheden We hebben video-opnames gemaakt tijdens het traject die we als marketingmiddel willen
gaan inzetten. Dit jaar hebben we daarnaast scholenwerving nieuw leven ingeblazen,
waardoor nieuw talent is komen bovendrijven dat we anders wellicht gemist hadden.

Doorkijk naar 2020

Voor volgende edities willen we meer contacten opbouwen in de dance en urban
scene om ook die doelgroep een passend leertraject te kunnen aanbieden.

NU OF NOOIT
Wat 		

Nu of Nooit is een provinciale wedstrijd voor de meest talentvolle acts van dit moment.

Wanneer

De voorrondes, workshopdagen en finale vonden plaats vanaf oktober tot en met december 2019,
het vervolg loopt door tot medio 2020.
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Wie		
Waar

25 acts uit de hele provincie.
Er waren vijf voorrondes op vijf locaties Poppodium Volt (Sittard), Poppodium Grenswerk (Venlo),
Muziekcentrum de Bosuil (Weert), ECI Cultuurfabriek (Roermond) en poppodium NIEUWE NOR
(Heerlen). De finale vond plaats in de Muziekgieterij (Maastricht).

Het traject Voorafgaand namen alle acts deel aan twee coachingsdagen met muzikale en zakelijke workshops
van professionals. Tijdens de voorrondes worden er twee acts geselecteerd: een boeking van de
avond en een muzikant van de avond. Na afloop van de vijf voorrondes selecteerde de vakjury de
vijf finalisten (dus niet één finalist per voorronde).

Resultaat De reacties op DVERS 2019 waren positief. Er bleek in de Limburgse popsector grote behoefte
om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Er was bewust voor gekozen om wat minder acts te
boeken dan voorheen, om meer aandacht per act te genereren.

Winnaars Limburgse Popprijs The Ragtime Rumours (veelbelovende artiest) en het platform 		
				

Doorkijk naar 2020

Parkstad Popstad (categorie sector)

In 2020 willen we de diverse locaties van het showcasefestival beter uitlichten om
te zorgen dat het publiek ze beter weet te vinden, letterlijk en figuurlijk. In 2020 zal
de Limburgse Popprijs worden uitgereikt op de avond voor DVERS.

Publieksbereik Gemiddeld 172 bezoekers bij de eerste 4 voorrondes, 361 bij laatste voorronde in Nieuwe
			

Nor en 700 bij de finale in de Muziekgieterij.

Resultaat Dankzij de financiële bijdrage van Sena Performers heeft Pop in Limburg alle finalisten een gage
kunnen bieden van € 250,- per persoon. Verder committeerden 15 Limburgse popfestivals zich
aan Nu of Nooit, door de belofte te maken tenminste één van de finalisten te boeken in 2020.
De winnaar van Nu of Nooit 2019, Elle Hollis, krijgt een natraject aangeboden, waarbij de act in
advies en budget begeleid wordt door Pop in Limburg. De act zal bovendien Pinkpop 2020 openen
en staat door samenwerking met De Grote Prijs van Nederland automatisch in de halve finale van
deze landelijke popwedstrijd.

Doorkijk naar 2020

Dit was de laatste editie van Nu of Nooit. Pop in Limburg zal in 2020 samen met de
poppodia een vervangend traject ontwikkelen, dat nog meer gedragen wordt door
de gehele Limburgse popsector (met in het bijzonder de poppodia) waarbij er meer
ruimte is voor maatwerkbegeleiding- en coaching, meer optreedmogelijkheden en
meer community building.

EUROSONIC NOORDERSLAG
Wat

Eurosonic Noorderslag is hét congres voor de Europese muziekindustrie. Wij organiseerden daar
i.s.m. onze Belgische partner PXL Music en onze Duitse partner PopNRW een netwerkbijeenkomst
met showcase.

Wanneer

18 januari 2019

Waar

Café De Drie Gezusters in Groningen

Publieksbereik

60 deelnemers aan netwerkbijeenkomst, vooral uit Limburg en België. Helaas minder
dan gehoopt, o.a. door slechte vindbaarheid van de locatie. Wel een bomvolle zaal bij de
showcasepresentaties.

