
Music Moves Europe 

Vorige week zijn we naar Boekarest geweest, waar tijdens een conferentie van het Europese 
programma Music Moves Europe. De conferentie richtte zich op de uitdagingen en best 
practices in de muziekindustrie, specifiek in dit digitale tijdperk. Het programma was 
grofweg op te delen in twee thema's; enerzijds zijn de veranderende wetten rondom 
auteursrecht besproken, anderzijds is stond de live-sector centraal. 

Donderdag - Auteursrecht: 
Op donderdag vonden er twee panels plaats, beide gericht op de wijzigingen binnen het 
auteursrecht. Het eerste panel gaat met name in op het toekomstbeeld wat betreft 
auteursrecht. Voordat deze wijziging plaatsvond, beriep YouTube zich op het 'safe harbor' 
principe, wat maakt dat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat de 
gebruikers openbaar maken. Dit principe gaf YouTube de ruimte om muzikanten niet tot 
nauwelijks te betalen voor hun content. Als er al betaald werd, dat was dit een eenzijdige 
afspraak, zonder ruimte om te onderhandelen. 

Een van de gevolgen die de wijziging van het recht met zich meebrengen, is dat platforms nu 
verplicht zijn een contracten of te sluiten. Dit creeert voor zowel bedrijven als individuele 
artiesten een betere onderhandelingspositie. Dat zorgt, op den duur, voor een gelijker 
speelveld tussen de platforms en makers. Bijzonder is dat er per land de ruimte is om eigen 
nuances aan te brengen. In het tweede panel is met name de rol van de (jonge) consument 
aangehaald. Doormiddel van verschillende programma's wordt auteursrecht geIntroduceerd 
bij jongeren. In deze programma's komt onder meer het betalen voor content naar voren. 

Na de panels was er een bezoek aan de Palace of Parliament. Het grootste gebouw van 
Europa, is gebouwd onder bewind van dictator Nicolae Ceauescuis. 
Momenteel heeft het pand meerdere functies, zo wordt het pand gebruikt als 
ambtsgebouw, museum en als verhuurlocatie. Even binnenkijken, dat kan op deze site. 

In de avond presenteerde drie Roemeense artiesten in verschillende genres zich met een 
klassiek orkest. De combinaties leverde een uiteenlopend beeld, en laat zich het beste 
omschrijven als bombastisch. 

Vrijdag — Muziekindustrie: 
De vrijdag werd geopend met een presentatie door 
presenteerde hier de uitdagingen in de industrie, de kerndoelen van het Music Moves 
Europe programma en de daaruit voorvloeiende agendapunten. Een van de punten die in 
deze presentatie herhaaldelijk naar voren is gekomen, is de value qap.  Op basis van deze 
punten vinden er een aantal initiatieven plaats, waaronder een aantal onderzoeken en 
workshops, waaronder een in Brussel aankomende mei. In 2021 vind er een conferentie 
plaats waarbij de er conclusies uit het programma worden getrokken. In Boekarest is de 
eerste lijst met mogelijke onderwerpen besproken voor de agenda. Thema's die hier naar 
voren komen zijn diversiteit, verdienmodellen, duurzaamheid en exportmogelijkheden. 
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heeft namens 
Nederland plaatsgenomen in 
het panel dat zich focust op 
het creeren van een 'gelijk 
speelveld'. Uitdagingen die 
genoemd zijn, zijn het 
gebrek aan kennis over 
auteursrecht, de beperkte 
podiumruimte en een plek 
verwerven in het (landelijke 
en Europese) landschap. 

Vrijdag vonden er eveneens een aantal panels plaats, de panels op deze dag kende 
verschillende formats. Van individuele presentaties tot open discussies. Waaronder een 
panel dat zich richtte op muziek in (grote) steden en het creeren van een gelijk speel veld. 

Best practices die werden genoemd zijn onder andere de programmeersubsidie en de quota 
voor muziek. Tijdens het panel werd het duidelijker zichtbaar was van wat sturing. Het panel 
richtte zich dan ook voornamelijk op deze onderwerpen. 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Input voor 	over voorstellen nieuwe Europese Commissie - juiste maillijst! 
Datum: 	 vrijdag 4 oktober 2019 09:05:34 

Hoi 

Klopt, dank voor je snelle input! Ik geef het door aan El die de onderwerpen voor 
verza meld. 

Groat, 
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Van: 
Verzon en: on erdag 3 oktober 2019 14:47 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	nput voor 	over voorstellen nieuwe Europese Commissie - juiste maillijst! 

/dg dat CE oak 

"You should promote creative industries as a catalyst for innovation, jobs and growth and 
maximise the potential of an ambitious Creative Europe Programme." NA(Doi 
Budget CE-programma is niet groot, wil daarom op zoek naar synergien, bijvoorbeeld met 
Horizon. Ze wil de kleine SMEs in cultuur ondersteunen, by via het CE-programma (innovation 
labs). 'Doi< 

nIcet 	C: , 	 ooneri en  hoc 
de vr•:.1geri: 

Onze aandachtspunten voor nieuw acties/actieplannen van de CIE? Ond 	deiingen 
in de Lit: 	L. goon over 	 reative Euiope p,.gia1IiF.i ( 2 2 1- 2 2 7 ) In de 
Raad is afgeiopen december een par tia ener a! approach bereikt over de inhoud van 
he prodramma, Ook het EP heeit voor de zomer een standpunt bereikt. Bijzonder 
aandachtspunt voor NIL is de handhaving van het prograrnmacornite \ivaarin oak de 
lidstaten zittng hebben en waarin over de uitvoering van het programma wordt 

sproken, EC en EP nien hit cornitE: niet handhaven onder het nieuwe CE-program a. 
ie onderhandelingen qa n overigens met over de hoogte van het budget, ditkornt 

apart aan de orde in de brede MEK-onderhandelingen. NIL is in die onderhandelinden 
geen voorstander van earl  verhoging van het budget 	 CE-program 

EC en het EP 
Actief bij CIE onder de aandacht brengen? Andere actie ondernemen? 	doer 

En wat willen we dan van de CIE? Wat willen we op Europees niveau agenderen? Waar 
hebben we de EU voor nodig? Niet van toepassing. 

Van: 
Verzon en: woens ag 2 oktober 2019 15:48 
Aan: 
Onderwerp: 	: nput voor 	over voorstellen nieuwe Europese Commissie - juiste maillijst! 

Sorry, zie nu net dat jij deze mail niet hebt ontvangen.... 



Van: 
Verzon en: ins a 	oktober 2019 19:07 
Aan: 

On•erwerp: 	npu voor 	over voors e en nieuwe uropese ommissie - juiste maillijst! 

Er ging lets mis bij de vrezending. GRAAG REAGEREN OP DEZE EMAIL met de juist 
adreslijst. 

Groet, 

Van: 
Verzon en: ins a 1 oktober 2019 19:03 
Aan: CC: 
Onderwerp: npu voor 	over voors e en nieuwe uropese ommissie 

Beste alien, 

en 	hebben gevraagd om een weging van de initiatieven van de nieuwe 
Europese Commissie op het terrein van OCW. Zij zullen daar donderdag 10 oktober over 
warden geInformeerd door IB. Voor dat overleg is gevraagd om a.s. vrijdag een nota 
de lijn in te doen. In de nota willen we een appreciatie van de plannen van de CIE 
opnemen met een handelingsperspectief voor OCW voor de komende 100 dagen. 

Ik ben bezig met het uitwerken van de onderwerpen die vallen op het terrein van 
. Daarvoor hebben we een schema gemaakt om overzichtelijker te maken wat 

de nieuwe voorstellen zijn per beleidsterrein (bran is bijlage 2 met ter informatie de 
documenten van de nieuwe Commissie: opening statement VDL, policy guidelines en de 
opdrachtbrieven aan de nieuwe commissarissen als achtergrond). De derde bijlage is het 
verslag van de hoorzitting van commissaris Mariya Gabriel, oak hierin staat nog 
relevante informatie, (zojuist vers van de pers van 	dus nog niet verwerkt in het 
overzicht). 

In het overzicht (zie bijlage 1) staat het onderwerp, de betrokken commissaris (kunnen 
er meerdere zijn) en de letterlijke tekst uit de documenten van de nieuwe Commissie. 
De vraag is of jullie in de laatste kolom (waar je naam bij staat©) willen aangeven wat 
voor het betreffende terrein het handelingsperspectief is, of andere relevante informatie 
om aan 	mee te geven op dat punt. 
Wellicht is het overzicht niet compleet, dus als je aanvullingen hebt hoar ik het graag! 
Mochten er nog andere collega's betrokken moeten warden, zou je deze mail dan aan 
hen willen doorsturen? 

Graag ontvang ik jullie reactie uiterlijk a.s. vrijdag voor 11.00 zodat ik het nog in de  
nota kan verwerken.  

Mijn collega III is overigens bezig met de voorbereiding voor_, dus wellicht 
ontvang je deze vraag van beide kanten over verschillende terreinen). 

Alvast hartelijk dank voor je reactie! 

Vriendelijke groet, 

Oncierwils.;  Cultuur en 

intematioroal BEleid (IPC 2300; 



Postbus 16375 
2500 61 Den Haag 

E 	 ra)minocw.n1 



Ministerie van On de 
Wetenschap 

43 

s, Cultuur en 

›Retouradres Postbus 16375 2500 63 Den Haag 

Eurosonic Noorders:ag 
Lax. de heer D. Houben 
Postbus 566 
9700 AN GRONINGEN 

Datum 	1 0 oKT, 201 
Betreft Vaststelling projectsubsidie EU Music Moves Europe Talent Awards 

(verplichting11111111 

Geachte heer Houben, 

Met rnijn brief van 12 juli 2018 met kenmerk 	verleerde ik u een 
subsidie van C 100,000 year de voorbereidingskosten van EU MUSIC PRIZE 2019. 
Bij brief van 9 juli 2019 ontvangen op 9 juli 2019 ontving ik van u de 
verantwoording van deze subsidie. U heeft de vei antwoordino te laat ingediend. 
1k verbinC hieraan geen consequenties. 

Besluit 

Op basis hiervan stet k de subsidie vast op C 100.000. 
De subsidie is al geheel als voorschot aan u uitbetaald. 

Heeft u vragen? 

Veer vragen over daze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon. 

Met vriendelijke greet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namensideze, 

Ertgoed en Ku en 

itijnstraat SO 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 8,3 Den Haag 
www.njksoverherd,nt 

Contactpersoon 

T 	@minocw,ni 

Onze reterentie 

11111111 

Uw brief van 
9 jail 2019 

Een belanghebbeno'e kan tegen 
dit besluit binnen zes weken na 
de dap waamp het besluir hem 
is toegeronden schriftetjk 
bezwaar illaken.. De 
belanghabbende dient daartc,v 
een bezwaarschriet in tiff de 
minister van Onclerwifs, Cultuur 
en Wetenschap onder 
vermelding van "Bezwaar', tar 
attentie van DUO 
Bezwaar.schriftencommissie, 
Postbus 30205, 2500 GE Den 
Haag. Meer inforrnatie over het 
maken van beewaar ;dna u op 
www:cluo.nlIzakeidk ender 
'.0neens met Quo 

11111 1 van 1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Subsidiebeschikking Music moves Europe talent awards 2020.docx 
maandag 21 oktober 2019 08:59:09 

Thanks! 

Van: 
Verzon en: maan ag 1 oktober 2019 8:48 
Aan: 
Onderwerp: 	: ubsidiebeschikking Music moves Europe talent awards 2020.docx 

Ha ■ 

Het geld is afkomstig van 	breed budget, vandaar dat de beschikking getekend 
moet worden door." 

