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VOORAF 
Tijdens het optellen van dit werkplan voor 2023 dealen we met de nasleep van de coronacrisis en een langzaam 
herstel van de cultuursector. De zinderende zomer vol met (pop)festivals heeft de sector ogenschijnlijk goed 
gedaan, maar achter de schermen heeft de sector het zwaar. Veel zzp’ers hebben de sector verlaten en gekozen 
voor een ander beroep en ook vele vrijwilligers hebben een andere vrijetijdsinvulling gekozen. Enkele belangrijke 
leveranciers zijn weggevallen of kampen ook met een personeelstekort. De sector moet het vertrouwen van het 
publiek terugwinnen: daar waar jongeren redelijk snel hun weg terug naar de podia en festivals vonden, blijkt het 
volwassen publiek terughoudender. 

En we kampen met meer crises die ons land en de hele wereld bezighouden. Onder andere de oorlog in de 
Oekraïne, de sterke inflatie en de energiecrisis zorgen voor veel onrust en een flinke impact op onze maatschappij. 
De toekomst is onzekerder dan ooit en we weten nog niet of en in welke mate al deze ontwikkelingen op lange 
termijn ook een impact gaan hebben op onze omgeving, ons werk en onze sector. 

Dit werkplan van 2023 lijkt veel op dat van afgelopen jaar. Gedurende 2022 hebben we naast ons reguliere 
programma een aantal nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen en organiseren. De focus ligt komend jaar dan 
ook op continuïteit in het aanbod en het door ontwikkelen daarvan. Daarnaast kiezen we bewust voor meer 
rust om ons team en onze partners niet te overvragen. Want de afgelopen twee jaar waren voor iedereen een 
rollercoaster. 

In het jaar 2023 leggen we vooralsnog (nog) meer nadruk op het verbinden en inspireren van de sector. Ook gaan 
we het komend jaar in overleg met het popveld om de recente ontwikkelingen in de sector in kaart te brengen. 
Waar het kan proberen we op de korte termijn daarop te anticiperen; onze organisatie en de activiteiten bieden 
redelijk wat ruimte om in te spelen op urgente ontwikkelingen. Op de lange termijn gaan we op basis van dit 
overleg met het veld nieuwe accenten leggen en speerpunten formuleren in ons beleidsplan voor de periode 
2025-2028. 

In donkere tijden geeft muziek ons enorm veel troost, nieuwe inzichten en hoop. We zijn ontzettend gemotiveerd 
om samen met het Limburgse popveld ook juist die sociaal-maatschappelijke rol in stand te houden. Ik sluit deze 
inleiding af met een quote uit een songtekst van Nederlandse band De Dijk:

“En dan opeens
Hoeft er maar dit te gebeuren
En alles is prachtig
Het gaat geweldig en alles is zo mooi 
Ik zeg
Wanhoop niet - wanhoop niet
Straks is het allemaal weer anders
En misschien wel beter dan ooit
Dus wanhoop niet - wanhoop nooit”
Huub van der Lubbe, 1998

Ik wens u veel leesplezier en een muzikaal 2023!
Paul Moerel
directeur



Werkplan 2023 
1. Invulling aan de provinciale steun- en adviesfunctie
 verbinden, zichtbaar maken, aanjagen, adviseren en ondersteunen 

Pop in Limburg is de provinciale popkoepel van de Provincie Limburg. Onze primaire taak is het uitvoeren van 
onze steun- en ontwikkelfunctie voor de Limburgse popmuzieksector. Dit doen we in samenwerking met de sector, 
de lokale en provinciale overheden en met culturele partners in binnen- en buitenland. Muzikanten, vrijwilligers 
en professionals die actief zijn in de Limburgse popsector kunnen bij ons terecht voor advies en indien nodig ook 
voor begeleiding en coaching. Pop in Limburg heeft een loketfunctie en is voor de popsector de verbindende spin 
in het web binnen Limburg en de Euregio. We maken lokale, regionale en landelijke trends en ontwikkelingen 
zichtbaar. We signaleren behoeftes en spelen daar zoveel mogelijk op in. We jagen en/of organiseren (nieuwe) 
projecten aan; we stellen (advies- en beleid) nota’s op en we voeren een actieve lobby voor de sector richting 
fondsen en overheden. Pop in Limburg is stevig verankerd in de haarvaten van de sector. We werken samen met 
muzikanten, producers en studio’s, muziekcollectieven, muziekscholen, poppodia, festivals, popopleidingen en 
partners in binnen- en buitenland. We evalueren ons werkplan en onze projecten met deelnemers en partners en 
we hebben een (externe) adviescommissie met vertegenwoordigers van de Limburgse en Nederlandse popsector. 

Loketfunctie 
Pop in Limburg heeft een kantoor in Geleen, waar veel (advies)gesprekken met het popveld plaatsvinden. 
Onze medewerkers zijn goed bereikbaar per telefoon en email en trekken er regelmatig op uit voor afspraken 
op locatie. Daarnaast zijn ze zeer regelmatig ter plaatse tijdens diverse activiteiten, concerten en festivals in de 
provincie.

Zichtbaarheid 
Op onze website www.popinlimburg.nl en middels onze social-mediakanalen maken we de Limburgse 
popsector zichtbaar. Podia, festivals, muzikanten, verhuurbedrijven, etc. etc. kunnen een eigen profiel 
aanmaken in het popboek. In de nieuwssectie kunnen gebruikers van de website eigen berichten plaatsen 
of in de popladder evenementen toevoegen. In de sectie ‘projecten’ maken we zichtbaar aan welke 
programma’s muzikanten kunnen deelnemen, zowel regionaal alsmede activiteiten op provinciaal, landelijk 
en internationaal niveau. Met de rubriek ‘achtergrond’ lichten we bepaalde regionale ontwikkelingen en 
talentvolle acts uit. 

