
 

 

Buma NL editie 2020 gaat online 

 

Hilversum, 11 september 2020 - De komende, elfde editie van Buma NL beleeft vanaf maandag 5 oktober zijn 

digitale vuurdoop. Een reguliere editie van Buma NL in TivoliVredenburg – Utrecht is dit jaar vanwege de 

Coronamaatregelen helaas niet haalbaar. Daarom is besloten een aantal programmaonderdelen vanaf 

maandag 5 oktober, de oorspronkelijke datum, online aan te bieden. Verschillende vaste elementen van een 

reguliere Buma NL komen ook dit jaar terug, maar worden in een online variant gepresenteerd. 

 

Uiteraard worden dit jaar op basis van de verkoop-, download-, en streaminggegevens, de Buma NL Awards 

uitgereikt. Weliswaar vindt er geen awardshow plaats, maar worden de awards in de week van 5 oktober in 

samenwerking met vooraanstaande mediapartners uitgereikt aan de winnaars. De nominaties worden later in 

september bekendgemaakt. 

Ook de Snelkookpan, waarin bekende producers zoals Huub Reijnders, Edwin van Hoevelaak en Holger 

Schwedt met aanstormend talent in één dag een hit schrijven en opnemen, komt terug in het programma. In 

de genres Pop, Hollands, Urban en Alternatief, nemen vier teams het tegen elkaar op waarna een vakjury het 

winnende liedje kiest. De vier teams worden met een camera in de Wisseloord Studio op de voet gevolgd zodat 

online verslag kan worden gedaan van de inspanningen en de resultaten. 

 

Podcasts en online panels 

De conferentie van Buma NL 2020 krijgt vorm door verschillende online programmaonderdelen. Nieuw is een 

serie podcasts waarin bekende componisten en artiesten door interviewer, programmamaker, journalist en 

tekstschrijver Wim Jordaan aan de tand worden gevoeld over hun hits & misses, up & downs, de 

bijzonderheden van het vak en natuurlijk hoe om te gaan met de Coronamaatregelen. Gedurende een aantal 

weken zal steeds een nieuwe aflevering via de bekende platforms gepubliceerd worden. 

De podcastserie krijgt een uitbreiding met een aantal gefilmde keynote interviews met prominente 

ondernemers uit de muziekindustrie die vanwege de Coronamaatregelen nieuwe, innovatieve en bijzondere 

concepten hebben ontwikkeld die een belangrijke bijdrage leveren aan het zo vitaal mogelijk houden van de 

muziekwereld. 



Daarnaast wordt een aantal online panels en webinars opgezet, die rechtstreeks of on demand bekeken 

kunnen worden. Één van deze online panels is Music Rights On Tour, waarin componisten, uitvoerende 

muzikanten en uitgevers uit de doeken doen wie recht heeft op welke inkomsten uit Buma/Stemra, Sena en 

Norma. Daarnaast staat een vraaggesprek met muziekuitgevers op de agenda over de inspanningen en 

investeringen van publishers die bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandstalige muziekcultuur, met 

name ook in deze tijden die beheerst worden door de Covid-19 pandemie. Tot slot ook een panel naar 

aanleiding van het boek Hits & Winkeldochters van componist/tekstschrijver/muzikant Jan Tekstra, onder 

andere bekend van hits voor Marco Borsato, Maan en Jayh Jawson. Hierin staat het vak song- en tekstschrijven 

centraal en gaat Jan Tekstra in gesprek met collega-artiest/componist René Karst. 

 

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. Normaal gesproken vindt Buma NL plaats in TivoliVredenburg. 

Maar als gevolg van de Coronamaatregelen vinden de verschillende programmaonderdelen van Buma NL 2020 

vanaf maandag 5 oktober online hun weg naar de muziekprofessional. 

www.buma.nl 

 

 

http://www.buma.nl/