Gr 

Van: 
Verzon en: vrij a 18 oktober 2019 10:03 
Aan: 
Onderwerp: u sl le eschikking Music moves Europe talent awards 2020.docx 

Hoi 

Je laat deze beschikking tekenen door 	 . Valt dit niet onder E&K? Ik hoor 
graag van je? 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: 
Datum: 
	

dinsdag 22 oktober 2019 14:25:12 

Van: 
Verzon en: woens a 	ul 019 14:25 
Aan: 
Onderwerp: 	: 

Groet, 

91111111P 

Van: 
VerzolglinWnaanda 25 maart 2019 11:18 
Aan: 	 nise 
CC: 
On erwerp: 	: iddelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Verheldering: de reservering bestuurlijk overlegkosten was er al, het D-team wilde een 
hek om het bedrag 2020 als reservering voor frictiekosten ivm het nieuwe stelsel vanaf 
2021, 

Van: 
VerzorIW: maanda 25 maart 2019 11:16 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: iddelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hoi 

Er is de afgelopen tijd vanuit beleid veal beroep gedaan op de subsidiebudgetten van 
E&K voor 2019 en 2020, die nu al ruim \Norden overschreden. Ik had mat ruimte 
aecreeerd via een ruil met de bekostiging, maar de grens daaraan komt ook in b eld (en 
2020 is nog niet eens begonnen). Voor 2020 is bovendien recent (vorige week 
donderdag) in het D-tearn afgesproken dat ik een hek zet om elle nog beschikbare 
middelen voor een reservering bestuurlijk overlegkosten, 
Ik weet nog niet of de loon- en prijsbijstelling 2019 wet verlichting kan geven, dear doet 
FEZ erg geheimzinnig over. 

gaat het hier maar om 1 ton, dus het is de vraag of we heel moeilijk moeten gaan 
doen als er geen andere oplossingen zijn. Maar heeft de afstemming met M&C al • 
plaatsgevonden (want dear is dit probleem veroorzaakt), kan dit niet worden 
teruageduwd? Ik vind dit belangrijk omdat het niet alleen om deze ton gaat, maar ook 
om het principe dat je niet zomaar je budget kunt vergroten door uitgaven aan lopende 
projecten bij een andere budgethouder near binnem te rijden. De ruimte op het 
budget is immers niet 'wag', maar eenzijdig vanuit budgethouder ivi&C omaelabeld tot 
een budget voor creatieve industrie. 

Vr. groat, 

Van: 



Verzonden: vrildag 22 maart 2019 11:06 
Aan: 
Onderwerp: 	: Middelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hoi 

Vorig jaar is rondom uitreiking popprijzen in Groningen het volgende gecommuniceerd 
(middels nota in d-team FenC als ik het goed heb): 

Foorstel nit e-mail 
	

1111111111111111111111111111111)  -Verder wil ik met jullie praten over de financiele ondersteuning van de Ebbafs. Omdat de 
Europese Comm issie besloten heeft om de komende vier jaar de uitreiking van de 
popprijzen in Groningen te houden, vraagt dit per jaar een budget van 100K. Wij hebben 
dit afgelopen 8 jaar bekostigd uit het budget Cultuur en Economic. In 2019 hebben we 
hiervoor keen ruimte meer op het bestedingsplan. Lukt het jullie deze kosten in je 
bestedingsplan op te nemenr 

Reactie en advies' F& C 
Een budget van € 0,785 mitjoen is tot dusver beschikbaar voor subsidies in het kader van 
de Creatieve Industrie. Uit dit budget worden de popprijzen tot op heden betaald. Het 
voorstel van 	is bedoeld om meer budgetruimte voor de creatieve industrie te 
krijgen, waardoor de popprijzen moeten wijken. En de constatering dat popmuziek en de 
activiteiten daarmee annex op het beleidsterrein van E&K ligt. Eigenlijk zou dit in een 
directie oversti'aend overleg in breder verband aan de orde gesteld moeten worden. In 
overleg met 	stet ik nu voor om dit voor 2019 praktisch op te lossen. Binnen het 

-brede budget kan dit, gelet op het beschikbaar budget, worden gedekt. Dat budget 
is er echter alleen in 2019, zodat de discussie over dekking van de popprijzen in 2020 terug 
zal komen. 
Advies: a. Popprijzen in 2019 dekken uit 	-breed budget en b. Nadere afstemming 
tussen de beleidsmedewerkers van M&C en E&K bewerkstelligen over wat redelijk is 
vanaf 2020. 

Vraag vanuit 	en mij: is er 0,1min mogelijk per jaar vanuit begroting EenK? 

Groet, 

Van: 
Verzon en: vri a 2 maart 2019 10:30 
Aan: ■ 
Onderwerp: 	: i een 	S - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Ha 

Hier is dos daarna niet meer over gesproken, orndat de haast er vanaf was. 
Goed om het punt in een gezameniijk Dteam aan de aide te stellen. En bij Ilse al vast laten kijken 
of er 0,1 min mogelijk is. 

Groetjes, 

Van: 



Verzonden: dinsdaq 19 maart 2019 13:59 
Aan: 
OnderWRINIn ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hai 

Ik vroeg 	naar middelen voor ESNS, 	had me aangegeven dat deze 
overgeheveld waren naar EenK.111 gaf aan dat het voor 2019 was geregeld, maar ik 
moest voor de daaropvolgende jaren nog even controleren, want II 'wist niet zeker of 
dit goed was gegaan'. Ik kreeg de volgende nota van 	op mijn vraag of het goed 
was geregeld en als ik het goed lees lijkt het dat het voor 2020 en 2021 nog niet 
geregeld is - ad 2, p.3 (we hebben voor 3 jaar, 3ton toegezegd). 

In 2020 zal de discussie terugkomen lees ik. Misschien is deze discussie al gevoerd, 
weet jij of er al lets is besloten? 

Bestedingsplan 2019 directie Media en Creatieve Industrie (onderdeel art. 14)1111111111: 
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TER ONDERTEKENING 	 Erfgoed en Kunsten 
Aan: MenC 	 Van 

nota 

T: 06 

Datum 
22 oktober 2019 

Referentie 

Bijiagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 

Vaststelling subsidie Eurosonic Noorderslag - Music Moves 
Europe Talent Award 

Aanleiding 

De subsidieverlening van de Music Moves Europe Talent Awards (voorheen 
EBBA's) werd voorheen verstrekt door de directie Media en Creatieve Industrie. In 
2019 is deze taak naar de directie Erfgoed en Kunsten overkomen. Omdat deze 
transitie met kosten is gepaard, is er voor jaar2020 afgesproken om hiervoor het 
DGCM-brede budget aan te spreken (zie e-mail bijgevoegd in zaak). 

Besluiten door ondertekening 

Door te ondertekenen gaat u akkoord met het aanspreken van DGCM-breed 
budget voor de voorbereidingskosten van de Music Moves Europe Talent Awards. 

Toelichting 

Het betreft hier een subsidieverlening voor de voorbereidingskosten van de Music 
Moves Europe Talent Award. Hier is een bedrag van €100.000 mee gemoeid. 

Pagina 1 van 1 
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TER ONDERTEKENING 	 Erfgoed en Kunsten 
Aan: MenC 	 Van 

nota 

T: 

Datum 
22 oktober 2019 

Referentie 

Bijiagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
1 

Vaststelling subsidie Eurosonic Noorderslag - Music Moves 
Europe Talent Award 

Aanleiding 

De subsidieverlening van de Music Moves Europe Talent Awards (voorheen 
EBBA's) werd voorheen verstrekt door de directie Media en Creatieve Industrie. In 
2019 is deze taak naar de directie Erfgoed en Kunsten overkomen. Omdat deze 
transitie met kosten is gepaard, is er voor jaar2020 afgesproken om hiervoor het 

-brede budget aan te spreken (zie e-mail bijgevoegd in zaak), 

Besluiten door ondertekening 

Door te ondertekenen gaat u akkoord met het aanspreken van 	-breed 
budget voor de voorbereidingskosten van de Music Moves Europe Talent Awards. 

Toelichting 

Het betreft hier een subsidieverlening voor de voorbereidingskosten van de Music 
Moves Europe Talent Award. Hier is een bedrag van €100.000 mee gemoeid. 

Pagina 1 van 1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: 
Datum: 	 dinsdag 22 oktober 2019 14:25:12 

Van: 
Verzon en: woens a 	ul 019 14:25 
Aan: 
Onderwerp: 

G roet, 

111911111111111E 	 inocwnl 

Van: 
maanda 25 maart 2019 11:18 

Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: iddelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Verheldering: de reservering bestuurlijk overlegkosten was er al, het D-team wilde een 
hek om het bedrag 2020 als reservering voor frictiekosten ivm het nieuvve stelsel vanaf 
2021, 

Van: 
VerzogleFill: rnaanda 25 maart 2019 11:16 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: iddelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hoi 

Er is de afgelopen tijd vanuit beleid veel beroep gedaan op de subsidiebudgetten van 
E&K voor 2019 en 2020, die nu al ruim worden overschreden. Ik had wat ruimte 
gecreeerd via een ruil met de bekostiging, maar de grens daaraan komt ook in beeld (en 
2020 is nog niet eens begonnen). Voor 2020 is bovendien recent (vorige week 
donderdag) in het D-team afgesproken dat ik een hek zet om alle nog beschikbare 
middelen voor een reservering bestuurlijk overlegkosten. 
Ik weet nog niet of de loon- en prijsbijstelling 2019 wat verlichting kan geven, daar doet 
FEZ erg geheimzinnig over. 
Nu gaat het hier maar om 1 ton, dus het is de vraag of we heel moeilijk moeten gaan 
doen als er geen andere oplossingen zijn. Maar heeft de afstemming met M&C al 
plaatsgevonden (want daar is dit probleem veroorzaakt), kan dit niet worden 
teruggeduwd? Ik vind dit belangrijk omdat het niet alleen om deze ton gaat, maar ook 
om het principe dat je niet zomaar je budget kunt vergroten door uitgaven aan lopende 
projecten bij een andere budgethouder naar binnen te rijden. De ruimte op het DGCM-
budget is immers niet 'weg', maar eenzijdig vanuit budgethouder M&C omgelabeld tot 
een budget voor creatieve industrie. 

Vr. groet, 
1111 

Van: 



Verzonden: vrijdag 22 maart 2019 11:06 
Aan: 
OndergrA: Middelen ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hoi ■ 

Vorig jaar is rondom uitreiking popprijzen in Groningen het volgende gecommuniceerd 
(middels nota in d-team FenC als ik het goed heb): 

Voorstel uit e-mail 
-Verder wil ik met jullie praten over de financiele ondersteuning van de Ebba"s. Omdat de 
Europese Commissie besloten heeft om de komende vier jaar de uitreiking van de 
popprijzen in Groningen te houden, vraagt dit per jaar een budget van 100K. Wij hebben 
dit afgelopen 8 jaar bekostigd uit het budget Cultuur en Economic. In 2019 hebben we 
hiervoor geen ruimte meer op het bestedingsplan. Lukt het jullie deze kosten in je 
bestedingsplan op te nemen?" 

Reactie en advies F& C 
Een budget van € 0,785 miljoen is tot dusver beschikbaar voor subsidies in het leader van 
de Creatieve Industrie. Uit dit budget worden de popprijzen tot op heden betaald. Het 
voorstel van 	is bedoeld om meer budgetruimte voor de creatieve industrie te 
krijgen, waardoor de popprijzen moeten wijken. En de constatering dat popmuziek en de 
activiteiten daarmee annex op het beleidsterrein van E&K ligt. Eigenlijk zou dit in een 
directie oversti.  end overleg in breder verband aan de orde gesteld moeten worden. In 
overleg met 	stel ik nu voor om dit voor 2019 praktisch op te losses. Binnen het 
DGCM-brede budget kan dit, gelet op het beschikbaar budget, worden gedekt. Dat budget 
is er echter alleen in 2019, zodat de discussie over dekking van de popprijzen in 2020 terug 
zal komen. 
Advies: a. Popprijzen in 2019 dekken tilt DGCM-breed budget en b. Nadere afstemming 
tussen de beleidsmedewerkers van M&C en E&K bewerkstelligen over wat redelijk is 
vanaf 2020. 

Vraag vanuit 	en m : is er 0,1mIn mogelijk per jaar vanuit begroting EenK? 

Groet, 

rd)minocoi.n! 