Door de uitreiking van de Limburgse Popprijzen, de talkshow ‘Het Voorprogramma’ en de projectweek 
‘De Week van de Limburgse Popmuziek’ in samenwerking met L1 zorgen we voor extra media-aandacht voor 
(de ontwikkelingen binnen) de popsector en specifieke talentvolle acts/muzikanten en bereiken we een breed 
publiek.

Talentontwikkeling
We creëren en houden de provinciale ‘keten van talentontwikkeling’ in stand, zodanig dat muzikanten in 
de provincie voldoende kansen krijgen om uiting te kunnen geven aan hun creativiteit; dat er voldoende 
speelmogelijkheden zijn; dat talent zichtbaar wordt en kan worden begeleid en gecoacht. Enerzijds stimuleren 
en bedienen we amateurmuzikanten: de brede humuslaag. En zorgen we ervoor dat Limburg voldoende 
mogelijkheden biedt voor actieve cultuurparticipatie. Anderzijds richten we ons op pre- en midcareer 
muzikanten. We verbinden ze met elkaar door het creëren van een community; zorgen voor voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden en bieden een groot netwerk met kennis en deskundigheid. Met name de 
ondersteuning van Limburgse pré- en midcareer makers krijgt in het werkplan extra aandacht en vormt de 
komende jaren een speerpunt in ons beleid. 

Verbinden
We initiëren en/of participeren in regionale overleggen. We ronden in het voorjaar van 2023 de 
‘proeftuin popmuziek’ binnen de Cultuurregio Noord af. Binnen verschillende projecten ligt de nadruk 
op kennismaking, ontmoeting en verbinden van stakeholders binnen de popsector. Wij coördineren en 
ondersteunen het samenwerkingsverband tussen de zes professionele Limburgse poppodia inzake het 
project Zuiderstorm. Daarin dragen we zorg voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, 
een continue overlegstructuur en bewaken we de kwaliteit. We delen onze kennis van talentontwikkeling 
en zetten ons landelijke en internationale netwerk in. Tijdens Eurosonic Noorderslag organiseren we tevens 
een netwerkmoment voor Limburgse professionals. Ten slotte is Pop in Limburg lid van het landelijke 
overlegorgaan POPnl. Binnen POPnl wisselen provinciale (en grootstedelijke) popkoepels kennis en expertise 
uit en worden activiteiten georganiseerd t.b.v. (landelijke) talentontwikkeling. 

Ondersteuning door begeleiding en coaching
We professionaliseren de sector door het organiseren van workshops, o.a. middels de reeks 
‘Music & Business’. Met name muzikanten krijgen veel extra ondersteuning en begeleiding op het gebied 
van zakelijk ondernemerschap gedurende de diverse talentontwikkelingsprogramma’s die we organiseren. 
Professionele muzikanten en coaches kunnen zich laten (bij)scholen op het gebied van (band)coaching 
gedurende een cursus A-MACK, die we samen met Stg. Popsport en het Conservatorium Amsterdam 
aanbieden. We bieden (pop)podia, festivals en muziekcollectieven een workshopreeks fondswerving, 
waarmee we ze wegwijs maken in het fondswerving proces, ze projectplannen leren schrijven en een 
begroting leren opstellen. 

Innovatie 
Onze activiteiten en projecten worden continu gemonitord, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
In samenwerking met voornamelijk de poppodia bereiden we een nieuwe editie van het provinciale 
showcasefestival Zuiderstorm voor, waarbij we met name een coördinerende en geen uitvoerende rol 
hebben. 

In samenwerking met Grenswerk investeren we voor het derde en laatste jaar in een nieuwe hub voor 
(alternatieve) dancemuziek onder de titel ‘Traplab’, waarvan de ontwikkeling door de coronacrisis is vertraagd. 
Afgelopen jaar startte we in samenwerking met een aantal artiestenmanagers en boekers platform voor 
jonge professionals in Limburg. Dit nieuwe platform biedt een plek en ondersteuning aan jonge startende 
professionals die ambities hebben om (tour)management, boekingen, marketing te verzorgen of voor een 
label te gaan werken. Ook in 2023 zullen naar gelang de behoefte van de deelnemers aan dit platform een 
programma met concrete activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en de deelnemers koppelen aan ‘seniors’ 
in de industrie. 

De kennis en ervaring die we hebben opgedaan de laatste jaren in de begeleiding van pré- en midcareer 
makers, dankzij het traject dat is gekoppeld aan onze Makersregeling, passen we toe in een verdere 
uitbreiding van de community onder deze makers. Het Makersplatform zal structureel worden begeleid, 
door het organiseren van bijeenkomst, schrijfsessies, fieldtrips, keynotes en masterclasses. Hierbij spelen we 
vooral in op de vraag vanuit de makerscommunity, waarop we het aanbod van het platform zoveel mogelijk 
zullen laten aansluiten. 

De koppeling tussen young professionals en jonge makers wordt nog concreter gemaakt binnen een aantal 
projecten die we organiseren. We bieden daarin gelegenheid en ruimte waarbij muzikanten en professionals 
elkaar gaan ontmoeten en samenwerken. 

Financiële ondersteuning
Middels onze relatief laagdrempelige bijdrageregelingen kunnen we nieuwe initiatieven binnen de Limburgse 
popsector aanjagen en ondersteunen. Door de door ons gestelde kaders van de Impulsregeling kunnen we 
actief sturen op specifieke behoeften en trends en met een financiële bijdrage nieuwe projecten mogelijk 
maken. 
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Met de Programmeringsregeling stimuleren we het programmeren van livemuziek in het D-podia 
(jeugdhuizen, muziekcafés en kleine cultuur- en poppodia) en C-festival (kleine (pop)muziekfestivals met een 
capaciteit tot maximaal 1.500 bezoekers) circuit.  