Resultaat Aanwezigen beschouwden de bijeenkomst als nuttig. Tijdens de bijeenkomst reikten we de
Euregion Music Exchange magazine uit, een gidsje met een overzicht van podia en festivals in
de Euregio. Later verspreidden we het gidsje ook online via website en social media. Tijdens de
showcase presenteerden drie popacts zich: The Ten Bells (NL), AZRA (BE), Darjeeling (DE).

DVERS
Wat

DVERS is een netwerkconferentie gecombineerd met een showcasefestival. Op de conferentie
en het netwerkdiner komen verschillende groepen uit de popsector samen, van muzikanten en
professionals uit de Nederlandse muziekindustrie tot beleidsmakers. Het showcasefestival is voor
muzikanten en muziekliefhebbers.

Wanneer

zaterdag 28 september 2019

Waar

De conferentie vond plaats in Poppodium Volt Sittard, het netwerkdiner bij Ernesto’s Cantina
Mexicano, het showcasefestival op circa 15 verschillende locaties in de binnenstad van Sittard.

Doorkijk naar 2020

Doel is om volgend jaar meer mensen te trekken voor de netwerkbijeenkomst en
een vaste plek ervoor te vinden.

SENA PERFORMANCE STAGE

Onderdelen van DVERS
• netwerksessies
• Q&A met Pop in Limburg
• muzikantensessies (makers in gesprek met boekers, programmeurs, marketeers en andere professionals)
• informatiebalie over bijdrageregelingen
• uitreiking van de Limburgse Popprijs
• netwerkdiner
• showcasefestival panel Op naar duurzamere festivals
• panel Subsidies in de popsector: moet dat?
• panel Ontwikkelingen in het Limburgse popveld

Wat

Wij verzorgden de programmering van de Sena Performance Stage op het Bevrijdingsfestival
Limburg op 5 mei. Het is een podium voor regionaal, aanstormend talent i.s.m. Sena. Sena is de
rechtenorganisatie voor artiesten en producenten en zet zich actief in voor jong, regionaal talent.

Wanneer

5 mei 2019

Waar

De Markt in Roermond

Wie

Zes Limburgse acts (dj Chasner, A Minor Problem, Coolboxer, Elle Hollis, Blackbird en Mt. Atlas)

Publieksbereik 170 deelnemers aan conferentie

Resultaat Veel aandacht voor de zes acts op het Sena-podium (door afwisseling tussen programmering op

			
			

70 deelnemers aan netwerkdiner
55 acts bij showcasefestival (36 uit Nederland, 10 uit België, 9 uit Duitsland)
PROJECTEN IN 2019, EEN TERUGBLIK

main stage en Sena Stage.

PROJECTEN IN 2019, EEN TERUGBLIK

MUSIC AND BUSINESS
Alvin Scheepers | Dookie
‘Met ondersteuning van en in samenwerking met Pop in Limburg heb ik met succes een aanvraag
kunnen indienen voor de Urban Talent regeling van het Fonds Cultuurparticipatie. Het doel van
mijn project was om dieper in te gaan op mijn maakprocessen. Ik wist dat ik met veel ideeën
rondliep, maar ik strugglede om iets concreets te vormen, dus ben ik me eerst gaan inlezen op het
onderwerp en heb daarna met andere professionals en artiesten gesproken over hoe zij processen
ervaren en met blokkades omgaan. Ik heb wat oefeningen voor mezelf opgezet, hele praktische
zaken. Tijdens het maken van liedjes heb ik dat uitgeprobeerd en ik ben gaan analyseren welke
blokkades daarbij opkwamen. Vervolgens ben ik bepaalde informatie gaan delen met andere
artiesten, om te kijken of ze er iets mee kunnen. Het hele traject is heel waardevol voor mij
geweest, want het heeft me inzicht gegeven in mijn blokkades en hoe ik daarmee om moet gaan,
zoals mijn onzekerheden en het gevoel dat ik dingen niet kan. Als je die blokkades weghaalt,
kom je erachter dat je het eigenlijk allang kan. Heel veel artiesten hebben ermee te maken; een
writersblock of dat ze niet weten waar ze het moeten zoeken. Mijn doel in september was om twee
projecten te doen en uiteindelijk heb ik vijf albums gemaakt. Pop In Limburg is een goede partner.
Het is altijd fijn samenwerken met Paul. Hij is zich ervan bewust dat er een populaire stroming is
naast de bandjescultuur en dat is heel prettig. Hiphop is van ver moeten komen. Er is heel lang
heel laconiek over gedaan en nu ineens kunnen we er niet meer omheen. Limburg is een van de
toonaangevende provincies op hiphopgebied, zeker qua authentieke undergroundmuziek.”