Van: 
Verzon en: yr' ag 2 maart 2019 10:30 
Aan: 
Onderwerp: 	e en 	S - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Ha 

Hier is dus daarna niet meer over gesproken, omdat de haast er vanaf was. 
Goed om het punt in een gezarnenlijk Dteam aan de orde te stellen. En bid■ alvast laten kijken 
of er 0,1 min mogelijk is. 

Groetjes, 

Van: 



Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 13:59 
Aan: 
OndeMIFIn ESNS - popprijzen MME Talent Award vanaf 2020 

Hoi 

Ik vroeg 	naar middelen voor ESNS, 	had me aangegeven dat deze 
overgeheveld waren naar EenK. R gaf aan dat het voor 2019 was geregeld, maar ik 
moest voor de daaropvolgende jaren nog even controleren, want 	'wist niet zeker of 
dit goed was gegaan'. Ik kreeg de volgende nota van 	op mijn vraag of het goed 
was geregeld en als ik het goed lees lijkt het dat het voor 2020 en 2021 nog niet 
geregeld is - ad 2, p.3 (we hebben voor 3 jaar, 3ton toegezegd). 

In 2020 zal de discussie terugkomen lees ik. Misschien is deze discussie al gevoerd, 
weet jij of er al lets is besloten? 

Gr 

Bestedingsplan 2019 directie Media en Creatieve Industrie (onderdeel art. 14)  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Music Moves Europe Conferentie Brussel, okt 2019 
Datum: 	vrijdag 8 november 2019 15:38:57 

Hoi 
Leek me goed dat jullie ook op de hoogte blijven van muziek zaken, zie mail hieronder 
van een Music Moves Europe bijeenkomst begin oktober 

, misschien ook interessant om vanaf een zijlijn te volgen? 

Groet,111111 

Van: 
Verzon en: ins a 	november 2019 15:07 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	: MME Conferentie Brussel 

Ha 

Naar aanleiding van vanmorgen, hierbij nog de mail zoals deze eerder naar- is 
gegaan. 

Groeten 

Van: 
Verzon en: on er ag 10 oktober 2019 13:32 
Aan: 
CC: 
On erwerp: 	on eren le russe 

Hallo 

Een korte terugkoppeling van de bijeenkomst in Brussel afgelopen middag. De 
commissie heeft daar in grote lijn n de i eeen gepresenteerd. 

Daarnaast is er gezegd dat het volgende Creative Europe programma een nadruk zal 
kennen op muziek, met name op het gebied van export. Met als doel het versterken van 
het ecosysteem (de management/zakelijke en legal tak werden hierin specifiek 
benoemd). 
Ook werden er een aantal onderzoeksresultaten gedeeld, waaronder luistergedrag in 
landen. De onderzoeken worden naar verwachting in december opgeleverd. Het is mij 
alleen niet duidelijk waar deze te vinden zouden zijn, weet jij waar dit normaliter 
gebeurd? Bij dit alles is wel verteld dat de realisatie afhangt van het budget. 

In deelsessies is de huidige versie van de toolbox besproken. In deze sessies werd ook 
de vraag gesteld waar knelpunten belegd moeten worden, met daarin drie smaken; de 
industrie zelf, landelijk beleid of EU beleid. 
Thema's als quota, eenduidige belastingregelgeving en fondsen voor bijvoorbeeld 
exportmogelijkheden zijn hier naar boven gekomen. 

Tot slot; zoals verwacht is ook het observatorium ter sprake gekomen. Vanuit Nederland 
waren er verschillende spelers aanwezig, waar we dit ook mee besproken hebben. Er 
werd veel gestuurd naar een observatorium puur op muziek gericht. Al met al deed het 



mij op een aantal viakken denken aan de verhalen van.' over de mediarichtlijn, waar 
oak een aantal keer aan gerefereerd is. 

G roeten 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Erfgoed en Kunsten 

Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
E 	@minocw.ni 

Beleidsmeciewerker erfgoed en kunsten 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: RO PRES Music conference: brochure and video 
Datum: 	 donderdag 14 november 2019 15:20:51 
Bijlagen: 	Conclusions MME conference RO PRES 2019 final web.pdf 

H 

Voor wie hem niet ontvangen hee[t. 
Gr 

Van: 	 [mailt 	 ©europa-creativa.eu] 
Verzon en: on erdag 14 novem er 	9 11:51 
Aan: 
Onderwerp: 	ES Music conference: brochure and video 

Dear Madams and Sirs, 

I am writing with a brief follow-up of the Music Moves Europe conference and the Copyright in the 
Music Sector workshop that we organised in Bucharest on 20-21 June, as part of the Romanian 
Presidency of the EU Council. 

Please find enclosed the electronic version of the brochure with the RO PRES conference 
conclusions produced after the event. The material is also available online here. 
If you have not yet received a hard copy of this material and would like to have one, please let me 
know and I will be glad to send it to you as soon as possible (please also indicate the postal address) 

We have also made a short video of the event which you can access form here. 

Thank you again for your extremely valuable contribution to this event as speakers and moderators! 

Kindest regards, 
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Ministry of Culture in Romania — Project Management Unit 
22. Bd. Unirii, ground floor. Bucharest, sector 3 
Tel: 
Mobile: 
www.umpcultura.ro  
www.cultura.ro   



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Nota ter voorbereiding ESNS 2020 
dinsdag 14 januari 2020 15:17:07 
ESNS 2020 - Panels uodate.docx  
Nota ter voorbereiding ESNS 2020 D. EenK.docx. 
Convenant Pootalent 2020-2024 (1).odf 
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Hallo 

In overleg 	, via deze weg de voorbereiding voor Eurosonic Noorderslag. In 
de attachment vind je de voorbereiding, het convenant en een overzicht van de panels. 
Mocht je behoefte hebben aan aanvullende speaking notes, hoor ik dat graag. 

Om op tijd bij de uitreiking van het convenant te zijn, is het aan te raden het reisadvies 
te volgen dat in je agenda staat. Om 10 uur vertrekken betekend dat je op 13:00 
aankomt en dus het convenant niet in ontvangst kan nemen. 	heeft aansluitend 
op het convenant 	panel over ticketing, maar zou het eventueel kunnen overnemen. 
We horen graag of we de organisatie iets moeten laten weten. 

Groeten 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie Erfgoed en Kunsten 

Rijnstraat 50 12515 XP Den Haag 
T 	 E 	 )iminocw.n1  
https: //www.cultuursubsidie.n1/  

Beleidsmedewerker erfgoed en kunsten 
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Panels 

Donderdag 
10:30 - 12:00 SAY HI! Soundwalk  
Soundwalks will give you a very personal experience of Swiss creative processes away from regular 
festival activities. During the course of 90 minutes, groups of 10 to 12 persons will be guided to 
three different stations where Swiss artists will offer intimate insights into their musical activities. 
Enjoy very personal exchanges, new encounters, and a slightly different access to the Swiss music 
scene while visiting some very special locations in Groningen. 

11:00-13:00 I wish someone had told me that earlier!  *aanmelding verplicht 
The nuts and bolts of music publishing with Song Trust (global) the disruptive publishers changing 
the business model, and looking at how to pick the most appropriate track to work and how to 
work it to move towards your overall market goals with Planetary Group (Los Angeles) Navigating 
the online landscape and telling artists stories with the dynamic digital agency Comes With Fries 
(Sydney, Los Angeles, London), digging into releasing music with trusted artist services giant CD 
Baby (global) the largest international digital distributor of independent music. 

11:00-13:00 Creative Europe Desks Walk Up Meetings  
The Creative Europe Desks are inviting you for speed dating at Eurosonic Festival 2020! 
This speed dating will be the opportunity for music professionals to meet with the Creative Europe 
Desks from several countries and former Creative Europe beneficiaries. Join us to get more 
information about the funding opportunities of the Creative Europe programme and the new Music 
Moves Europe initiatives of the European Commission! This year, desks from the following 
countries will be present: The Netherlands, Belgium, Luxemburgh and Ukraine. 

12:00 - 13:00 Mark Mulligan keynote - Insurgents and Incumbents: The Remaking of the 
Music Business 
The recorded music business is about to enter the second half of a decade of annual growth. As it 
does so, fundamentals of the business are changing, from artist careers, through music company 
business models to audience behaviour. But there is also much that is changing too slowly. The 
next five years of growth will underpin a story of winners and losers, of insurgents against 
incumbents. This keynote will explore these themes, with data and insight illustrating where the 
market is now, where it is heading and who will come out on top. 

12:00 — 13:00 Evolution of GEM, a green solution for festivals 
What happened in 2019 with GEM (Green Energy Mill) which was presented as a design at EPIC 
2019, only one year ago. For further development of the tower, GEM will be tested during various 
circumstances on several festivals in Europe in 2020. And as green energy solutions evolve, new 
solutions will be added to GEM. 

12:00 - 13:00 Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?  
aanwezici)  

De overheid investeert op verschillende manieren in cultuur. In 2020 wordt het financiele kader 
voor het cultuurbeleid van 2021-2024 vastgesteld; onderdeel daarvan is de veelbesproken 
Basisinfrastructuur (BIS). Organisaties hebben tot eind februari om daar een aanvraag voor in te 
dienen. Maar ook is muziek onderdeel van het topsectorenbeleid. Hoe komt beleid tot stand, hoe 
kan de culturele sector dat beleid beInvloeden, en hoe kan je er als maker of artiest profijt van 
hebben? 

12:00 - 13:00 Presentatie Convenant Talentontwikkeling 2020 - 2024  
111111111.11  aanwezig)  
Initiatiefnemers en ondertekenaars van het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-
2023 vormen een netwerk geworteld in de regio's en hebben gezamenlijk een landelijke 
dekkingsgraad. De gezamenlijke activiteiten zijn gericht op het stimuleren, verbinden en inspireren 
van jonge popmuzikanten om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. 

12:00 - 13:00 Why every event promoter needs a data scientist 



New possibilities of gathering and analyzing data by the means of intelligent algorithms are now 
available. In this talk you will find out how these enable promoters to accurately predict tickets 
sales and optimally steer their marketing activities. 

12:00 - 13:00 Balkan Beat- Market Data on the Ex-Yucloslavia Market  
From all over ex-Yugoslavia, a new breed of music entrepreneurs has risen over recent years, 
turning these new countries into attractive music markets populated by exciting festivals and 
highly adaptable record labels.Yet, the challenges encountered in the region might be unexpected 
and treacherous. What does the day-to-day reality of the music sector in the Balkans look like? Can 
recently made available market data help us to get a better understanding of the region These are 
some of the questions key actors from Slovenia, North Macedonia and Serbia will try to answer! 

12:00 - 13:00 I'm With the Brand: G-Star RAW, Yves Saint Laurent, Tony's Chacolonely  
When music partnerships are well executed, they offer brands a powerful way to push the buttons 
of their target audience on a profound and enduring emotional level. And when companies want 
consumers to connect in an "authentic" way, music is the only medium able that makes that 
happen. Symbiotic or mutually beneficial relationships between music and brands have been 
happening ever since the power of a genuine partnership was first recognised, but these days, 
thanks to the rise of experiential marketing, brands have a more integrated and efficient approach 
to music partnerships, allowing them to dive deeper into consumer's lives.. Throughout the last 20 
years, Yves Saint Laurent has found phenomenal success building genuine relationships with 
artists, and Dua Lipa are the latest act to assume the mantle of musical ambassadorship for one of 
the world's most iconic brands. In this panel Isabelle Tardieu will tell us more about the 
partnership, and about the music strategy behind Air France and much more. Since 2016 G-Star 
RAW is co-owned by Pharrell Williams after working with the brand for two years, and CMO Thecla 
Schaeffer, the person behind the whole project - now working for Tony's Choc°lonely - will go into 
greater depth about how to create strategic and targeted partnerships with artists. Dan Koplowitz, 
who owns the Los Angeles synchronization agency Friendly Fire Licensing, will discuss the licensing 
process and how to most effectively pitch artists for potential brand partnerships. 

