
 

 

Leerzaam gastcollege over ups en downs van het vak 

Marco Borsato en André Hazes Jr. 

openen Buma NL 2017 

Maandag 2 oktober komen Nederlandse artiesten, muziekprofessionals en 
muziekliefhebbers in het Utrechtse TivoliVredenburg weer samen voor Buma 
NL, hét event voor de Nederlandstalige muziek. Het conferentieprogramma 
wordt dit jaar geopend door Marco Borsato. In een uitgebreid vraaggesprek 
met André Hazes Jr. zullen alle facetten van het artiestenvak de revue 
passeren. 

Beide artiesten kijken met plezier uit naar het bijzondere tweegesprek. André Hazes 
Jr.: "Voor mij is Marco vandaag de dag nog steeds de grootste artiest in Nederland 
en ik ben er trots op dat we dit samen gaan doen en onze ervaringen in het vak met 
het publiek kunnen delen."  

Marco Borsato: "Bij de uitreiking van de Buma NL Awards vorig jaar, won André in de 
categorieën Hollandse en Populaire Nederlandstalige muziek maar liefst vier prijzen. 
Dat zegt wel wat over zijn kwaliteiten en zijn passie voor het vak. Genoeg stof om 
hem daar eens uitgebreid over te bevragen, dit belooft een leuk en leerzaam 
gastcollege te worden." 

Het podiumgesprek tussen Marco Borsato en André Hazes Jr. is de opening van 
Buma NL 2017. Nederlandse artiesten, componisten, tekstschrijvers, 
muziekuitgevers, labels en muziekliefhebbers kunnen in TivoliVredenburg in een 
ontspannen sfeer netwerken of aanschuiven bij interactieve panelbijeenkomsten 
waarbij iedereen volop kan meediscussiëren. 

Kaarten voor Buma NL zijn online te bestellen via www.buma.nl/tickets. 

http://www.buma.nl/tickets


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 en 100%NL 

Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma en wordt mede 

mogelijk gemaakt door Sena Performers. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Corien Niezing 

E: corien@newinfluence.nl 
M: +31 (0)6 5341 5346 
 

http://sterren.nl/
mailto:corien@newinfluence.nl


 