Wat

Music and business zijn kennissessies (paneldiscussies) tussen mensen uit de muziekindustrie en
Limburgse muzikanten.

Wanneer

Zes sessies verspreid over 2019

Waar

Maastricht, Venlo, Sittard, Heerlen, Weert en Roermond

Wie

25 muziekprofessionals en 85 deelnemers verspreid over de sessies

Thema’s

Hoe regel ik optredens; online presence; management; identiteitsbepaling; beroemd worden in je
niche; meet your scene.

Vorm

Paneldiscussies, workshops, 1-op-1 werksessies.

Resultaat De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zeer positief en kwalitatief ervaren. We
vroegen muzikanten voorafgaand aan de bijeenkomsten in welke thema’s zij interesse hadden.
Het programma sloot daardoor perfect aan bij de behoefte in het veld. Door per bijeenkomst op
één thema in te zoomen, ontstond er bovendien veel meer diepgang. Meer dan de helft van de
deelnemers volgde meerdere sessies.

Doorkijk naar 2020

Streven naar meer deelnemers, uitdagende en interessante invulling. We willen in
2020 naast bovenstaande ook vergelijkbare sessies organiseren voor een andere
doelgroep: mensen die bij een poppodium of andere poporganisatie werken.

CREATORS PLATFORM / VERGE
Wat 		
		

VERGE is een nieuwe hybride popopleiding en platform voor excellent talent in Limburg en de 		
Euregio waarin we toptalent opleiden en aansluiting bieden op het internationale popcircuit.

Waarom

Limburg miste nog aanbod op het gebied van excellente talentontwikkeling in de Euregio
en de Provincie wil investeren in het aanjagen van Euregionale samenwerking in excellente
talentontwikkeling.

Voor wie

We richten ons met name op bijzonder getalenteerde songwriters, producers en makers.

Met wie

VERGE is een non-profit organisatie die gedragen wordt door een collectief van professionals
uit de muziekindustrie met allerlei achtergronden waaronder muziekproductie, songwriting,
management, evenementenorganisatie en coaching. VERGE werkt met een sterk netwerk van
scouts waaronder muzikanten, muziekdocenten, professionals uit de popmuziekindustrie
en opleidingsinstellingen. O.a. studenten van Zuyd Hogeschool (Facility Management en
Conservatorium) ondersteunen bij de ontwikkeling van het platform (inhoudelijk, organisatorisch).

Doelstelling We willen songwritingskills op een internationaal niveau en een songwriting community
creëren. Vrij uniek voor Nederland. We hebben dit platform o.a. gebaseerd op ontwikkelingen in
Stockholm en Toronto. De aangeboden lesstof is gebaseerd op het curriculum voor songwriting
van Berklee College of Music in Boston, VS.
Dookie - foto door d00p

Wanneer
PROJECTEN IN 2019, EEN TERUGBLIK

Het bijeenbrengen van de meest veelbelovende talenten uit de Euregio is een doorlopend proces.

PROJECTEN IN 2019, EEN TERUGBLIK

Resultaat Afgelopen jaar werden er honderd talenten aangedragen. Na zorgvuldige selectie zijn zestig
talenten uitgenodigd voor onze startbijeenkomst in november bij poppodium Volt te Sittard. In
2019 zijn vier deelnemers een Development program gaan volgen en hebben drie deelnemers
gebruik gemaakt van het Buddy Program. Eind 2019 hebben alle activiteiten van VERGE ertoe
geleid dat er 25 enthousiaste toptalenten zich hebben aangemeld voor de nieuwe masterclass die
in het voorjaar van 2020 zal plaatsvinden. Deze nieuwe groep zal worden ondersteund door de
deelnemers van voorgaande edities. En hiermee hebben we een grote stap gezet naar het creëren
van onze VERGE community.