12:00 - 13:00 Let's Open Up - Mental Health Sessie  
We kunnen er allemaal vvel eens mee te maken krijgen; mentale druk, stress, overprikkeling en 
hoe ga je hiermee om? Helaas zijn in de muziekindustrie voorbeelden te over waarbij oa. de 
mentale druk aantoonbaar teveel is geworden, bijv; Amy Winehouse, Avicii, Chester Benninton en 
Keith Flint zijn al wat namen van het topje van de ijsberg. Goed om eens stil te staan bij de 
mentale druk van een artiest, waar heeft de artiest last van, wat zouden we hieraan kunnen doen 
en wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? En niet alleen de artiest heeft last van mentale druk 
maar in de gehele muziekindustrie kampen mensen met hoge werkdruk, 24/7 bereikbaar zijn en 
"fear of missing out". In deze twee intieme bijeenkomsten staat het open gesprek over all facetten 
van mental health binnen de muziekindustrie centraal. We bekijken het door de ogen van de 
muzikant en de business professional en moedigen groepsdiscussie aan om te komen tot inzichten 
en verbeteringen. 

12:00 - 13:00 A Blessing or a Curse? The Role of Business in Culture Funding  
European and Dutch culture is, to a large extent, built on the unstable 'fundament' of unpredictable 
governmental funding. Changing political climate, budget cuts, long lasting grant and subsidy 
applications and regulation changes are the factors adding up to this instability. On top of that 
creatives are often facing the problem of funding calls being too narrow and specialised, leaving 
them little space for flexibility and, ironically, creativity. From the other side the business world is 
expressing more and more interest in the creative and cultural sectors, often seeing it, together 
with the community building and impact marketing, as the core of their brand identity. The 
commercialisation of culture and it's 'too affectionate' relationships with the business world is often 
becoming a topic for fierce debate. At the same time with the right balance, these two worlds can 
really give each other a boost. But how? Within the panel we'll share the overview of the EU 
funding situation, the latest business x culture crossover trends and use the expertise of both 
worlds to conduct a recipe for future-proof culture funding. 



13:30-14:30 The Dickins Dynasty - Keynote Interview with Barry, Lucy and Jonathan  
Dickins by Greq Parmely  
With a family legacy that stretches back to the formation of the NME, the Dickins family are no 
stranger to the music business. As one of the world's most successful booking agents, Barry 
Dickins (Neil Young, Bob Dylan, Paul Simon) has co-steered ITB for 40 years, working alongside his 
daughter Lucy whose roster includes Adele, Mumford & Sons, Hot Chip, Laura Marling and James 
Blake. Meanwhile, as CEO of September Management, Jonathan's stable includes Adele, Jamie T, 
London Grammar, Rex Orange County & King Krule. The trio will be interviewed by Greg Parmley 
(ILMC, IQ). A truly unique session, as this is the first time they've shared the same stage. 

13:30-14:30 Digital Marketing in Loud Music 
Why is it that LOUD is months or even years behind on digital marketing and presence, as just 
recently more bands transfer their social media presence from Facebook to Instagram. Which 
bands need to catch up and why? What can we learn from bands that already built a community 
around their music and genre, in order to share newest releases or gear updates? And what can 
the promotion of shows and festivals learn from the bands that are very present on SoMe? 

13:30-14:30 Planet Hiphot - Breaking the Unwritten Laws  
Acts and artists in the hip hop genre have chosen their own unique way of communicating with 
their audiences. They are challenging all the unwritten laws of the pop and rock industry in 
producing and releasing tracks, performing live, starting collaborations within the scene and 
promoting tracks. Not depending on traditional media outlets but creating a strong following by 
understanding their fans and reaching out them mainly through social media channels. But what, 
apart from all differences, are the simularities between the urban community and the main stream 
music industry as we know it? Or what can we all learn from the urban approach to music, 
fanbuilding, recording, releasing, promoting, booking a show, selling tickets and performing live? 
Let's all ask the professionals who are involved in everydaysbusiness in the hiphop genre. We 
welcome you to Planet HipHop. 

13:30-14:30 Interview with 	 about the Eurovision Sonq Contest 
The last job 	 will do as the Eurovision Song Contest's 	 is the 2020 
Eurovision Song Contest in Rotterdam. Following the 65th edition in Rotterdam, 	will return 
to 	native Norway to begin a new role at the head office of public broadcaster NRK. 	will 
be interviewed by 	 , an award-winning professional songwriter, musician, columnist 
and 	 Songwriter Committee & Board Director, amongst others. During the interview■ 

■ will surely go into why Rotterdam was chosen as the host for the upcoming Eurovision Song 
Contest. But more interesting are 	views and behind the scene stories on the biggest media 
event in Europe. A truly unique insight in the complexity and the immense mediascope for 
European music. 

13:30-14:30 Where's My Damn Money? How songwriters get paid their digital dollars  
Where's My Damn Money? How songwriters get paid their digital dollars 
Streaming now accounts for more than half of recorded music revenues worldwide, but many 

songwriters report that they are yet to see the benefit. However, it can be hard to track streaming 
royalties as they flow from the services through collecting societies and music publishers to each 
songwriter's bank account. 
Based on the Song Royalties Guide!" wrote for MMF UK, 	 explains how 

songwriters get paid by the streaming services around the world. 	'II then talk to a panel of 
experts about how societies and publishers are seeking to reduce the complexities and delays, and 
how songwriters can ensure they are getting everything they are due 

13:30-14:30 The Beer Crate Sessions - 
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell their personal music industry 
story and to respond openly and frankly to questions that you always wanted to ask, over a 
relaxing bottle of beer or two. 



13:30-14:30 Secondary Ticketing - Nieuwe Ontwikkelingen 1011111111111111111) 
Heftige ontwikkelingen op secondary ticketing-gebied: de minister probeert de Kamer tevreden te 
stellen, ticketers richten hun eigen platformen op, het Songfestival gaat op naam verkopen en 
Weet Waar Je Koopt gaat zich vernieuwen. Wordt het al met al beter voor de consument? De 
actualiteiten en discussies op een rij. 

13;30-14;30 Duurzaamheid, batterijen en brandveiligheid  
Innovatie lijkt snel te gaan. De batterijen rukken op. Steeds grotere containers met meer 
vermogen lijken een goede vervanging of aanvulling van aggregaten te vvorden. Ondertussen lijkt 
plaatsing van zo'n accucontainer eigenlijk niet veilig te kunnen geschieden. We ontrafelen de do's 
en don'ts van deze innovatieve stroomontwikkelingen. 

13:30-14:30 Are You Export Ready for Canada?  
Nuno Saraiva, the Portuguese-Canadian Executive Director of WHY Portugal, leads a session with 
two Canadian guests who will discuss the particularities of the Canadian market. If on one hand 
Canada is a multi-cultural land of music lovers, open to European music, on the other hand its 
strong national support systems for music make it a hard country to export to. Or do they? With 
guests 	 (CMW - Canadian Music Week), 	 (Cerberus Management) and 
TBC (Embassy of Canada in the Netherlands). 

13:30-14:30 Fair Practice; Diversiteit en Inclusiviteit 
Je zou het bijna vergeten, maar de Fair Practice Code (FPC) gaat ook over diversiteit en 
inclusiviteit. Hoe draagt de popsector zorg voor nog meer inclusiviteit in de branche? Hoe gaan we 
om met culturele achtergrond, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden en 
sociaaleconomische achtergrond. Hoe voorkomen we afvinkgedrag, hoe inclusief is ons 
programma, personeelsbeleid en strategische beleid werkelijk? Wat is er nodig om stappen te 
maken? 

13:30-14:30 Masterclass Carrierefinancierinq voor Managers en Artiesten  
Hoe kan je als artiest zoveel mogelijk artiest zijn? Waar haal je als manager geld vandaan om de 
plannen van je artiesten te verwezenlijken? Hoe zorg je dat je jezelf een fatsoenlijk inkomen kunt 
uitbetalen als artiest? 	 voert een 4-jarig onderzoek uit 
om grip te krijgen op de financiele keuzes in artiestencarrieres. In dit panel presenteert 	kort de 
eerste onderzoeksuitkomsten op basis van 45 interviews met managers en artiesten in Belgie, 
Nederland en Noorwegen. Daarna gaat. in discussie met een artiestenmanager, een artiest en 
een financier. Er wordt inzicht gegeven in wat beslissingen beInvloedt en of er wet slimme keuzes 
worden gemaakt. Ook wordt ingegaan op de pro's en con's van verschillende financieringsvormen 
en het combineren ervan. Zit de bank bijvoorbeeld echt niet op artiesten te wachten, of kunnen de 
financiele sector en de popmuziek dezelfde taal gaan spreken? Is crowdfunding slecht voor je 
imago of juist een ultieme manier om creatief onafhankelijk te kunnen zijn? En hebben we lets aan 
overheidsbeleid en subsidies, zoals Fonds Podiumkunsten? Verwacht een praktische benadering 
van wat vaak zo ongrijpbaar lijkt: financiele keuzes in je carriere. Financiering is niet sexy, maar 
als je het slim aanpakt wel heel lekker. 

13;30-14;30 Record in Iceland - 25% Reimbursements for Recording Costs Incurred in  
Iceland  
Sigtryggur Baldursson, Managing Director of Iceland Music will introduce the Icelandic program 
Record in Iceland which is a music industry initiative that offers 25% government reimbursements 
for international recording projects. The application can include costs occurred primarily (80%) in 
Iceland, but also within the EEA. All recording costs are valid as well as some other costs related to 
the recording such as travel and lodging. Iceland Music is the promotional partner of Record in 
Iceland, the project is funded and administered by the Ministry of Industry and Innovation. 

15:00 -16:00 Keynote Interview with 	 J2911111111.111111111 
Okay, Loser: 	 (Sub Pop) and 	 (Glitterhouse) talk shit about old 
times and new bands (anything released after 1992). Plus, how to outrun bill collectors while 
building a media empire on the fly. 



15:00 -16:00 Deezer Keynote - #MakeStreamingFair  
Not all streams are created equal! Do you know where your money's going when you stream your 
favorite artist? 	 Content Central & Eastern Europe at Deezer, will break 
down the current model and introduce UCPS, a new way to pay streaming royalties that Deezer 
wants to champion 

15:00 -16:00 All for one... thing: supporting new music 
All for one... thing and an important one: we're all for supporting new emerging artists. Indeed, 
public service broadcasters have been key in unearthing, supporting and promoting up-and-coming 
bands and artists over the years. What's the score today? Others are doing it too, but the on-air 
and online reach of radio channels remains unique... 

15:00 -16:00 Sense or No Sense - Radio Models 2020  
Despite the increase in platforms such as Deezer, Apple Music or Spotify, the most popular way to 
discover new music remains the radio. Or not? Or is radio dead because it is an inactive way of 
presenting music in an active world of music consumption? Should we all move away from the term 
'radio' and adapt the more logical term 'audio'? Key factors in the development of successful radio 
models might be Digital Audio Broadcasting (DAB) replacing FM broadcasting, adding visual 
content, adapting new ways of communicating and diffusing content to attract listeners (YouTube 
videos, podcasts, etc), internet radio and radio on any possible (mobile) device. How can the 
medium radio remain the simple and direct way to capture the hearts of its listeners? Glenn 
Peoples of Billboard Magazine and tba from NME will ask four radio stations such as BBC Sound 
(UK), KEXP (USA), Radio Primavera Sound (ES) and 3FM (NL) to go into their very own strategy 

15:00 -16:00 The Festival Panel - The Big Time  
The Festival Panel 2020: Voted the most popular panel at Eurosonic in 2019, ILMC's Greg Parmley 
invites four of Europe's leading festivals to introduce their event and reveal their unique ingredients 
for success. Alongside video presentations, and insight into the philosophy of each event, this 
year's Festival Panel will also consider the ever-increasing pressures on booking the perfect line up. 
With the annual scramble to secure a bill now earlier, and more protracted than ever, are we 
digging our own graves out in those fields? 

