
 

 

 

Persbericht 

Hilversum, 15-08-2013 

Glennis Grace, René Froger en Frans Bauer genomineerd voor de 

Buma NL Awards 2013 

Zojuist zijn in het programma Shownieuws op SBS 6 de namen van een aantal artiesten bekend 

gemaakt die dit jaar kans maken op een Buma NL Award. Onder andere Glennis Grace en Sieneke 

nemen het tegen elkaar op in de categorie Beste Zangeres en Jan Dulles en Gerard Joling zijn 

genomineerd in de categorie Beste Zanger.  

De Buma NL Awards worden elk jaar uitgereikt tijdens Buma NL. Het gezamenlijke initiatief van Buma 

en Buma Cultuur om alle facetten van de Hollandse muziek samen te brengen. Het evenement vindt 

dit jaar voor de vierde keer plaats in ‘s-Hertogenbosch. 

Dit jaar zal de uitreiking van de Buma NL Awards plaatsvinden tijdens een spectaculair festival op de 

Parade. De awardshow is dit jaar gratis toegankelijk voor publiek. De Buma NL awardshow is 

onderdeel van het programma Nederland Muziekland dat vanaf september weer op televisie te zien 

is. De registratie van de awardshow wordt op 21 en 28 september uitgezonden in het programma 

Nederland Muziekland op SBS 6.  

Een overzicht van alle genomineerden voor de Buma NL Awards 2013: 

Beste Zanger 

- Gerard Joling 

- Django Wagner 

- Frans Bauer 

- Jan Dulles 

Beste Zangeres 

- Sieneke 

- Samantha Steenwijk 

- Marianne Weber 

- Glennis Grace 

Beste Auteur 

- Edwin de Groot 

- Jan Smit 

- Waylon v/d Heyden  

- Frans Bauer 

 

Grootste Talent 



- Jaman 

- Samantha Steenwijk 

- Tino Martin 

- Henk Bernard 

 

Beste Videoclip 

- 3J’s – Zo mooi als jij 

- Nielson & Miss Montreal – Hoe 

- Vinzzent – De liefde leeft in mij 

- René Froger – Daar sta je dan (2013) 

 

Beste Live Act 

- 3J’s 

- Django Wagner 

- Jannes 

- René Froger 

Lifetime Achievement Award 

- Ruth Jacott 

- André Hazes 

- René Froger 

- Rob de Nijs 

 

Over Buma NL 

Buma NL is het evenement dat in de breedste zin van het woord het Nederlandstalige lied in de 

spotlights zet. Niet alleen door (talentvolle, potentiële en bekende) artiesten uit de sector een 

podium te bieden, maar vooral om de sector te voorzien van het allereerste platform ooit speciaal 

voor haar geoganiseerd. Het conferentieprogramma en de awardshow (talentprijzen en 

oeuvreawards) bieden volop mogelijkheden voor ‘vraag- en aanbod’ en voor professionals en 

aspirant-professionals om elkaar te ontmoeten. Kortom: Buma NL is het eerste festival en 

conferentie programma voor het Hollandse lied. 

 

De vierde editie van Buma NL vindt plaats op donderdag 19 september 2013. 

 

Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma. Buma NL wordt geproduceerd door 

Brand New Live. 

 

Meer informatie en kaarten via www.buma.nl 

Klik hier voor het item naar shownieuws. De items van de Buma NL Award nominaties zijn te zien op 

respectievelijk 9’30 min en 18’30 min in de uitzending. 

 
Niet voor publicatie  

Voor persaccreditatie, interviewaanvragen etc mbt 19 september kunt u contact opnemen met  

Alice Willems 06 52 430 243 

Henneke Veenings 06 10 940 181  

info@wi-ve.nl 

 