Doorkijk naar 2020

Vanaf 1 juli 2020 zal VERGE als zelfstandige stichting verdergaan met de volgende
doelen:
• Het scoutnetwerk van VERGE versterken door minimaal tien nieuwe scouts toe
te voegen uit België en Duitsland.
• Samenwerkingspartners zoeken in de Euregio die baat gaan hebben bij de
talentontwikkeling van VERGE.
• VERGE wil haar deelnemers beter bedienen door bestaande activiteiten te
professionaliseren en tegelijkertijd nieuwe activiteiten ontwikkelen waaronder:
1.
Workshops - Persoonlijke groei bevorderen op gebieden als
Music & Law, Fundraising, Creativity en Music contracts.
2.
Forum - Een sociaal netwerk waar artiesten elkaar online kunnen
opzoeken en er kruisbestuiving kan plaatsvinden.
3.
Keynotes - Onze community prikkelen en inspirerende sprekers
ervaringen laten delen uit de internationale muziekindustrie.
4.
‘ON THE VERGE’ - een van onze artiesten de kans bieden zich 		
specifiek te ontwikkelen.
5.
‘Excellent program’ (Werktitel) - Deelnemers die succesvol ons 		
‘Development program’ hebben doorlopen zelfstandig verder te
ontwikkelen, waarbij VERGE contact onderhoudt om de voortgang
te bewaken.

Doorkijk naar 2020 In overleg met onze partner Muziekgieterij hebben we ervoor gekozen om de
Nederlandse voorronde van Imagine 2019 niet te organiseren in het najaar.
Enerzijds omdat we zelf veel grote projecten organiseren in het najaar (Nu of Nooit,
DVERS) en anderzijds omdat de internationale finale van Imagine dan nét achter de
rug is. Het gat tussen de landelijke en internationale finale is ons inziens te groot.
Hierover is gecommuniceerd met de Provincie Limburg. We hebben toestemming
om de Nederlandse voorronde van Imagine in het voorjaar van 2020 te organiseren.
De internationale finale van Imagine zal in het najaar van 2020 plaatsvinden in Polen.

Koen de Witte | Frontman Solomon
‘Het was voor ons heel belangrijk om op DVERS gespeeld te hebben, omdat het voor mensen uit de
regionale muziekindustrie, die misschien wel eens van ‘dat bandje uit Maastricht’ hadden gehoord,
een van de doorslaggevende factoren was om te denken: ‘Die doen er toe.’ Waar anders kun je
jezelf even voor de hele Limburgse industrie presenteren? Ook de Music & Business-workshops
waren super fijn. Wij zijn heel gedreven en door te praten met mensen die ons advies geven,
hebben we een meerjarenplan opgesteld. Die workshops waren voor ons een dubbelcheck of we
een beetje op goede weg zaten en of we de juiste informatie verzameld hadden links en rechts.
Voor veel andere bands is het een geschikt moment om een plan op te gaan stellen, want er komt
zoveel bij kijken. Het netwerk dat je gaandeweg opbouwt is in ons geval het meest waardevol. De
Makersregeling heeft ons de mogelijkheid gegeven om alles vast te leggen op video, wat altijd onze
droom was als band zijnde. Toen die regeling om de hoek kwam, leerde ik toevallig in dezelfde
week een documentairemaker kennen met wie ik een goede klik had. We zijn toen meteen dat plan
gaan schrijven om een aanvraag te doen. Veel documentaires kijken terug, maar volgens mij is het
juist heel waardevol om een gemotiveerde jonge band een jaar lang te volgen.’

IMAGINE
Wat

Imagine is een jaarlijkse muziekcompetitie- en trainingsprogramma voor jonge muzikanten in de
leeftijd van 13 tot 21 jaar, waarmee nieuw talent een wereldwijd platform krijgt.

Wanneer

We hebben de Nederlandse finale van Imagine verplaatst naar 2020. De Internationale finale vond
wél plaats in het najaar van 2019.

Waar

Muziekgieterij, Maastricht

Wie

Acht jonge bands uit België, Brazilië, Kroatië, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Zweden, Zimbabwe en
de Nederlandse winnaar van Imagine NL (2018). Deze acht waren geselecteerd uit meer dan 1000
acts wereldwijd.