15:00 -16:00 Alternatives for our current food system. - The role festivals play to set the  
new norm  
The production and consumption of food has a major impact on climate change, usages of water 
and biodiversity. During a festival event organizers can inspire the audience to change the way we 
eat. But should events take responsibility in reducing the CO2 impact of their foods? Festivals are 
by nature pioneers and able to set the new norms. The food offered at festivals is more than divers 
as it is plays a bigger rol than ever. But are the days of burgers and fries long gone? And are 
totally plant based festivals only a trend at small scale events? What next steps can and should 
event organizers take to offer meals. We kick off with a food researcher who gives us a bit of 
context. What are the challenges concerning our food system and why should we even care. Topics 
will be discussed as divers as food waste, ethical supply chain and the (mis)use of virgin packaging 
plastic. After this three totally different festivals share their insights and the decisions they make to 
offer festival dishes. As well as how they communicated this towards their audiences. During this 
panel Innofest will showcase their best food practices from 2019. 

15:00 -16:00 The (almost) free tools artists can use to build a career 
This panel, a follow up to last year's Cutting out the Middle Man, will take an in-depth look at the 
(almost) free tools that artists and their teams have access to. There is today an incredible array of 
powerful tools available, ranging from the basic and highly traditional mailing list, through to social 
media, and analytics tools such as Spotify for artists, Pandora AMP, Apple Music for artists, and 
YouTube insights, all of which can play an important part in building a career. With such world class 
data insights so readily available, there has never been a better time to build a fanbase, market to 
them and be in control of your careeer. This panel will discuss how building a successful business 
and career starts at almost free, and will also be examining the power of the classic strategic 
move, also sometimes referred to as 'a great idea'. 

15:00 -16:00 Festival EiIan: evenementen, stikstof en de natuur: hoe nu verder? 



Niet leuk als een festival op het laatste moment niet doorgaat. Om het maar heel mild te zeggen. 
Waar staan we nu, wat gaat er nog wel en niet lukken met alles en iedereen om ons heen, en alle 
belangen die spelen? 

15:00 -16:00 Fair Pay als Subsidievoorwaarde: Mat Betekent Bat?  
De Fair Practice Code (FPC) was vooral bedoeld om de dialoog over bijvoorbeeld loon naar werk in 
de culturele en creatieve sector aan te gaan. Het fair pay principe van de FPC krijgt verreweg de 
meeste aandacht en wordt her en der ook als subsidievoorwaarden gehanteerd. Maar wat betekent 
dat eigenlijk? In de FPC worden geen bedragen genoemd. Het onderzoek naar de financiele 
consequenties van de FPC wordt alleen gedaan naar dat wat subsidie ontvangt van het Rijk. In de 
dialoog over fair pay wordt het onderdeel (cultureel) ondernemerschap niet genoemd. Hoe is de 
wisselwerking hier, of is er juist sprake van tegenwerking? Ontstaat er niet juist een groter gat 
tussen amateur en professional? Wordt de toegang van meer divers en pluriform aanbod juist niet 
bemoeilijkt met het opwerpen van dergelijke drempels? Doen alsof er niets aan de hand is helpt de 
popsector ook niet verder. Binnen de Popcoalitie is al een gesprek gestart hoe er generieke 
maatregelen kunnen worden bedacht die bijdragen aan een goed draaiende popsector. Tijd voor 
een eigen onderzoek? In ieder geval tijd voor een gesprek. 

15:00 .46:00 The Beer Crate Sessions -111111111.  
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell their personal music industry 
story and to respond openly and frankly to questions that you always wanted to ask, over a 
relaxing bottle of beer or two. 

15:00 -46:00 AI Song Contest - the creative power of artificial intelligence  
Can artificial intelligence help write a song as awesome as Eurovision winner Duncan Laurence did 
last year? In the AI Song Contest, organized by the Dutch public broadcaster VPRO, partnering 
with NPO Innovation and NPO 3FM, various European teams of musicians, scientists and developers 
take on the challenge of creating a new hit with the help of artificial intelligence. From April 2020, a 
panel of AI experts and the international audience together determine which team will earn their 
douze points. 	 AI Song Contest 	 and others involved will talk about the 
competition and discuss what artificial intelligence could mean for music in the future. 

16:30 - 17:30 Interview with  
, president of AWAL, Kobalt's recorded music business, will be discussing III long 

and varied history in the music industry and how that mirrors the digital transformation of the 
industry. ®'II also be talking about some of Kobalt/AWAL's history as an innovator and disrupter, 
including the development path of AWAL, its different services and how the company offers an 
alternative career path to the traditional major labels, referencing a couple of artist success stories. 
He will also be reflecting on today's market and the current highly competitive landscape. 

16:30 - 17:30 Ticketmaster Keynote - Fans Who Follow the Band  
For fans, borders are fading. They increasingly travel to overseas to see their favorite artist or band 
perform. Why do they choose to travel such long distances? Who are these fans? Where do they 
travel from? How does their buying behaviour differ from other fans, and what do they have in 
common? What opportunities does this present? Join III as, dives into the depths of 
Ticketmaster's global data to look into cross-border fan travel. 

16:30 - 17:30 Joe Buck en Plus Supermarkten - Van TV Commercial naar Airplay Top10  
Muziek schrijven voor een commercial en daarmee 14 weken in de airplay top-10 charts staan..Dat 
is precies wat Joe Buck is overkomen met The Way You Take Time, een track die 14 weken lang in 
de Top10 van de Nederlandse Airplay Charts heeft gestaan. Hij schreef het nummer oorspronkelijk 
voor de PLUS in opdracht van Amp.Amsterdam, het bedrijf dat in nauwe samenwerking met 
advertising agency Wunderman Thompson Amsterdam verantwoordelijk was voor de muziek 
supervisie. Daarnaast hebben Spark Records - het platenlabel van Ilse de Lange - en Universal 
Music Publishing ook een belangrijke rol gespeeld in het voor- en na traject. Dit panel biedt een 
unieke kijk achter de schermen door de ogen van de artiest, de creative directors van de 
reclamebureaus en de marketingmanagers van PLUS. De panelleden zullen ook nader ingaan op de 
invloed die de hit status van het nummer heeft gehad op de campagne, het merk en andere 
effecten op de lange termijn. 



16:30 - 17:30 Talentontwikkeling - Tussen Wal en Schip?  
Een onderwerp over hoe de talentontwikkelaars, liefst in samenwerking met de sector, de helpende 
hand kunnen bieden aan beginnende acts die binnen de huidige kanalen buiten de boot vallen. 
Advies, speelplekken en de kans om door te ontwikkelen. Maar ook directe promotie. Je moet als 
act de kans krijgen om iets op te bouwen, te spelen, je volgers te laten groeien, aandacht te 
krijgen in de pers. Je moet het zelf doen. En als het zinloos is om bij radio te pluggen, je genre niet 
direct 30 Popronde shows oplevert en wellicht je beste kansen in het buitenland liggen. Dan zijn er 
veel vraagtekens. En weinig kansen. Kleine zalen met hogere programma budgetten, 1 op 1 advies 
vanuit Popkoepels of begeleiding van Productiehuizen, meer Muzikantendagen en lokale 
adviessessies zijn oplossingen binnen de huidige structuur. Maar meer en dikkere promo voor 
talent, extra kansen binnen de talentontwikkeling naast de huidige initiatieven. 

16:30 - 17:30 Solving Scalping - Step 1: Build a Consensus  
Despite numerous measures to curb ticket scalping, it remains a sticky issue that just won't go 
away. In France, for example, regulators have banned ticket resale unless the resale platform has 
been officially authorised by the event organiser, while in the UK, there are rules increasing the 
amount of mandatory information which must be provided by resellers. Meanwhile, legislation in 
Belgium, Italy and Ireland has gone so far as to seek an outright ban on secondary ticketing for 
profit. Despite all this, the problems continue. It often feels like a very expensive game of whack-
a-mole is being played out, with only the biggest artists able to take on the touts in the courts. And 
that's before the chilling prospect of Stubagogo. Bringing together a spectrum of industry and 
political figures across Europe, this panel will look to debate the effectiveness of different 
approaches and whether it's possible to reach a consensus on what a Europe-wide solution might 
look like - as speaking with one voice is all important if we are to convince regulators. The panel 
will also look beyond legislation to more contentious issues, such as fans rights to resell their 
tickets in all circumstances, stock allocation and the role of the primary market. 

16:30 - 17:30 The Beer Crate Sessions -  
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell their personal music industry 
story and to respond openly and frankly to questions that you always wanted to ask, over a 
relaxing bottle of beer or two. 

16:30 - 17:30 The next festival: 2020 innovations to lead the change  
Beautiful things can happen when creativity, and a mind set on making impact are placed in our 
festival environments. Change does not happen overnight, therefore Innofest has validated all.new 
solutions that will lead the change to a more sustainable way of organizing your festivals. Come 
and join us to get updated on top notch innovations, ranging from high tech sensors, closing the 
loop in recycling, to design for inclusiveness. We will bring a selection of five rising impact 
entrepreneurs in a talkshow-setting, to learn all about their journey. Walk in! 

16:30 - 17:30 You will be hacked!  
Criminaliteit, activisme en terrorisme verplaatsen zich in rap tempo van de fysieke naar de digitale 
wereld. Wat betekent dit voor de organisatie van evenementen? Pakkende voorbeelden van 
mogelijke risico's en dreigingen uit de praktijk - ticket fraude, manipulatie van publiek, verstoring 
of het platleggen van optredens, diefstal van content en privacy - laten zien laat hij dat het niet 
gaat om theoretische risico's. 

16:30 - 17:30 Roken, Rookruimtes en het Rookverbod, de Stavaza  
Het geweldige verhaal 'De Laatste Roker' van W.F.Hermans (1991) begint profetische 
eigenschappen te krijgen. Het gaat over de 84-jarige meneer Vroegindewey. Nederlands is anno 
2021 een dictatuur waarin roken verboden is en bijvoorbeeld Engels de officiele taal. Voor de 
handhaving in 'onze wereld' zou het inderdaad een stuk eenvoudiger zijn als tabak alleen nog in de 
apotheek verkrijgbaar is voor degenen die met een doktersverklaring kunnen aantonen dat ze 
ongeneeslijk verslaafd zijn. 
Na gesprekken met onder meer onze sector en signalen vanuit gemeenten heeft staatsecretaris 
Blokhuis besloten om de handhaving op de aanwezigheid van de rookruimtes pas per 1 april 2020 
te laten starten. Intussen wordt in samenspraak met de VNG gewerkt aan een handreiking die 
zowel duidelijkheid schept voor gemeenten als voor podia, festivals en evenementen. Het probleem 



raakt verschillende wetgeving en is daarom best complex. Op de ESNS-conferentie een sneak 
peak, aandacht voor wat podia en Qrganisatoren zelf doen en ook de mogelijkheid nog eens vragen 
te stellen. 

Vriidag  

10:30-12:00 SAY HI! Soundwalk  
Soundwalks will give you a very personal experience of Swiss creative processes away from regular 
festival activities. During the course of 90 minutes, groups of 10 to 12 persons will be guided to 
three different stations where Swiss artists will offer intimate insights into their musical activities. 
Enjoy very personal exchanges, new encounters, and a slightly different access to the Swiss music 
scene while visiting some very special locations in Groningen. 

11:00-13:00 I wish someone had told me that earlier! *aanmelding verplicht 
The nuts and bolts of music publishing with Song Trust (global) the disruptive publishers changing 
the business model, and looking at how to pick the most appropriate track to work and how to 
work it to move towards your overall market goals with Planetary Group (Los Angeles) . Navigating 
the online landscape and telling artists stories with the dynamic digital agency Comes With Fries 
(Sydney, Los Angeles, London), digging into releasing music with trusted artist services giant CD 
Baby (global) the largest international digital distributor of independent music. 

12:00-13:00 Keynote 	 'th 
	

Jiy11111.1111111 
and 	 successfully sold their Spinnin' Records to Warner 

Music in September 2017. There was a lot of speculation about the exact amount of money Warner 
Music paid for the dance label with a high international profile. 	and 	never told 
the press how much they got for their company, but the rumours say it's around 100 million 
dollars. ®r  stayed on 	but- left the company. At ESNS 2020 will 
be interviewed by 	who is also 	about howl built 	company and give an 
inside on the process of selling your company to a major. 

