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• Awards voor Urban - Ronnie Flex wint twee keer
• Lifetime Achievement Award voor Lenny Kuhr
• Ook componisten en muziekuitgevers op het podium geëerd

Winnaars Buma NL Awards 2017
Frans Bauer, Boef, Vreemde Kostgangers, Marco Borsato, Henk Dissel en Ronnie Flex waren
maandagavond in TivoliVredenburg de belangrijkste winnaars tijdens de uitreiking van de
Buma NL Awards. De uitreiking kende dit jaar een aantal primeurs. Voor het eerst werden ook
Nederlandstalige 'urban' en alternatieve muziek met een Buma Award onderscheiden en
mochten naast de artiesten, ook de componisten en muziekuitgevers op het podium een
beeldje in ontvangst nemen. In totaal werden 38 prijzen uitgereikt in 11 categorieën. Een
ontroerde Lenny Kuhr kreeg een Lifetime Achievement Award voor haar gehele oeuvre.
Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: "Buma NL is het nu al voor het achtste jaar het
podium waar Nederlandstalige artiesten, tekstschrijvers, componisten en andere vakgenoten
elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, ongeacht hun muzikale genre. Ik ben
daarom blij dat dit jaar ook bands en artiesten uit de urban en alternatieve hoek naar Buma NL
zijn gekomen. Dat zijn toch twee belangrijke stromingen binnen de Nederlandstalige muziek die
wat mij betreft op een evenement als dit niet mogen ontbreken."
De bezoekers aan Buma NL konden overdag in TivoliVredenburg in een ontspannen sfeer
netwerken, aanschuiven of meedoen aan vakgerichte workshops over componeren, produceren
en tekstschrijven. Ook waren er weer diverse 'snelkookpan-sessies' waar een artiest, componist
en tekstschrijver in korte tijd uit het niets een nummer moeten schrijven, componeren en
opnemen.
Tijdens de afsluitende Award show in de avond werd Ronnie Flex als eerste 'urban' artiest met
een Buma NL Award onderscheiden. De rapper kreeg zelfs twee onderscheidingen: zijn hit
'Energie' was afgelopen jaar de populairste urban single én het meest gedraaide urban nummer
in de horeca. De kennismaking met Buma NL is de 25-jarige rapper goed bevallen: "Ik denk dat
onze muziek op dit moment gewoon de aller populairste muziek is in Nederland. Door deze
awards krijgen mijn fans een stem. Daar ben ik zeer dankbaar voor."

Lenny Kuhr, die dit jaar precies een halve eeuw in het vak zit, kreeg uit handen van Frank
Helmink de Lifetime Achievement Award uitgereikt. Kuhr, misschien wel de eerste singersongwriter van Nederland, toonde zich zeer dankbaar. In haar speech bedankte ze iedereen die
in die 50 jaar met haar heeft gewerkt en had ze warme woorden voor haar publiek dat haar door
de jaren heen zo trouw is gebleven.

Winnaars Buma NL Awards 2017
Meest Succesvolle Album - Populair
Vreemde Kostgangers - Vreemde Kostgangers
Meest Succesvolle Album - Hollands
Frans Bauer – Geluk, Hoop & Liefde
Meest Succesvolle Album - Urban
Boef - Slaaptekort
Meest Succesvolle Album - Alternatief
Daniël Lohues - Moi
Meest Succesvolle Single - Populair
Marco Borsato & Matt Simons – Breng me naar het water
Meest Succesvolle Single - Hollands
Henk Dissel - Bijna
Meest Succesvolle Single - Urban
Ronnie Flex ft. Frenna - Energie
Meest gedraaid op de radio (Sena Performers Award)
Diggy Dex ft. JW Roy - Treur niet (Ode aan het leven)
Meest Gestreamde Track (Hits NL Award)
John West - Wit Zwart
Grootste feesthit
Stef Ekkel & René Karst - Liever te dik in de kist
Lifetime Achievement Award
Lenny Kuhr

Over Buma NL
Buma NL is dé conferentie en hét festival voor de Nederlandstalige muziek. Buma NL is een
eendaags evenement dat met panels, discussies, masterclasses en showcases het professionele
middelpunt is voor iedereen die werkt voor en met het Nederlandstalige repertoire. De opzet is
enerzijds om professionals uit de industrie op de hoogte te brengen van wat er speelt en de
sector te mobiliseren, te faciliteren en te versterken om uiteindelijk de erkenning voor de
Nederlandstalige muziek te vergroten. Anderzijds om het publiek een programma te bieden van
het beste uit de Nederlandstalige muziek.
Mediapartners Buma NL: Sterren.nl, RADIONL, VBRO Radio, MENT TV, 100%NL en RTV Utrecht.
Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma en wordt mede mogelijk
gemaakt door Sena.
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