Programma Tijdens de internationale finale verbleven de deelnemers een heel weekend in Maastricht,
ondergingen diverse workshops en traden uiteraard op. Wenyombwe uit Zimbabwe werd
uitgeroepen tot winnaar. De Nederlandse inzending trad in het kader van de internationale
uitwisseling ook op tijdens de voorronde van de Franse landelijke finale in Parijs (eerste
weekend van november 2019). De begeleiding van de band werd geregeld door Rob Driessen
van de Muziekgieterij Maastricht.
Solomon - foto door Patrick Dreuning
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Mensen uit de Limburgse popscene die vragen hebben over de wereld van subsidies en fondsenwerving kunnen
bij Pop in Limburg terecht. Op onze site wordt duidelijk gemaakt van welke regelingen gebruik gemaakt kan
worden. Naast ondersteuning bij provinciale, gemeentelijke en landelijke aanvragen, helpt Pop in Limburg ook met
een viertal eigen regelingen die intern worden begeleid, beoordeeld en uitgevoerd. In 2019 presenteerden we drie
nieuwe regelingen en voerden we voor de tweede keer de regeling DOOR! uit. Hieronder vindt u kort de inhoud en
de resultaten van onze regelingen over het jaar 2019.

MAKERSREGELING
Voor wie

Voor pre- en midcareer makers die willen groeien naar de (sub)top van het Nederlandse popcircuit
en een professionele carrière nastreven.

Wat beoogt de regeling

Hoe

BIJDRAGE
REGELINGEN
IN 2019

Resultaten

In 2019, 2020 en 2021 stelt Pop in Limburg per jaar € 25.000,- ter beschikking
voor de regeling. Met de Makersregeling helpen we deze artiesten financieel
en inhoudelijk om aansluiting te vinden bij de Nederlandse subtop. We
financieren deze regeling volledig uit ons eigen budget. Het geld moet
direct terechtkomen bij de makers, en niet - zoals bij veel andere projecten coaches, inhuur van techniek of zalen, marketing, e.d.

Makers ontvangen hulp bij het opstellen van een carrièreplan, het invullen van de aanvraag en
het maken van een begroting. Een onafhankelijke externe commissie beoordeelt de aanvragen.
Gehonoreerde aanvragers nemen verplicht deel aan een peer-to peer-intervisietraject. Gedurende
de projectperiode komen ze geregeld bij elkaar voor intervisiegesprekken, om onder begeleiding
van een coach de voortgang van hun projecten te bespreken. Hierdoor ontstaat onderlinge
uitwisseling van kennis en ervaringen en kunnen ze elkaar helpen en adviseren.
Voor de eerste aanvraagronde in 2019 ontvingen we 13 aanvragen, goed voor een bedrag
van ruim €55.000,-. Het niveau van de aanvragen was over het algemeen zeer goed. Er zijn vijf
aanvragen positief beoordeeld voor een bedrag van € 25.000,-. Pop in Limburg heeft hiervoor
dus € 5.000,- extra aangewend uit haar eigen middelen (via het budget van de Impulsregeling).

PROGRAMMERINGSREGELING
Voor wie

Voor kleine muziek- en cultuurpodia met een maximale capaciteit van 300 bezoekers en kleine
festivals met een maximale capaciteit van 1500 bezoekers.

Wat beoogt de regeling

Maxime Cathalina - foto door Sharik Derksen

Hoe

Resultaten

Limburgse muzikanten en bands komen tot wasdom in het rijke
podiumcircuit van Limburg. Optreden is essentieel voor de ontwikkeling
van muzikanten en het geeft ze bovendien de gelegenheid om meer
bekendheid te genereren en publiek aan zich te binden. Echter in dit ‘D-podia
en C-festivalcircuit’ wordt steeds minder livemuziek geprogrammeerd. We
stimuleren horecaondernemers en jongerencentra met de regeling om meer
livemuziek te programmeren.