12:00-13:00 Diversity Roadmap - Accommodating Diversity and Eau lity in Clubs and 
Festivals  
Diversity Roadmap - Good arguments, simple recommendations and potential measures for 
accommodating diversity and equality in clubs and at festivals. Presented by Helvetiarockt, Petzi 
and Live DMA. The "Diversity Road map" offers suggestions and tips as to how we can make events, 
programmes, communication and structures more non-discriminatory and diverse. Our goal is to 
oppose discrimination carefully and decisively, to practice and promote respectful interaction and to 
appeal to and involve as many people as possible. We view clubs and festivals as public places that 
should be accessible to all who are interested. For us, life with diversity and participation means 
assuming responsibility and taking appropriate measures to create spaces that are more non-
discriminatory and to actively promote respectful coexistence of different ways of living. 

12:00-13:00 The Co vri tht Directive: From Ado tion to Ilementation 
Before last summer, the EU adopted the ©-directive. But what is it exactly? What will change? Will 
it lead to filtering, is content recognition working and what is the the role of stakeholder dialogues? 
How will the sector profit? 

12:00-13:00 Presentatie Nieuwe Industrie Ciifers - De grote concerten en festivals  
Vers van de pers: de cijfers 2019 van de grote concerten. En een vooruitblik: wat gebeurde er met 
de festivalcijfers in 2019? 

12:00-13:00 Tenten Torens - en Truss. Hoe steviq 	n ze nu eigenliik?  
Op pad gaan met Temporary Demountable Structures, zoals de Engelsen het noemen betekent 
nogal wat vragen stellen en moeten beantwoorden. Waar moet het materiaal aan voldoen, hoe 
bewijs je dat en hoe houd je de overheden te vriend? Tenten, podia, steigerconstructies en 
trussconstructies hebben elk hun eigen aardigheden en beperkingen. 

12:00-13:00 The Real Issues Facing Health, Safety, Security and Crowd Management.  



The world of health, safety, security and crowd management is often seen as unprofessional, 
poorly paid and the last area thought about for an event or a festival. At most seminars and 
conferences, we find that the real issues of the day are never tackled owing to a reluctance to put 
ones head above the parapet. In this seminar however, it is different, in it we tackle the very heart 
of the problem, focussing on why low pay is not acceptable, why some parts of the industry are 
unprofessional and why education does not necessarily make better managers. The panel are all 
seasoned professionals providing key insights into what is rotten in the industry and why it is 
crucial to tackle these issues now. Our biggest enemy is complacency followed closely by 
incompetence and in the panel, we look at how we can best address the burning issues of today. A 
panel not to be missed. 

12:00-13:00 Hoe Korn )e tot een Succesvolle Videostrategie?  
Iedereen kijkt filmpjes. Op de telefoon, de laptop en ondanks het veranderende medialandschap 
wordt er ook nog gewoon televisie gekeken. Podia, festivals, artiesten en management denken na 
over hoe je videocontent kunt inzetten om je bereik te vergroten en je verhaal te vertellen. Maar 
hoe kom je tot een goede videostrategie? Hoe zorg je ervoor dat het publiek ernaar wil kijken? Is 
er een verdienmodel van te maken? In dit panel gaat 	 op 
zoek naar inspirerende voorbeelden. Aan het woord komen 
van WooHah, die met een eigen videoteam content produceert dat zelfs in de USA massaal gedeeld 
wordt. 	 VPRO, een omroep die vele festivals opneemt 
voor tv en online. Twee sprekers worden toegevoegd. 

12:00-13:00 Green Deal Inspiration Session - Circular Festivals 
This autumn, 17 leading European festivals signed the 'Green Deal Circular Festivals' at ADE Green. 
These festival pioneers are committed to collaborate on circularity from now until 2025 and will re-
design supply chains and develop circular solutions regarding food, water, energy, travel, transport 
and materials including plastics. Hear from Boomtown (UK), We Love Green (Fr) and Zwarte Cross 
(NL) about the measures they're already taking and planning to take the coming years.11111 

(Green Events International) will share the outlines of this collaboration and the first 
steps in 2020. 

12:00-13:00 Are You Export Ready for China?  
A must attend for all music exporters looking into developing their presence in China. This year at 
Eurosonic, International Chinese music business professionals will provide insights into the wide 
range of opportunities that exist in China's contemporary music industry. With hands-on 
experience in licensing, promotion and touring within China, the panel will focus on how to create 
pathways and networks into this valuable music market. 

12:00-13:00 Let's Open Up - Mental Health Sessie  
We kunnen er allemaal wel eens mee te maken krijgen; mentale druk, stress, overprikkeling en 
hoe ga je hiermee om? Helaas zijn in de muziekindustrie voorbeelden te over waarbij oa. de 
mentale druk aantoonbaar teveel is geworden, bijy; Amy Winehouse, Avicii, Chester Benninton en 
Keith Flint zijn al wat namen van het topje van de ijsberg. Goed om eens stil te staan bij de 
mentale druk van een artiest, waar heeft de artiest last van, wat zouden we hieraan kunnen doen 
en wie is hier eigenlijk verantwoordelijk voor? En niet alleen de artiest heeft last van mentale druk 
maar in de gehele muziekindustrie kampen mensen met hoge werkdruk, 24/7 bereikbaar zijn en 
"fear of missing out". In deze twee intieme bijeenkomsten staat het open gesprek over all facetten 
van mental health binnen de muziekindustrie centraal. We bekijken het door de ogen van de 
muzikant en de business professional en moedigen groepsdiscussie aan om te komen tot inzichten 
en verbeteringen. 

13:30-14:30 Fiercely Independent! Keynote Interview with 	 J24111111 
This international label is home to some of the most rebellious artists on the planet, and includes 
Billy Bragg, The Prodigy, Killing Joke, Frank Black, Buzzcocks, Hayseed Dixie, Amanda Palmer, 
Fantastic Negrito and 47 Soul. Cooking Vinyl has survived and thrived for more than 30 years. 
Glastonbury's 	 speaks to 	about the history of the label, andll time as 

as well as the many other remarkable projects that'll has been 



responsible for, including the DMZ Peace Train video in South Korea, and the Palestine Music Expo. 
Both these outstanding entrepreneurs have many tales to tell! This interview and discussion should 
not be missed! 

13:30-14:30  The Agents Panel - Taking the Strain 
For many years the main aspects of the Agency business, the relationships between agents, artists 
and artist managers, promoters and venues, remained negotiable of course, but pretty much 
constant. Now of course the opposite is true, as the live business continues what appears to be 
inexorable growth and development. In 2018 for example returns from live surpassed radio and 
TV, especially in Europe. Although this success is of course welcome, it brings increased strains on 
the men and women that operate the business of booking tours. We invite international bookers to 
discuss the pressures of today's agency business. 

13:30-14:30  Revenue in LOUD - the DIY panel 
LOUD, is it like the DIY scene in the 70's? What are the actual businessmodels? How do bands and 
the industry around it earn their money? Do we really need labels? Do we need managers? Do we 
really need authorsrights organisations or even invest in them? Or should we? 

13:30-14:30  What's Going On - The Most Important Legal Developments in the Music  
Production Business This Year 
Several members of the International Association of Entertainment Lawyers will outline the most 
important legal developments of the year and discuss the practical implications. Specific cases will 
be discussed, but also more general legal developments that are relevant to the industry. Specific 
topics that will be discussed: - The Court of Justice's groundbreaking Kraftwerk case: what does it 
mean for sound sampling? - The new liability rules for platforms like YouTube under the new 
copyright directive: what will change for rights owners in relation to these platforms? - Several 
cases regarding rates to be paid to collective rights organizations for the use of music during 
festivals: will rates go up or down?- YouTube's new monetization policy: bad news for right 
holders? 

13:30-14:30  Earning Money with Music in Different Ways on Social Platforms 
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok and Twitter pay nothing directly to their users, but you can 
make money from them. This panel digs deep into how you can actually make money and build 
viable and successful businesses on these platforms. Whether it's creating your own festival, 
building a successful brand or making money from brand partnerships, there is significant money 
to be made from 'free'. 

13:30-14:30  Inzicht in Toezicht - De Rol van het College van Toezicht Auteursrecht bit 
het Toezicht op Collectief Beheer 
Tienduizenden rechthebbenden zijn voor hun inkomsten geheel of gedeeltelijk afhankelijk van 
Collectief Beheer. Het functioneren van dat Collectief Beheer staat onder toezicht van het College 
van Toezicht Auteursrechten: CvTA. Het toezicht is geregeld in de Auteurswet en de Wet Toezicht 
auteursrechten, en over beide wetten is wetgeving in voorbereiding. Hoe functioneert het toezicht? 
Is dat toezicht voldoende om vertrouwen in het Collectief Beheer te waarborgen? Welke wijzigingen 
heeft de Minister van Rechtshandhaving voorgesteld? De 	 en 

interviewt de 	 CvTA: 

13:30-14:30  Radio + Streaming: de Toekomst is Audio!  
Populaire radiostations bedienen een groot publiek op basis van een zenderbeleid en strategische 
muziekkeuze. Streamingplatformen bedienen eveneens een groot publiek van muziekliefhebbers 
maar in een andere rol. Inmiddels bestaat er een dynamiek waarin radio en streaming diensten 
naast elkaar functioneren en beide kanalen innoveren om de beste denkbare diensten voor hun 
abonnees of luisteraars te bieden. De vraag is in hoeverre radio en streaming in de huidige markt 
elkaar aanvullen? Of elkaar juist versterken, met name als het gaat om talentontwikkeling en het 
ondersteunen van nieuwe acts en artiesten. Groeien beide kanalen niet steeds meer naar elkaar 
toe? Is het zelfs denkbaar dat streaming diensten en radiozenders, zowel publiek als commercieel, 
samen gaan werken? En welke rol pakken de beide partijen hierin dan? Of heet de toekomst 
gewoonweg audio? We vragen het aan Radio 538, Q Music, NPO Radio 2 en Spotify. 



13:30-14:30 The Beer Crate Sessions -  
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell their personal music industry 
story and to respond openly and frankly to questions that you always wanted to ask, over a 
relaxing bottle of beer or two. 

13:30-14:30 Upstream: Music - De Stand van Zaken  
Verleden jaar werd de Upstream: Music subsidieregeling voor popmusici gelanceerd. De regeling 
wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena. Musici in een 
(pre) mid career fase kunnen Upstream gebruiken om een sprong to maken naar meer publiek en 
meer inkomsten. Wat zijn de resultaten tot nu toe? Wat betekent Upstream voor musici die een 
toekenning hebben gekregen? Zijn er knelpunten bij het in praktijk brengen van deze bijzondere 
regeling? Het panel maakt de balans op na een jaar Upstream. 

13:30-14:30 Eindeiiik uitaeleqd: het meten van geluid op de vloer 
Of het nu voor de controlerende ambtenaar is, voor de 'arbomens' of voor 'het Convenant': geluid 
moet je meten op een representatieve plek. Anders is het niet goed. 	onderzocht weer 
onlangs voor het Ministerie van VWS waar die representatieve plek is, bij festivals, grote en kleine 
zalen en bij het fitnessen. Zodat er nu duidelijkheid is wat je moet als zaaleigenaar, organisator en 
technicus. 

14:30-15:00 Record in Iceland - 25% Reimbursements for Recording Costs Incurred in  
Iceland  

Iceland Music will introduce the Icelandic program 
Record in Iceland which is a music industry initiative that offers 25% government reimbursements 
for international recording projects. The application can include costs occurred primarily (80%) in 
Iceland, but also within the EEA. All recording costs are valid as well as some other costs related to 
the recording such as travel and lodging. Iceland Music is the promotional partner of Record in 
Iceland, the project is funded and administered by the Ministry of Industry and Innovation. 

15:00-16:00 The Beer Crate Sessions -  
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell their story and to respond openly 
and frankly to questions that you always wanted to ask, over a relaxing bottle of beer or two. 