We bieden met de Makersregeling Limburgse popmuzikanten een steun in de rug om hun carrière in Limburg 
op een hoger plan te trekken. Hierbij krijgen de muzikanten niet alleen financiële ondersteuning, maar ook 
begeleiding van een professionele coach en een intervisiegroep bestaande uit peers. De makersregeling blijkt 
bovendien een impuls te geven aan een community onder makers, waaraan enorme behoefte lijkt te zijn. 
Tenslotte geven we een impuls aan muziekeducatie en de samenwerking tussen de popsector en het 
onderwijs met de regeling DOOR!. We staan open voor gesprekken met diverse (provinciale) Limburgse 
instellingen zoals het Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Klankkleur en Toneelhuis Limburg om de 
‘Samen Door’ regeling alleen voor muziek maar voor alle kunstdisciplines open te stellen. 
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2. Activiteiten en projecten 
Kansen voor muzikaal talent uit Limburg en de Euregio

De corona-crisis heeft een enorme impact op de ontwikkeling van met name de pré- en midcareer makers 
en heeft deze doelgroep onevenredig hard geraakt. Vanuit de diverse steunpakketten was er nauwelijks 
ondersteuning voor makers, met uitzondering van onze eigen reguliere projecten, onze Makersregeling en 
het Cultuur Innovatie Fonds Limburg (op initiatief van Cultuur in Bedrijf Limburg) en daarna nog het extra 
noodfonds voor ZZP’ers in de Limburgse cultuursector. Het van groot belang om ook komend jaar aandacht 
te hebben voor deze kwetsbare doelgroep en om er zorg voor te dragen dat ze voldoende kansen krijgen om 
zich door te ontwikkelen en zich in de kijker te spelen. 

De meeste podia en festivals konden rekenen op goede regelingen zoals de NOW-regeling en extra middelen 
vanuit het Kickstart Cultuurfonds. Dit heeft ervoor gezorgd dat de harde infrastructuur van podia en festivals 
vooralsnog overeind is gebleven. Ondanks dat de beperkende coronamaatregelingen vooralsnog van de baan 
zijn en zalen op maximale capaciteit publiek mogen ontvangen, hebben zalen moeite om het publiek weer 
voor zich te winnen. Het niveau van de ticketverkoop is nog bij lange na niet op het oude peil. Daarnaast heeft 
de inflatie en de hoge energieprijs behoorlijke impact op de financiële positie van cultuur- en poppodia. Ten 
tijden van het schrijven van dit werkplan is het nog moeilijk in te schatten hoe groot de impact gaat zijn van de 
inflatie en ‘energiecrisis’, maar de zorgen zijn er wel. 

In dit hoofdstuk staan met name de activiteiten van structurele aard benoemd waarbij Pop in Limburg een 
centrale en uitvoerende rol heeft. In hoofdstuk 4 benoemen we met name de (nieuwe) activiteiten waarbij het 
popveld een centralere uitvoerende rol heeft of krijgt en die (nog) niet structureel op onze begroting staan. 

Eurosonic Noorderslag 
ESNS is dé jaarlijkse popmuziekconferentie en showcase voor de Europese muziekindustrie. Het is voor 
medewerkers van Pop in Limburg, maar ook voor medewerkers van de Limburgse podia en festivals, 
dé gelegenheid om te netwerken met de industrie en om kennis te nemen van de ontwikkelingen van de 
Europese muziekindustrie. Tijdens het weekend dat dit event plaatsvindt zijn alle belangrijkste spelers uit de 
industrie in Groningen. Enerzijds grijpen we dit event aan om talent uit Limburg te showcasen, dit doen we in 
samenwerking met het landelijke muziekmedium Pinguin Radio. Anderzijds gebruiken we dit event om een 
netwerkmeeting te bewerkstelligen tussen aanwezige Limburgse popmuziekprofessionals én professionals uit 
de Nederlandse en Euregionale muzieksector. Tijdens de conferentie van ESNS stellen we ons op de hoogte 
van alle laatste trends en ontwikkelingen in de Europese popmuzieksector en maken we gebruik van de 
gelegenheid om ook zelf te netwerken met industrieprofessionals, die we onder andere willen uitnodigen om 
hun kennis te delen als coach of panellid tijdens onze projecten (Makersplatform, Music & Business e.d.).  

Popsport Limburg
Popsport is een landelijk platform voor jonge amateurmuzikanten in de leeftijd van 16 t/m 22 jaar. In Limburg 
organiseren we het provinciale talentontwikkelingsproject Popsport Limburg. Tijdens dit half jaar durende 
project geven de deelnemers vorm aan hun eigen ontwikkelingstraject, door concrete doelstellingen te 
formuleren en een ontwikkelingsplan op te stellen. Ze nemen deel aan een aantal verplichte activiteiten 
(startbijeenkomst, showcases, plenaire workshops) maar krijgen ook figuurlijke ‘vrije studieruimte’, middels 
zelf te bepalen zakelijke en/of muzikale workshops. In overleg met de trajectcoaches biedt het project zoveel 
mogelijk coaching op maat aan, om zoveel 

muzikanten uit heel Limburg zich aanmelden, deelnemers worden ook gescout bij o.a. Kunstbende Limburg 
en diverse sleutelfiguren uit de Limburgse popsector. Daarnaast wordt er aan werving gedaan op diverse 
middelbare scholen door heel Limburg. 