De aanvraag wordt gedaan door de organiserende partij, het podium, via een eenvoudig
aanvraagformulier dat te downloaden is via onze website. Een podium of festival kan per
aanvraag respectievelijk €300,- of €500,- euro aanvragen, de middelen dienen te worden ingezet
voor de uitbetaling van gages aan de muzikanten. Na afloop van een concert of festival wordt er
afgerekend op basis van bewijsstukken zoals facturen, gageverklaring en promotiemateriaal. In
totaal stelden we een budget van € 20.000,- ter beschikking voor deze regeling, waarvan € 10.000,uit eigen middelen en € 10.000,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.
In 2019 zijn er 27 aanvragen gedaan voor de ‘concerten’ (bijdrage € 300,- per concertavond) en
19 aanvragen voor de ‘festivals’ (bijdrage € 500,- per festival). Op een drietal aanvragen na zijn
alle aanvragen gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 15.500,-. De geografische spreiding
BIJDRAGE REGELINGEN IN 2019

van de herkomst van de aanvragen is ‘redelijk’ te noemen, uit alle windstreken van de provincie
is aangevraagd. Echter, het zwaartepunt ligt duidelijk in Zuid-Limburg. Er is nog werk aan de
winkel om de regeling nog beter te communiceren en om podia, met name jongerencentra,
te begeleiden in het aanvraagproces. We merken dat, ondanks de laagdrempeligheid van
de regeling, veel podia huiverig zijn om een aanvraag in te dienen. Eenmaal over de streep
getrokken en bekend met de procedure volgen snel meerdere aanvragen. Iedereen die gebruikt
heeft gemaakt van de regeling was in ieder geval dankbaar en enthousiast.

IMPULSREGELING
Voor wie

De regeling is met name bedoeld voor instellingen en organisaties in het Limburgse popcircuit,
zoals muziekcollectieven, (pop)podia, festivals en lokale popmuziekkoepels. Met de regeling willen
we nieuwe ideeën en initiatieven vlot trekken door een eenmalige financiële (impuls) bijdrage
te geven. Op deze manier kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het veld en de
initiatiefnemers niet alleen ondersteunen met advies maar ook met een financiële bijdrage.

Wat beoogt de regeling

Hoe

Resultaten

Met deze regeling ondersteunden we innovatieve (pop)projecten die gericht
zijn op educatie en talentontwikkeling, euregionale samenwerking, het
verbinden van amateurs en professionals en samenwerking en kennisdeling
tussen organisaties. In totaal stelden we hiervoor € 30.000,- ter beschikking,
waarvan € 25.000,- uit eigen middelen en € 5.000,- van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.

De vragende partij dient een projectplan inclusief begroting met dekkingsplan op te stellen en in
te dienen bij Pop in Limburg. Bij het opstellen van de plannen kunnen we adviseren en helpen.
Doelstellingen dienen SMART geformuleerd te zijn en de plannen dienen te voldoen aan de
gestelde criteria voor deze regeling, in te zien op onze website. De beoordeling van de aanvragen
wordt door ons op basis van de gestelde criteria zelf gedaan. Gehonoreerde projecten krijgen een
voorschot van 80% van de toegezegde bijdrage, na het indienen een inhoudelijke en financiële
eindrapportage en bewijsstukken als facturen en promotiemateriaal wordt het resterende bedrag
overgemaakt.

Tim Gaal | Directeur poppodium Grenswerk
‘We zetten ons graag zo breed mogelijk in als het gaat over educatie, bijvoorbeeld in het primair
onderwijs, om kinderen zo vroeg mogelijk te interesseren voor popmuziek. SamenDoor! is een
mooi project in samenwerking met basisscholen. We hebben twee van die projecten gedaan het
afgelopen jaar. Het is de tweede keer dat we van zo’n doorregeling gebruik hebben gemaakt en
het was een groot succes. Het enthousiasme bij de leerlingen was erg groot. Ook hebben we
voor het tweede jaar op rij tijdens het Zomerparkfeest de Grenswerkkerk kunnen opzetten, in
het kader van talentontwikkeling. Daardoor hebben we een mooie podiumplek gerealiseerd voor
lokaal talent. Los daarvan hebben we in Pop In Limburg een mooie sparringpartner gevonden
waarmee we ideeën kunnen bespreken. Zo is er een plan over de versterking van de NoordLimburgse popscene. Daarin wordt onder andere een productiehuis ontwikkeld. Dat wordt
hopelijk in de komende jaren uitgerold met de regio’s Roermond, Weert en Venlo. Pop In Limburg
is de verbindende factor tussen de verschillende poppodia in de provincie. Ze willen samen dingen
naar een hoger plan tillen en vooruitkijken naar de toekomst. Dat kan ik gebruiken bij mijn eigen
beleidsplannen voor de komende vijf jaar. Ze zijn de katalysator voor de podia in Limburg en
hebben zeker geholpen bij de professionaliseringsslag die wij hebben gemaakt.
Ter ere van ons vijfjarige bestaan hebben lokale artiesten een live-opname gemaakt in een bijna
MTV Unplugged-achtige setting. Dat is geregistreerd, zowel de audio als video, en dat zou eigenlijk
rond Record Store Day worden uitgebracht. Dat is geparkeerd vanwege de huidige crisis, dus dat
komt op een later moment. We hebben mooie ondersteuning gekregen voor dit traject, zodat we
leuke regionale bands verder kunnen helpen en daarvan een fysiek product kunnen uitbrengen.
Op een later moment volgt daarvan de presentatie.’