15:00-16:00 Keynote Interview with 	 J2y. 
Responsible for tours by the Rolling Stones, Madonna, U2, Genesis, David Bowie, The Police, Rod 
Stewart, Celine Dion and Phil Collins, amongst others. 11111 also promotes the Isle of Wight 
Festival.111 graduated from Exeter University in the early 70s, and was turned down by every 
record company for a job; so reluctantly. became 	at M.A.M. Luckily it was the year of 
punk so new bands had hit singles quickly and II signed the Adverts and X Ray Spex, graduating 
onto The Boomtown Rats, Ramones, and Iggy Pop, who is still a cliental' formed TBA 
International with Ian Wright in the early 80s and worked with Paul Young, Alison Moyet, Big 
Country, Howard Jones, Tears For Fears and Duran Duran. 	went solo in 1987, venturing 
into Stadium Touring and eventually was offered the opportunity to re-create the now very 
successful Isle of Wight Festival of the late 60s; which has seen the likes of The Rolling Stones, 
Muse, Tom petty Snow Patrol, Bruce springsteen, Kasabian, Queen and Amy Winehouse grace the 
stage. Last year's festival included headliners Depeche Mode and The Killers. 

15:00-16:00 Money matters: the next chapter for European music tech ecosystems  
Music innovation is entering a new phase with a growing number of national initiatives in the forms 
of labs, hubs, associations and events building more open collaboration and dialogue within music 
industry and tech players. How could we build meaningful cross-border collaboration and put music 
and technology tech in the map for European competitiveness? What countries are leading the 
way? What could happen in the music tech market to attract more investment, and what needs to 
be done to encourage this. What investors are looking look for and how trends are changing. 

15:00-16:00 The Boutique Festival Panel  



Consolidation at the top end of the festivals business is placing many of Europe's best known 
events in the hands of corporate owners, but just what effect is this having on the smaller, 
boutique events? With many artists now signing festival tour contracts with specific festival groups, 
is there a need for boutique event bookers to re-think their programming strategies? And while 
statistics suggest fans are more willing to visit smaller festivals, is there a danger that the powerful 
corporates are trying to squeeze out the competition in the boutique sector? 
Our panel of experts will discuss the challenges and opportunities facing the business in 2020 and 
beyond. 

15:00-16:00 Weq met de Randstad? De Rol van de Rectio in het Nederlands Cultuurbeleid  
In 2020 wordt het nieuwe cultuurbeleid van het Ministerie van OCW voor de periode van 2021 tot 
2014 vastgesteld. De ambitie van de overheid is om cultuur meer te regionaliseren. Maar wat 
betekent dat precies? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheid van de verschillende 
bestuurslagen en wat vinden de politici zelf dat er moet gebeuren? 

15:00-16:00 Hoe Live is Live: Hologrammen en Augmented Reality 
Bijzondere veranderingen in de live-wereld, videotoepassingen die voorheen niet bestonden. 
Augmented reality, hologrammen, beeld als onderdeel van de show en niet meer alleen technisch 
onderdeel. Welke veranderingen zien we en waar ligt de grens? 

15:00-16:00  An Hour with Sea-Watch on Life, Responsibility and Human Rights  
We love to provide the escape from reality. Music, concerts and festivals are a major part of the 
huge entertainment machine of dreams with millions of happy faces, spotlights, confetti and beer. 
But while we fight for our right to party someone else is fighting for the values we want to stand 
for... and they need our support. Let's give the stage to those who deal with life and death on our 
behalf on a daily basis. Let's hear the story of those who defend the words of our constitutions and 
promises of our elected governments on a voluntary basis at the deadliest border of the world - the 
mediterranean sea between Europe and Africa. We are the people who know how to fascinate -
let's use this superpower for those who have the right to live like everybody else and for those, 
who keep the spotlights on human rights. We spend an hour with SeaWatch, because lives matter! 

15:00-16:00 Fai, nay bij Poppodia, (Hoe) Kan Dat Met de Huidige Bedriffsvoering?  
In dit uur kijken we aan de hand van de nieuwste cijfers van de VNPF-podia of er in het huidige, 
kwetsbare business model draaibare knoppen (zaalkosten? programmakosten? personeelskosten? 
ticketinkomsten?) zijn om tot een betere inkomenspositie van popartiesten te komen. Welke rol 
spelen subsidie en marktwerking momenteel bij de exploitatie en het programme van de poppodia 
en bij de verloning van artiesten? Wat zou een fair pay-voorschrift betekenen voor de poppodia en 
de artiesten die daar nu spelen? Een gesprek over de mogelijkheden en consequenties van een fair 
pay principe van de Fair Practice Code (FPC) bij poppodia, gebaseerd op cijfers i.p.v. op begeerte. 

15:00-16:00 Re-Think Music Export  
Following up on the European Music Export Confernce and the potential launch of Music Moves 
Europe by the European Commission, current policies for music export are focused on the support 
for artists, providing support for distribution, the marketing of record releases or the support of 
concerts or tours by artists abroad. While label or publishing companies, music managers or 
agencies benefit from such measures in favour of their artists, live music events such as festivals 
or venues benefit only indirectly from music export related funding programmes. In fact most 
music export offices have not yet developed any export strategies that consider to support festivals 
or venues. However, events such as Creamfield, Lollapalooza, Sonar Festival, Rock in Rio or 
Wacken Open Air since year's put on spin-offs outside their domestic markets. Additonally many 
festivals promoting their events abroad, gaining therewith an international audience for their 
events. Isn't it about time to grant festivals or venues equal access to funding measures supporting 
the "export" of live music projects? 

15:00-16:00 Vergunningen: meg ik nog doorgaan?  
Sommige organisatoren warden redelijk gek gemaakt: Goed bekend staande evenementen mogen 
plots niet doorgaan. Vage redenen als drugsgebruik, verkeersproblemen en natuur. Wat speelt er 



onder de oppervlakte? Gaan we echt naar die 30% minder evenementen die 'ze uit Den Haag' 
roepen? Welke evenementen moeten vrezen voor hun hachie? 

16:30-17:30  Paying Songwriters Within 24 Hours Rather Than 2 Years 
Can we really pay songwriters much faster than is currently the case? A recent industry pilot by 
Teosto, BMAT & Revelator showed that it is possible for songwriters to be paid quicker using 
technology that is available today. The result of the pilot was that they were able to show royalty 
payments can be paid within 24 hours to 19 different rights-holders. But how does that happen? Is 
it mainly about the use of electronic wallets? Some of the leaders in this field discuss how the 
industry can work together to ensure that songwriters can get paid faster, thereby removing one of 
the most stressful aspects of being an active artist. 

16:30-17:30  Keynote ie:music artist services - The marketing team behind Robbie  
Williams 13th studio album  
In 2019 Robbie Williams released his 13th Studio album 'The Christmas Present'. Robbie is one of 
the most decorated music artists in the world with six of the Top 100 best-selling albums in British 
history, a huge 80+ million album sales worldwide, 14 Number 1 singles and a record 18 BRIT 
Awards - more than any other artist in music history. In this keynote presentation the digital and 
marketing team from London based ie:music break down and dissect what goes into a global 
marketing campaign for one of the worlds most successful artists. They cover the basics of digital 
marketing strategy, e-commerce as well as share some of the best tips and tricks into how to 
release an album globally. Whether you are starting out in the business or already building a 
successful artists career, this panel should appeal to anyone interested in building artists careers 
and releasing music. 

16:30-17:30  Change the Ticketing Model - Fill Small-medium Rooms for Emerging Talent  
Selling tickets, filling small-medium rooms and breaking new unheard of artists is tough, even with 
a vast amount of technology at our disposal, the struggle is very real in this incredibly crowded 
market. So, how can we fill these rooms? How can we get new audiences to see the support band 
and see a band they haven't heard of? The solution may have been staring at our faces all along. 
III spends most of his time working alongside new emerging artists, and over the past year has 
been closely following how people buy tickets, ticketed vs. free entry shows, soft ticketing shows 
and club shows and how all of these aspects can affect an artists career, the venue, promoter and 
agent. From taking a step back and looking at the entertainment market,1111 believes that there is 
an existing business model that can be moulded to small-medium sized venues that could 
potentially change the way we fill rooms. Are you a venue booker/owner, struggling to fill your 
small-medium venue? Are you a promoter loosing too much money on small-medium shows? Are 
you a new artist wanting to play to full rooms? Are you an agent/manager struggling to get a band 
off the ground?This talk could be for you. The idea is not tested, this is a discussion, a model to 
explore. It's been here all along, it just needs to be implemented. Breaking artists is hard, perhaps 
it's time something changed to make it that little bit easier for us all. 

16:30-17:30  The Beer Crate Sessions -  
We invite some of the 'movers and shakers' of our industry to tell there personal music industry 
story and to respond openly and frankly to questions that you always wanted to ask, over a 
relaxing bottle of beer or two. 

16:30-17:30  Is the Music Industry Declaring Climate Emergency? Or in Other Words:  
Let's Get Our F**king Shit Together!  
On November 28th the European Parliament declared climate emergency to build up pressure on 
the members to get action done. Within the past year the climate challenge finally gained the 
public awareness it would have needed for decades. #FridaysForFuture-founder and striking school 
girl Greta Thunberg became a popstar-like activist, who achieved what neither politicians nor 
worldstars like Al Gore, Leonardo DiCaprio or Arnold Schwarzenegger managed to do: being the 
voice on climate change the world is listening to. There's definitely movement in the world today 
and in our industry as well: Coldplay said they won't tour untill they can do it climate-positive, 
festivals focussing and discussing climate change on stages and drastic campaign's fighting single-
use plastics. But let's be honest: are we doing enough? If we are really inspired, what are the next 



consequent steps we have to take to turn around within the ten years we have? The uncomfortable 
ones? When is the music industry declaring climate emergency. 

16:30-17:30  The Festival Marketing Update  
What were the hot topics of the festival marketing scene last season? There was definitely a lot 
going on, so the steering committee of the EMAC Group (pooling together some of the biggest 
festivals of Europe) will present a few interesting cases that will certainly help our most important 
aim: mutual learning. If you're in any ways connected to event or festival marketing, you should 
definitely join our global classroom. Our main topics: 
- How to go international - dos and don'ts of international festival marketing (presented by 

EMAC, 	 at Sziget, HU) 
- Festivals and social responsibilities - a brief look at festival communication in key subjects such 

as gender balance and environmental crisis, highlighting some of the examples that worked and 
some that didn't (presented by 	 at 
EXIT Festival, SRS) 
- Learn from the winner - introducing the winning sponsorship project of the 2018 European 
Festival Awards (presented by 	 at Ruisrock, FIN) 

16:30-17:30  De Evenementen Productie eta Innovatieouiz 
Een quiz over alles wat het vak aangaat. Productie en innovatie dus. In vlot tempo, met soms 
uitleg over moeilijke onderwerpen. Waarbij iedereen mag - nee moet - meedoen. 

16:30-17:30  Coliectief onderhandelen: de stand van taken en komende 	t evi 
In 2018 en 2019 presenteerden Ntb/Kunstenbond en NVPI op Noorderslag gezamenlijke 
uitgangspunten voor redelijke artiesten- en licentieovereenkomsten en een standaard 
sessieovereenkomst. Ook gedurende 2019 spraken partijen over mogelijke vervolgafspraken. Dit 
mede in het kader van de veranderende wetgeving. In 2020 staan implementatie van de nieuwe 
Richtlijn Auteursrecht en evaluatie van het Auteurscontractenrecht op de rol. Wat zijn de 
verwachtingen? 

16:30-17:30  IMMF Panel: Show Me the Money 
Investing in Artists. When 	was in US band Too Much Joy the business model for most 
artists was "get signed", money was needed to fund recording, manufacturing, distribution, and 
marketing, and for tour support, and was raised against predicted sales of CDs. The old model is 
gone. Colombian, Korean, Indian, and Nigerian global superstars, and Chinese entertainment and 
social apps are driving "hits". Major labels are reaping the financial reward, but following shifts in 
revenue from new music to old and to mico payments vvhy would any "label" invest in future hits? 
Streaming and the growth of entertainment options (gaming, televised football, e-sports, Netflix, 
Social appa) means it takes longer for artists to establish sustainable audience mass. Music 
consumption has been disrupted, but we still have the old investment model of the previous era. 
How can artists raise money to find their art? What monetisation opportunities are emerging, and 
what sort of agreements fi artists and investors need. What is happening in Asia and in sports to 
capture value from entertainment "brands". 	(San Francisco and Trondheim) is an expert 
in digital music and digital monetisation, 	 (Tokyo and London) is a 
representing pop stars and athletes, together with 

	
of the International 

Music Managers Forum they will explore the future of music monetisation and offer key insights for 
creating a new investment model for those revenue streams and for future art and artists. 