Music and Business
De workshopreeks van Music and Business is een succesvolle formule, waarmee we het cultureel 
ondernemerschap van muzikanten stimuleren door ze op verschillende thema’s ‘bij te spijkeren’ met kennis 
en praktische tips over de muziekindustrie. Naar aanleiding van de positieve reactie van deelnemers uit de 

voorgaande drie jaren zetten we het project voort. Er komt tijdens de bijeenkomsten in 2023 meer aandacht 
voor het informele netwerken en zullen we ook meer sessies inzetten om makers te inspireren door 
toonaangevende en gearriveerde makers of muziekindustrieprofessionals uit te nodigen voor een Q&A.  
Ter ondersteuning van vrijwilligers van o.a. muziekcollectieven, podia en festivals gaan we weer een 
workshopreeks organiseren op het gebied van subsidie- en fondswerving en marketing. 

In samenwerking met het Conservatorium Amsterdam organiseren we de cursus A-MACK voor het 
muziekdocenten, bandcoaches en projectmedewerkers die talentontwikkelingsprojecten organiseren. A-MACK 
is een methodiek om de voortgang en ontwikkeling van het gecoachte talent bij te houden. Op deze manier 
kunnen we de impact van de coaching meten en anderzijds ook het niveau van de coaches in de gaten 
houden en ze helpen met het (door)ontwikkeling van hún coaching vaardigheden. 

Het Voorprogramma
Met onze eigen talkshow Het Voorprogramma, welke wordt uitgezonden door L1, bespreken we met 
wisselende gasten uit de Limburgse en soms Nederlandse popsector de laatste trends en ontwikkelingen 
in het poplandschap. We maken lokale organisatoren en muzikaal talent zichtbaar, de berichtgeving wordt 
daardoor veel persoonlijker en voor een bredere doelgroep toegankelijk. Dankzij onze samenwerking met 
L1 tv bereiken we een grote en nieuwe doelgroep in de provincie en maken we zichtbaar hoe onze sector 
werkt en wie daarin actief is. 

De Week van de Limburgse Popmuziek
Tijdens deze actieweek in samenwerking met de Limburgse omroep L1 zetten we de Limburgse popsector in 
de schijnwerpers. We roepen lokale organisatoren, muziekcollectieven, jeugdcentra poppodia en festivals op 
om kleinschalig livemuziek in de wijk, het dorp of de stad te organiseren. Hierdoor krijgt veel lokaal talent een 
podium en bruist de provincie een hele week van de Limburgse popmuziek! ‘De Week’ is een sympathieke en 
laagdrempelige manier om de aandacht te vestigen op de popmuzieksector en het vele muzikale poptalent 
dat onze provincie rijk is. 

De Limburgse Popprijs  
In samenwerking met onze regionale omroep L1 reiken we in het voorjaar van 2023 voor de vierde keer 
de Limburgse popprijzen uit in de categorieën: ‘De Belofte’ (wint o.a. een plek op het podia van Pinkpop), 
‘Beste Muziekorganisatie’ en ‘Beste Young Professional’. We zullen de prijzen uitreiken tijdens een 
publieksevenement in een poppodium of tijdens een festival.
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3. Laboratorium 
Extra ruimte voor experiment en innovatie in de Limburgse popsector 

Proeftuin Popmuziek voor de Cultuurregio Noord-Limburg
In het voorjaar van 2023 zal de ‘Proeftuin Popmuziek’ voor de Cultuurregio Noord-Limburg worden afgerond. 
In 2021 en 2022 zette we een kwartiermaker in die o.a. de werkgroep met vertegenwoordigers van alle 
gemeentes zal begeleiden, ondersteunen en adviseren. De kwartiermaker legde logische verbindingen en 
stimuleert de onderlinge samenwerking. De kwartiermaker zal tevens onderzoek doen naar het (pop)profiel 
van de cultuurregio en een advies schrijven voor de invulling van fase 3 van het masterplan. Pop in Limburg 
beheert tevens de budgetten voor de proeftuin die ter beschikking zijn gesteld door de Cultuurregio, 
de Provincie Limburg, het Fonds Cultuurparticipatie en diverse andere financiers. Daarbij dragen we ook zorg 
voor de juiste verslaglegging en afrekeningen i.s.m. de deelnemende partners.

Traplab
De afgelopen twee jaar hebben we op initiatief van poppodium Grenswerk geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van een nieuw platform voor (alternatieve) dancemuziek: Traplab. Het platform maakt talentvolle DJ’s en 
producers uit Venlo en omstreken zichtbaar door ze een podium te bieden middels een optreden tijdens een 
radioshow. Daarnaast stelt Grenswerk haar productiefaciliteiten ter beschikking om de doelgroep te voorzien 
van repetitie- en opname mogelijkheden. 

Komend jaar zullen we in samenwerking met Grenswerk het platform verder uitbouwen en aansluiting 
proberen te vinden bij de ‘Proeftuin Popmuziek’ voor de Cultuurregio Noord-Limburg. Daarbij denken we 
aan het vormgeven van een traject dat veel raakvlakken heeft met de methodiek en de opzet van het project 
Popsport, echter dan volledig gericht op elektronische en alternatieve dancemuziek.  Het platform heeft veel 
kennis in huis om binnen de proeftuin een goede invulling te geven aan talentontwikkeling voor de specifieke 
doelgroep binnen de dancemuziek. Grenswerk en Pop in Limburg zien veel potentie in een provinciaal 
platform of ‘hub’ voor dancemuziek, een behoefte waarin vooralsnog niet wordt voorzien ondanks dat 
dancemuziek een van de meest populaire muziekstromingen is. 

Platform hiphop
Ook bouwen we in 2023 verder aan het platform voor rappers en beatmakers in Limburg, waarvoor we in het 
najaar van 2021 de eerste activiteiten hebben ontplooid. Dit doen we met name in samenwerking met Heads 
Up en de Bankastudio in Maastricht, waar afgelopen jaar een nieuwe studio is gerealiseerd die inmiddels door 
een aantal succesvolle Limburgse rappers als hun thuisbasis wordt gezien. 