In totaal zijn er dit jaar 15 aanvragen gehonoreerd. De geografische spreiding van de aanvragen
in Limburg is goed te noemen. Op inhoud verschilden de projecten ook enorm. Zo ontwikkelde
Sander Gommans een nieuw internationaal educatief platform onder de naam ‘Magic o Metal’;
startte de Moon Music Studio in Maasbracht een hoogwaardige nieuwe cross-overproductie
i.s.m. dichters, videografen en muzikanten; organiseerde poppodium Muziekgieterij een
uitwisselingsproject met rock- en metalbands uit België en Duitsland en startte een groep
‘oudere jongeren’ succesvol het nieuwe platform ‘Stg. Podium Plus’ in de Westelijke Mijnstreek.
Het totale beschikbare budget voor deze regeling is volledig opgegaan. We zijn zeer tevreden
over deze regeling en de diversiteit van de aanvragen. We zien een grote meerwaarde om
nieuwe initiatieven in de provincie hiermee op gang te helpen.

Tim Gaal - foto door Anoek van Rijswick
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SAMEN DOOR!
Voor wie

Poppodia en -festivals, popacts, popmuziekcollectieven en jongerencentra met een structurele
popmuziekprogrammering kwamen in aanmerking voor een bijdrage. Voorwaarde is dat de
organisatie een relatie aangaat met een school in haar eigen gemeente.

Wat beoogt de regeling

Hoe

Resultaten

Het doel van de regeling is het verstrekken van een projectsubsidie
voor het realiseren van een duurzame inbedding van kwalitatief goed
muziekonderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs door: Het vormen
van verbindingen tussen binnenschoolse en buitenschoolse muziekeducatie
door het realiseren van een samenwerking tussen een poporganisatie en een
school. Ook wil Pop in Limburg met deze regeling poporganisaties en scholen
stimuleren ook verbinding te zoeken met partners die het convenant “Méér
Muziek in de Klas in Limburg” hebben ondertekend, zoals Conservatorium
Maastricht, kunstencentra e.d. om zo gebruik te maken van elkaars
kwaliteiten, kennis, kunde en netwerk.

De aanvrager en school stellen samen een projectplan op en tekenen een
samenwerkingsovereenkomst / verklaring. Op de website van Pop in Limburg waren de
aanvraagformulieren te downloaden en werden alle concrete voorwaarden en criteria van de
regeling toegelicht. De Provincie Limburg stelde voor deze regeling in totaal een budget ter
beschikking van € 20.000,-. Per project kon er maximaal € 1.000,- worden aangevraagd.
Zeer diverse poporganisaties als ECI Cultuurfabriek, Poppodium Grenswerk, De Domijnen,
Pitboel Theater, De Muzikantine, Stichting CULON, Dookie Doet en vele andere deden een
beroep op de regeling om unieke popprojecten op te zetten met scholen in het basisonderwijs
en in het voortgezet onderwijs. In totaal deden er 19 organisaties succesvol een aanvraag
voor deze regeling. Zij gingen projecten aan met in totaal 10 scholen in Primair onderwijs en 9
scholen in het Voortgezet Onderwijs, verspreid door heel Limburg. Pop in Limburg begeleidde
voor een groot deel het aanvraagproces. Veel aanvragers waren erg onervaren inzake het
fondswervingsproces en het communiceren met de scholen.

Finale Nu of Nooit 2019 - foto door Sharik Derksen
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Winnaar Limburgse Popprijs categorie ‘Sector’ | Parkstad Popstad Talents - foto door Sascha Teschner
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