Carrière Henny Thijssen bekroond met Hollandse Meesters Award
Utrecht, 30 september 2019 – Henny Thijssen ontvangt tijdens de tiende editie van Buma NL op 30 september
in het Utrechtse TivoliVredenburg de Hollandse Meesters Award. De award is een erkenning voor een
componist die over een langere periode met Nederlandstalig repertoire succesvol is geweest en daarmee
onmiskenbaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandstalige muziekcultuur. De Hollandse
Meesters Award is een initiatief van de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra.
Het is het lot van veel liedjesschrijvers: het liedje en de uitvoerende artiest zijn bekend bij een groot publiek.
Maar wie het liedje heeft geschreven blijft vaak onbekend. Componisten en tekstschrijvers verrichten hun
cruciale creatieve werk veelal uit het zicht van het grote publiek. Dat geldt dus ook voor de winnaar van de
Hollandse Meesters Award van 2019; Henny Thijssen. Hij is de man die mede aan de basis staat van vele
succesvolle carrières van uiteenlopende artiesten. Niet voor niets willen vele Nederlandse artiesten met hem
samenwerken. Omdat hij in staat is steeds het juiste gevoel, de passende emotie en de perfecte woorden te
kiezen die passen bij de artiest en resoneren bij de fans.
Henny Thijssen is sinds medio jaren tachtig actief in de muziekindustrie als zanger, schrijver en producer.
Gestart als zanger van de rockband Eastcoast brengt hij verspreid over een lange periode ook twee soloalbums
met eigen werk uit. Al die tijd schrijft en produceert Thijssen ook voor andere nationale en internationale
artiesten en bands. Hoewel Thijssen ook zelf nog steeds optreedt, is hij zich gedurende zijn carrière steeds
meer toe gaan leggen op het schrijven voor anderen, gespecialiseerd in populaire Hollandse genre. Tussendoor
deed Henny in 2015 ook nog mee aan het tv-programma Bloed, Zweet & Tranen, waar hij wist te overtuigen en
de finale bereikte met de vertolking van liedjes die hij voor André Hazes schreef.
Inmiddels is Thijssen als tekstschrijver, componist en producer verantwoordelijk voor vele honderden liedjes.
Bekende artiesten als André Hazes (o.a. Ga’, ‘Ik Leef Mijn Leven’ en ‘Kind in mij’), Frank van Etten (‘Leef als een
zigeuner’), Tino Martin (o.a. ‘Jij liet mij vallen’ en ‘Het is goed zo’), Frans Bauer & Marianne Weber (‘Geluk is
een klein moment’) en Thomas Berge (‘Niet meer en niet minder’) zingen liedjes van zijn hand. Daarmee heeft
Henny Thijssen de afgelopen twintig jaar met zijn liedjes niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan het
succes van uiteenlopende artiesten, maar heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de
populaire Hollandse muziek. Nu worden zijn talenten en capaciteiten als componist en tekstschrijver tijdens de
tiende editie van Buma NL geëerd met de Hollandse Meesters Award.
Over Buma NL
Buma NL is dé conferentie en hét festival voor de Nederlandstalige muziek. Een jaarlijks terugkerend
evenement dat wordt gekarakteriseerd door interactieve panels, discussies, masterclasses, showcases en de
Buma NL awardshow. Het is het professioneel middelpunt voor iedereen die werkt voor en met het
Nederlandstalige repertoire. Buma NL is een gezamenlijk initiatief van Buma Cultuur en Buma/Stemra en wordt
mede mogelijk gemaakt door Sena Performers. Buma NL 2019 vindt plaats op 30 september 2019 in
TivoliVredenburg te Utrecht. https://www.buma.nl
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