Zuiderstorm
In 2023 bereiden we een nieuwe editie van het showcasefestival Zuiderstorm voor, welke in het voorjaar 
van 2024 zal plaatsvinden. Het project vond in mei 2021 voor het eerst plaats in samenwerking met de 
Kunstvakopleidingen van Fontys Rockacademie en Zuyd Conservatorium en de zes professionele poppodia 
(Grenswerk, De Bosuil, ECI Cultuurfabriek, Volt, Nieuwe Nor en Muziekgieterij). Het primaire doel van het 
project is om Limburgs poptalent zichtbaar te maken en te ontwikkelen middels het bieden van coaching 
en een podium. De deelnemers raken tijdens Zuiderstorm op een laagdrempelige wijze bekend met de 
HBO muziekopleidingen van Fontys en Zuyd, middels het inzetten van docenten van deze opleidingen 
voor de (zakelijke en muzikale) coaching en middels de organisatie van bijeenkomsten binnen de muren 
van de onderwijsinstellingen. Hiermee trachten we een betere doorstroming van Limburgs talent richting 
het kunstvakonderwijs te bewerkstellen. Zuiderstorm is tevens een gelegenheid voor de popsector om 
naar buiten te treden: de poppodia halen de banden aan met de horeca in de stad en programmeren 
muziek buiten hun eigen podiummuren. Het festival draagt bij aan een levendige, bruisende binnenstad en 
versterking van het culturele aanbod. 

Voor het showcasefestival worden 18 talentvolle acts geselecteerd door de poppodia, in totaal 3 per regio. 
De gehele selectie zal in totaal zes keer optreden in de grote zes steden van Limburg. De poppodia dragen zelf 
zorg voor de selectie, productie en communicatie van het festival. Pop in Limburg heeft een ondersteunende 
rol, o.a. als het gaat om het faciliteren van gezamenlijke (voortgangs)overleggen in verschillende 

werkgroepjes (productie, communicatie, selectie) en de ondersteuning bij het uitschrijven van de project- en 
communicatieplannen, begrotingen en draaiboeken. Tevens zal Pop in Limburg namens de zes podia de 
fondswerving voor haar rekening nemen.  

The Playground Residence
Op initiatief van Thijs Schrijnemakers en Pop in Limburg is er in 2022 een nieuwe residentie voor professionele 
popmuzikanten in Berlijn ontwikkeld en tot stand gekomen. Het project is mede gesteund door de Music Hub 
Brabant, De Basis Nijmegen en Poppunt Overijssel. Muzikanten uit Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel 
brachten ongeveer 10 dagen samen door in Berlijn en krijgen daar alle vrijheid en ruimte om nieuwe muziek 
te maken of te schrijven, al dan niet in samenwerking met hun collega’s uit de andere provincies. Daarnaast 
krijgen de deelnemers de gelegenheid om een programma te volgen, o.a. bestaande uit een rondleiding door 
Berlijn, ontmoetingen met Duitse muzikanten en de lokale kunst- en cultuursector. 

Een residentie is vrij uniek binnen de popsector, terwijl het binnen andere kunststroming zeer gebruikelijk 
is dat professionele makers op locatie aan het werk gaan. Bovendien is het een bijzonder fijne werkwijze 
om Limburgse makers te verbinden aan makers buiten de provincie. De reacties van de deelnemers en de 
partners waren unaniem positief en nieuwe partners uit de rest van het land hebben zich al gemeld voor 
deelname in 2023. 

Pop in Limburg zal in 2023 blijven deelnemen aan het project om ervoor zorg te dragen dat Limburgse 
muzikanten gebruik kunnen blijven maken van deze residentie. 

Makersplatform
De afgelopen vier jaar hebben we met middelen vanuit onze bestemmingsreserves en met extra 
ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds een financiële bijdrageregeling ontworpen en uitgevoerd 
ter ondersteuning van Limburgse pré- en midcareer makers. Dankzij een financiële impuls hebben we een 
nieuwe fase in onze provinciale keten van talentontwikkeling kunnen toevoegen specifiek voor jonge makers 
die echt aan het begin staan van een professionele carrière in de popmuziek. Onderdeel van de regeling was 
dat muzikanten die een bijdrage kregen, zich ook committeerden aan een intervisietraject onder begeleiding 
van Pop in Limburg. Waarbij de muzikanten onderling de voortgang van hun projecten of carrière besproken 
en kennis en ervaringen met elkaar gingen uitdelen. Dit heeft mede geleid tot meer onderlinge samenwerking 
en ook tot een community onder makers die zich bijna allemaal in dezelfde fase van hun ontwikkeling 
bevinden. Gelijkgestemden, met dezelfde behoeften en ondersteuningsvragen. 

Deze groep makers heeft aangegeven dat de nieuwe community zeer zinvol is en dat ze graag vaker samen 
willen werken. Een Makersplatform is voor Pop in Limburg hét middel om op een duurzame wijze structureel 
aan de slag te gaan met deze doelgroep. 

Afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Merlijn Huntjens en nieuwe en prettige werkvorm kunnen 
realiseren, waarbij de makers vooral zelf bepalen welke thema’s er wanneer worden besproken. Tijdens de 
bijeenkomsten worden o.a. de voortgang van projecten besproken en worden kennis, ervaring en netwerk 
met elkaar gedeeld. Daarnaast organiseren we ‘fieldtrips’ , afhankelijk van de behoeftes en animo voor deze 
excursies of inspiratietrips. Denk hierbij aan een bezoek aan de landelijke Muzikantendag (Amsterdam), het 
festival No Man’s Land (Utrecht) of Booster (Enschede). 

Het organiseren van gezamenlijke schrijfsessies, het uitnodigen van keynote sprekers, luistersessies met 
professionals e.d. zijn allemaal laagdrempelige activiteiten die we, wederom op basis van de vraag en 
behoeftes van de deelnemers, gaan opzetten. 

‘Mensen die dingen doen in de muziek’ (Young Professionals Platform)
Ons ondersteuningsaanbod was van oudsher met name gericht op makers, podia en festivals. Een essentieel 
onderdeel van het ecosysteem binnen de popmuziek is ook ‘de industrie’, waarmee we in deze tekst met 
name managers, boekers, labels en platenmaatschappijen bedoelen. Deze ‘industrie’ is met name gevestigd in 
de Randstad, wat een groot gemis is voor Limburg. Het is als aanstormend muzikaal talent moeilijk om onder 
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de aandacht te komen en aansluiting te vinden bij de Nederlandse muziekindustrie. Er zijn bijzonder veel 
succesvolle Limburgers actief in dit segment, echter ze hebben geen werkpraktijk in Limburg. 
Naar aanleiding van de coronacrisis hebben we, op initiatief van een aantal jonge Limburgse professionals 
én succesvolle gearriveerde managers, een platform ontwikkeld voor juist deze specifieke doelgroep. We 
verbinden dus gericht Limburgse professionals met elkaar, die nog actief zijn in Limburg maar ook daarbuiten. 
Door jonge professionals te koppelen aan de ervaren mensen, gaan ze kennis, ervaring en netwerk met 
elkaar delen. Een aantal ‘gearriveerde’ managers en muziekindustrieprofessionals heeft zelfs al aangegeven 
om meeloopdagen (tijdens een tour) of zelfs stages te willen aanbieden. In 2022 hebben we, net als bij 
het makersplatform, een community opgezet met deze Young Professionals en ook in 2023 gaan we weer 
activiteiten opzetten voor deze doelgroep. Door specifiek in deze doelgroep te investeren, kunnen we deze 
professionals in de toekomst ook inzetten bij andere projecten zoals Music and Business, Popsport en 
Zuiderstorm. Daarnaast is een koppeling met (de nieuwe lichting van) de Makersregeling en het hierboven 
beschreven Makersplatform voor de hand, waarbij jonge artiestenmanagers onze jonge makers kunnen 
ondersteunen. 

Jazz in Limburg 
Komend jaar nemen we het initiatief om, in samenwerking met andere stakeholders in de Limburgse (jazz)
muzieksector, onderzoek te doen naar ‘de stand van jazzmuziek’ in Limburg. Hoe ziet de infrastructuur 
eruit? Welke organisaties bewegen zich in de sector? Wat zijn de behoeftes van muzikanten? Wat is er nodig 
om de sector zichtbaar(der) te maken? Wordt er (voldoende) samengewerkt en/of kunnen (meer) slimme 
verbindingen gemaakt worden? Is er ook een voldoende aanbod in de keten op het gebied van Educatie en 
Talentonwikkeling? 

We bekostigen het onderzoek uit onze exploitatiebudget en gaan op zoek naar een geschikte externe 
kandidaat (of partner) voor uitvoering. Aan eind van 2023 concrete nota over stand van zaken Jazzsector in 
Limburg en een formulering van nieuwe ambities voor de komende jaren.
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v
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4. Ondersteuning van de Limburgse popmuzieksector middels   
 bijdrageregelingen

Nieuwe initiatieven aanjagen. Gericht bepaalde ontwikkelingen stimuleren middels benoemen specifieke 
aandachtsgebieden in de kaders van de regelingen. 

Met een viertal eenvoudige en laagdrempelige bijdrageregelingen kan Pop in Limburg bijdragen aan (meestal) 
kleinschalige initiatieven in de regio, nieuwe ontwikkelingen aanjagen en dus mede mogelijk maken. 
Met de relatief eenvoudige procedure kan er dus snel worden ingesprongen op behoeftes en ontwikkelingen. 

Door!
Met de Door-regeling stimuleren we muziekeducatie binnen het primaire en voorgezet onderwijs. Doel van 
de regeling is om muziekonderwijs binnen de scholen te stimuleren en kinderen kennis te laten maken met 
muziek en het bespelen van een instrument. Secundair doel is om de samenwerking tussen de popsector en 
het onderwijs in een regio te bevorderen. 

We brengen enerzijds de podia in positie en geven ook de gelegenheid om hun banden met het onderwijs in 
de verschillende regio’s te verstevigen. Elk podium zal wel een plan moeten indienen waarmee ze inzichtelijk 
maken wanneer, hoe en met wie ze de middelen gaan inzetten. Anderzijds willen we de kwaliteit van de 
projecten en de duurzaamheid van de relaties tussen de podia en het onderwijs waarborgen. Deze plannen 
dienen aan te sluiten bij de uitgangspunten van de regelingen die we in schooljaar 2020-2021 hebben 
gehanteerd. De podia zijn in de gelegenheid om zelf partners te zoeken die mede zorgdragen voor het 
opzetten van een kwalitatief aanbod en de uitvoering daarvan. Dat kan bijvoorbeeld worden gedaan met 
lokale professionele muzikanten, muziekscholen of een festival. 

Programmeringsregeling
Met de programmeringsregeling stimuleren we de programmering van livemuziek in het D-podium en 
C-festival circuit van Limburg. Dit is het podiumcircuit waar beginnende muzikanten hun eerste belangrijke 
meters kunnen maken. Ze doen hier podiumervaring op en bouwen naamsbekendheid op. Dit circuit is 
essentieel voor jonge muzikanten en is een onmisbare opstap naar het professionele popcircuit. Door nieuw 
drank- en horecabeleid, rookbeleid en het vergunning technisch beperkt aantal avonden dat er livemuziek 
kan worden geprogrammeerd in een podium of jongerencentrum, ontstaan er steeds minder podiumkansen 
én is er minder publiek voor deze doelgroep. Dankzij deze eenvoudige regeling stimuleren we de podia om 
weer livemuziek te programmeren en nemen we een klein stukje risico weg bij de organisator van de avond. 
Belangrijke voorwaarden van de regeling zijn dat de geprogrammeerde acts uit Limburg komen en dat ze 
eigen werk ten gehore brengen. We ondersteunen niet de programmering van cover- en tributebands of DJ’s.  

Impulsregeling 
Met de impulsregeling popmuziek kunnen we snel inspelen op trends en ontwikkelingen in het Limburgse 
popveld. Organisaties, podia, festivals e.d. die nieuwe initiatieven ontwikkelen, die een samenwerking met 
partners in Limburg en de Euregio aangaan, die een specifieke (niche) doelgroep aanspreken en op het 
gebied van educatie en talentontwikkeling iets bijdragen aan de sector, kunnen een beroep doen op een 
financiële bijdrage van Pop in Limburg. Indien nodig ondersteunen we bij de ontwikkeling en het uitschrijven 
van de plannen of het zoeken naar partners. De projecten die we ondersteunen komen meestal (nog) niet in 
aanmerking voor een bijdrage van een gemeente of de provincie. 

Makersregeling 
Met de Makersregeling ondersteunen we direct, zonder tussenkomst van een culturele organisatie, een 
management of een label, Limburgse makers. De ondersteuning is met name gericht op pre- en midcareer 
popmuzikanten die planmatig vorm geven aan de ontwikkeling van hun carrière. De bijdrage van Pop in 
Limburg is ter ondersteuning van de ontwikkeling van de carrière en specifieke stappen en activiteiten die 
daarvoor nodig zijn. 

Aanvragers krijgen indien nodig ondersteuning bij het opstellen van de plannen en de aanvraag. 
De aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarnaast worden de plannen tijdens 
een openbare pitch gepresenteerd aan deze commissie en aan andere muzikanten. Indien er wordt besloten 
om een bijdrage te geven, dan committeren de muzikanten zich aan een begeleidings- en intervisietraject. 
Een centrale coach ‘monitort’ de ontwikkeling van de artiest. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreken 
de muzikanten onderling hoe de voortgang van hun project en carrière verloopt. Op deze manier leren 
muzikanten van elkaar en dragen we ook bij aan het community gevoel. Makers die daar behoefte aan 
hebben stromen na afloop van hun traject automatisch door naar het makersplatform. 

De Makersregeling is in 2018 bedacht en ontwikkeld naar aanleiding van de ‘verzelfstandiging’ van de Stichting 
Popmuziek Limburg en de gevormde bestemmingsreserves voor popmuziek door het Huis voor de Kunsten 
Limburg. De regeling is uitgevoerd in 2019, 2020, 2021 en (dankzij een extra incidentele bijdrage van de 
provincie ook in) 2022 en is een groot succes. Tijdens de coronacrisis heeft Cultuur in Bedrijf Limburg, 
mede geïnspireerd op onze Makersregeling, het Cultuur Innovatiefonds Limburg (CIFL) in het leven geroepen. 
Het nieuwe fonds werd overspoeld met aanvragen vanuit de popsector. Van het totale budget van CIFL 
ging ruim 30% (€110.000,-) naar makers van popmuziek. Een zeer sterk signaal over de behoefte naar extra 
ondersteuning van professionele popmuzikanten. 

Onze huidige exploitatiesubsidie is niet toereikend om de regeling uit eigen middelen de financieren. 
Afgelopen jaar heeft de Provincie Limburg een (extra) incidentele bijdrage gegeven om de regeling te kunnen 
voortzetten. We gaan ook voor 2023 in overleg met de Provincie Limburg en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
om de regeling ook de komend jaar overeind te houden. 
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Beleidsplan
Missie
De erkenning van (pop)muziek als een dynamische kracht die het leven van inwoners, bezoekers en luisteraars in 
Limburg verrijkt. Limburg als dé popprovincie van Nederland waar een florerende
muziekindustrie zich onder invloed van innovatie zowel economisch als cultureel voortdurend vernieuwt op 
basis van muzikaal talent en een betrokken publiek. Niet enkel publiek en muzikanten, maar ook bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid omarmen deze creatieve, economische en sociaal-culturele waarde van muziek.

Visie
In het licht van bovenstaande missie richt Pop in Limburg zich op het versterken van de popcultuur in de provincie 
Limburg en het bevorderen van de deelname hieraan. Pop in Limburg doet dit via twee invalshoeken;
 1. Door middel van het stimuleren, ondersteunen en verbinden van muzikanten, bands en van projecten en  
  initiatieven op het vlak van talentontwikkeling;
 2. Via het stimuleren, ondersteunen en verbinden van poppodia en andere organisaties en instellingen   
  die zich inzetten voor de (door)ontwikkeling van een levendige en dynamische popcultuur en een goed  
  geoutilleerde basisinfrastructuur (podia en oefenruimtes).
Op deze wijze wil Pop in Limburg het popveld en de popcultuur stevig positioneren en verankeren. In de eerste 
plaats in het culturele veld zelf maar daarnaast ook op het sociale, maatschappelijke en economische vlak. Een 
levendige popcultuur, verspreid over de gehele provincie, is van belang voor het culturele klimaat van een dorp, 
stad, regio en provincie.

Beleid
De speerpunten en het programma van Pop in Limburg zijn voortgekomen uit, en ingebed in een aantal 
gevalideerde basisdocumenten:
●  Beleidskader Cultuur 2015-2019: accentennotitie Cultuur ‘Bloeiend Limburg’
●  De popnotitie …Dat Heel Holland Limburgs….Limburg, dé popprovincie van Nederland, augustus 2015;
●  Masterplan Muziekeducatie Limburg: DOOR!, geïnitieerd in 2014;
●  Beleidsnotitie Pop in Limburg 2013 (concept 7);
●  Werkplan 2017 Pop in Limburg (oktober 2016);       
●  Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021: ‘Ruimte voor Cultuur’

Het programma en de activiteiten van Pop in Limburg zijn anno 2021 waarneembaar aanwezig in onze kunst- en 
culturele omgeving. Bestaande trajecten voor talentontwikkeling en samenwerkingen tussen podia, festivals 
en opleidingen worden voortgezet, of nieuwe initiatieven zijn geïnitieerd en gerealiseerd. Lokale initiatieven 
ondersteund middels projectgelden en knowhow om ook op gemeentelijk niveau de popsector te stimuleren 
en te verstevigen. Dit sluit aan bij de notitie van de Provincie Limburg ‘…Dat heel Holland Limburgs…’ waarin de 
versteviging van de popcultuur en de talentontwikkeling een voorname plaats innemen.

De popsector is evenals de maatschappij aan veranderingen onderhevig. Juist vanwege de nauwe betrokkenheid 
van Pop in Limburg bij het popveld (podia, opleidingen, talentontwikkeling, muzikanten en professionals) komen 
deze veranderingen snel op het trommelvlies. Deze ontwikkelingen worden geconstateerd binnen de diverse 
niveaus van onze samenleving (van lokaal tot provinciaal). De geformuleerde actiepunten uit Werkplan 2017 
(oktober 2016) van Pop in Limburg geven reeds uitdrukking aan geconstateerde ontwikkelingen en veranderingen.
Vanuit dit vertrekpunt heeft Pop in Limburg het volgende statement geformuleerd, dat het vertrekpunt is voor het 
formuleren van de strategische agenda van de stichting.

Strategische agenda/doelen
Pop in Limburg vertegenwoordigt, behartigt, verbindt en ontwikkelt. Het is een stevige provinciale popkoepel die 
kan rekenen op draagvlak van alle stakeholders uit het Limburgse popveld. Dit komt tot uiting in de aandacht voor 
de infrastructuur en de aandacht voor de artistieke voedingsbodem in Limburg.

1. Infrastructuur en zichtbaarheid
De piramide van de performanceplekken (van kroeg tot Pinkpop) en de piramide van de niveaus van 
popbeoefening (amateurs én professionals) dienen elkaar in de gelaagdheid te ondersteunen. Pop in Limburg stelt 
zich ten doel de balans tussen beide te bewaken. 

Het verstevigen van de infrastructuur waarin de zakelijke en artistiek-ambachtelijke werelden elkaar verbinden, 
commitment ontstaat. Dat betekent de afstand verkleinen tussen ondernemers (kroegen, agency’s, producenten 
en podia) en popmuzikanten/bands. Dat vraagt aandacht op het uitvoerende niveau (zoals het faciliteren van 
toptalent) maar ook een sterke relatie met overheden waarbij popmuziek kern wordt van lokaal of gemeentelijk 
beleid. 

Een inzichtelijke (digitale) landkaart van de Limburgse popmuziek bestaande uit podia, stichtingen, studio-
faciliteiten en opleidingen kan helpen bij het realiseren en verstevigen van de onderlinge relaties.
De PR en communicatie dienen dan ook laagdrempelig en publieksgericht te zijn. Dit, met het doel
de belanghebbenden te informeren en (nieuwe) publieksgroepen aan te boren; een onmisbare
schakel in de popwereld.

2. Artistieke voedingsbodem en doorontwikkeling van talent
Actieve samenwerkingen ‘beyond borders’. In de gelaagdheid van scenes/podia, talenttrajecten en 
programmeringen worden doelgerichte samenwerkingsverbanden over de grenzen heen gerealiseerd. Dat 
geldt eveneens voor de grenzen van popmuziek ten opzichte van andere kunstvormen. Interdisciplinair, trans-
disciplinair en intercultureel. Dit vraagt een open, toegankelijke attitude ten opzichte van andere kunstuitingen en 
culturen.

Het faciliteren en creëren van de popscene als voedingsbodem voor betekenisvolle bands / acts / muzikanten 
/ producers van Limburgse bodem die nationaal en internationaal de popmuziek van Limburgse bodem 
vertegenwoordigen. Dat kan door de inrichting van een toptalentenloket of expertisecentrum. Daartoe werken 
stichtingen, opleidingen, ondernemers en podia intensief samen om het toptalent met maatwerk te stimuleren en 
te ondersteunen vanuit zowel artistiek ambachtelijk als zakelijk oogpunt. Dat vereist dat stakeholders opereren 
vanuit een besef van ‘common ground’ (over de schaduw van dorps- of stadsbelangen heen) waarbij (ook 
belangeloos) vanuit een trots op ons toptalent gefaciliteerd wordt.

De HOE-vraag kan beantwoord worden door kennisdeling binnen en buiten de provinciale grenzen, bestudering 
van good practices, maar vooral door goed te luisteren naar elkaar. Limburg beschikt immers over een zeer 
rijk kunst- en cultuurgericht klimaat met een breed spectrum aan opleidingen, kunstenaars, ondernemers, 
speelplekken, festivals en initiatieven.

Speerpunten
Het bestaande beleid en de strategische doelen komen tot uitdrukking in de onderstaande speerpunten die verder 
uitgewerkt zijn in de bijlage Werkplan 2023.

Domein 1    Domein 2
● Infrastructuur   ● Talentontwikkeling
● PR/Communicatie   ● Facilitering

Domein 1 en 2
● Nationale en internationale positionering
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