16:30-17:30  Evenwichtskunst of Masochisme? De Grote Risico's van Live Muziek en Hoe  
Podia en Festivals Daarmee Omoaan  
Live muziek is een industrie waarin extreem veel risico's spelen: Heb ik m'n vergunning op tijd? 
Zegt m'n headliner niet af? Wat voor weer wordt het tijdens m'n festival? Krijg ik volgend jaar nog 
subsidie? Uit een serie diepte-interviews met directeuren van poppodia en -festivals blijkt niet 
alleen dat deze risico's talrijk zijn maar ook dat ze toenemen en van grote invloed zijn op de 
dagelijkse bedrijfsvoering. Onderzoekers van het landelijke project POPLIVE hebben deze risico's 
niet alleen in kaart gebracht en gethematiseerd maar ook gekeken naar hoe de industrie om gaat 
met dit - zowel in aantal als impact - toenemende aantal risico's. De opvallende resultaten hiervan 
zijn al eerder gepresenteerd Tijdens het Congres Podia Festivals Evenementen 2019. 



Belangwekkend genoeg om nog eens in gesprek to gaan over de perceptie van risico's en in 
hoeverre de informele vormen van vertrouwen die de live-industrie kenmerken nog houdbaar zijn. 

16:30-17:30 	 and 
with 	 (IQ Magazine, GB 
Geen beschrijving 

('blacken Open Air, DE) in conversation  

17:30 - 18:30 A Greener Festival Awards Celebration  
A Greener Festival Award was set up in 2007 and since assessed nearly 500 events across 5 
continents, from 500 to 200,000 daily capacity. AGF provide the first and only sustainable event 
certification which includes on site assessment and independent verification. Through self 
assessment, site visit assessment and post event analysis across 11 categories, we provide 
thorough and useful analysis, insight and credentials for your events sustainability actions. 

17:30 — 18:30 IE Music 
Geen beschrijving 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

51b 

12.00 - 13.00 
	

In ontvangst nemen van Convenant Talentontwikkeling 
De Oosterpoort 
	

2020 - 2024 bij de presentatie hiervan. (met o.a. Rita 
Zipora Ledenraad Buma/Stemra, BAM!, Arjo Klingens 
voorzitter Popcoalitie & LaLaLa Management, Okke Punt. 
Zie bijlage 5 voor speaking notes.  

13:30 - 14:30 
	

Lunchen met 	 (Topteam CI), Paul de Rook 
Princenhof 
	

(wethouder Groningen) en 
Onderwerp: South by South West (SxSW).  

Doel van deze lunch voor jou is kennismaking met Paul de Rook (bio in bijlage). 
Het gesprek zal zich focussen op het aankomende bezoek van 	aan SxSW. 

Paul de Rook - Wethouder Cultuur Gemeente Groningen. 
• SxSW is een mooie balans tussen steden, rijksoverheid en creatieve 

professionals. 
• Er is veel te leren op SxSW, ook voor de overheid. Maar bezoek aan de 

beurs is vooral om bedrijven te ondersteunen. 
• De verwachting is dat er 5 tot 7 bedrijven mee gaan in het kielzog van 

Paul de Rook. U kunt vragen welke Groningse partijen interesse hebben 
om mee te gaan en waar wat we voor hen kunnen betekenen. 

• Het blijft belangrijk om een kwalitatief goed programme te hebben als 
Nederland. Alle hulp daarbij is welkom. 

• Paul de Rook spreekt woensdag 15 januari voor een tweede keer met 
New Dutch Wave. New Dutch Wave zorgt voor de internationale 
handelsbevordering tijdens het SxSW festival.  

TER VOORBEREIDING 
	

Erfgoed en Kunsten 

Aan: 	EenK 	 Van 

Datum 
07 januari 2020 

Referentie 

Bijlagen 
1. Achtergrond We the North 
2. Achtergrond Creative Europe 
3. Overzicht contacten 
4. Logistieke informatie 
5. Speaking Notes convenant 
6. Verdeling panels 
7.Convenant (separaat 
toegevoegd) 

nota 	Voorbereiding Noorderslag 2020 

Doel 

Het bezoeken van de muziekconferentie Eurosonic Noorderslag. 
NB: Directeur van het Noord Nederlands Orkest, Ingeborg Walinga, heeft 
gevraagd of het mogelijk is om elkaar te ontmoeten. Zij heeft een passe-partout 
voor de conferentie en zoekt je daar mogelijk op. 

Toelichting 

Donderdag 16 januari 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
14 
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Panels bezoeken 

15:00 - 16.00 

(Zie losse bijlage voor overzicht alle panels & bijlage 6 
voor verdeling wie naar welk panel wil gaan.)  
Wat betekent Fair Pay als subsidievoorwaarde? 

16:30 - 17:30 
18.00 - 20.00 
De Oosterpoort 

Talentontwikkeling-tussen wal en schip? 
Het Popbeleid diner 

20.20 lopen naar de 
Grote Markt 

De opening van Eurosonic Air. 

Start & ontvangst Netwerkborrel voor fondsen. 
Dit is een bedankborrel voor de partners, fondsen en 
financiers die bijdragen aan ESNS.  
Diverse optredens 
Wandelen naar het gastenbalkon van Eurosonic Air op de 
Grote Markt om naar de volgende optredens to kijken:  

(geInterviewd voor Upstream bij lancering 
regeling). 
Dansvoorstelling Mechanical Ecstasy van Club Guy & Roni, 
mogelijk gemaakt door de 2p-regeling van het FPK.  

20.30 Martinikerk 

21.00 - 21.35 
21.35 - 21.50 

21.50 

23.15 

09:30 - 10:00 
Noorderlicht, 
Akerkhof 12 
10:00 - 10:45 

10.45 - 11:00 
11.00 - 12:00 

12.00 - 13.00 

13:30 - 16:00 

Ontvangst en kennismaking Noorderlicht 
Update over We The North 
(Zie bijlage 1 voor achtergrondinformatie) 
Noordenaars beeldende kunst-instellingen presenteren 
zich; toelichting proeftuin Artist in Space; gesprek.  
Koffiepauze & bezichtiging expositie 
Educatie: wat is de Noord-Nederlandse aanpak? Hoe wordt 
er Noord-Nederlands samengewerkt? 
Praktijkvoorbeeld verzorgd door Kunst en Cultuur.  
Lunch met aanwezigen in Pronk, informeel gesprek, 
afronding  
Panels bezoeken 
Panel: Interview met Ad Koppejan,voorzitter College van 
Toezicht Auteursrechten over 'Inzicht in Toezicht - De Rol 
van het College van Toezicht Auteursrecht bij het Toezicht 
op Collectief Beheer' Link 
OF 

13:30 - 14:30 

Panel: Upstream: Music - De stand van zaken 
Link  
Panel: De rol van de regio in het Nederlands cultuurbeleid. 
Over de spreiding van cultuurbeleid met o.a. SP, D66, 
PvdA, VVD. Link 
OF 

13:30 - 14:30 

15:00 - 16:00 

15:00 - 16:00 Panel: (Hoe) Kan Fair Pay bij de poppodia? 
Link 

16:30 - 18:30 Music Moves Europe Talent Awards diner. 
16:30 - 17:00 
17:10 - 17:25 

Ontvangst diner 
Speeches, o.a. 

Vriidaq 17 ianuari  
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Vertrek terug naar huis. 
Nb. Dell gaf aan 's morgens mogelijk naar een 
tentoonstelling in het Groninger Museum to willen gaan en 
je zou evt. kunnen aansluiten.  

12:00 

17:25 - 18:30 Diner 

18:30 - 18:45  Wandeling naar Stadsschouwburg 

Music Moves Europe Talent Awards show. 
Een (backstage) rondleiding langs Eurosonic optredens 
voor de Burgermeester en Commissaris van de Koning. 

18:45 - 19:30 
20:00 - 22:00 

Zaterdag 
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Achtergrond  

Eurosonic Noorderslag 
Eurosonic Noorderslag is een muziekconferentie en showcase festival voor en over 
Europese popmuziek. Het wordt georganiseerd door Stichting Noorderslag die als 
doel het versterken van de Europese popsector en promotie van Europese 
popmuziek heeft. Het biedt een podium voor de presentatie van Europees 
muziektalent en bevordert de internationale uitwisseling hiervan. Tijdens 
Eurosonic Noorderslag vinden ongeveer 300 optredens plaats en worden 150 
panels georganiseerd. Het evenement trekt ongeveer 33.000 bezoekers 
(waaronder 3.000 professionals uit de muziekindustrie) uit meer dan 43 tandem 
leder jaar wordt door de organisatie een land of regio als focusgebied gekozen 
waar extra aandacht aan besteed wordt. De komende editie ligt de focus op 
Zwitserland. 

Noorderslag is een eendaags popmuziekfestival dat sinds 1986 jaarlijks in januari 
wordt gehouden in cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen en is sinds 1996 
onderdeel van ESNS. Het festival vindt plaats op de zaterdag na Eurosonic. 

Subsidie 
Eurosonic Noorderslag kreeg subsidie in het kader van de BIS 2009-2012: 
€ 120.000 per jaar. Vanaf de periode 2013-2016 krijgt Noorderslag geen subsidie 
meer van OCW. Vanuit het fonds podiumkunsten ontvangen zij nu een meerjarige 
subsidie van €250.000 per jaar. 

Music Moves Europe Talent Awards (voorheen: European Border Breakers 
Awards (EBBA'S) 
De Music Moves Europe Talent Award (MME Talent Awards) zal dit jaar voor het 
eerst worden uitgereikt en is de opvolger van de EBBA awards. Het doel van de 
MMET Awards is het vieren en het ondersteunen van nieuw muzikaal talent om 
internationale carrieres verder te ontwikkelen en te accelereren. Genomineerde 
acts worden geselecteerd op basis van verschillende factoren. Winnaars van de 
prijs worden uitgenodigd om op ESNS te spelen, ontvangen een op maat gemaakt 
trainingsprogramma en worden beloond met financiele ondersteuning voor 
promotie en touring. 

De Music Moves Europe Talents Awards worden gedragen door het Creative 
Europe programma van de Europese Commissie, in samenwerking met de 
provincie Groningen, de gemeente Groningen en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 

Subsidie 
Financieel draagt OCW al een aantal jaar bij in de vorm van projectsubsidie. 
Eerder was het de vraag of de uitreiking van de EBBA's nog in Groningen plaats 
zou vinden. De Europese Commissie moet namelijk om de 3 of 4 jaar een nieuwe 
'tender' uitschrijven wie deze prijzen mag uitreiken. OCW heeft in eerdere 
gesprekken met de Gemeente en de Provincie Groningen steun uitgesproken om 
de EBBA-uitreiking (nu MME Talent Awards) in Groningen te houden. In februari 
2018 heeft u in Brussel daarover gesproken met ply."' Onderwijs en Cultuur, 

. Hierbij heeft u het belang van de EBBA's onder de 
aandacht gebracht. Tevens is er eerder namens OCW nog een intentieverklaring 
ondertekend om de financiering voort te zetten voor drie jaar, indien de uitreiking 
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in Groningen plaats zou blijven vinden. Dit betekent nu dat ook voor de 
aankomende 3 jaar OCW €100.000 per jaar, evenals de gemeente en de 
provincie, bijdraagt aan de MME Talent Awards. Het festival zit nu in zijn tweede 
jaar van de drie jaar. Vanuit Europa wordt er nu gewerkt aan een nieuw 
programma, waarbij er focus is op muziek. 

Motie Eurosonic Noordersiag 
Tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 is er een motie ingediend 
door Kamerleden dhr. Asscher (PvDA) en dhr. Kwint (SP)'. 

"verzoekt de regering, in de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur een vraag 
over de gewenste functies/voorzieningen voor festivals in de culturele 
basisinfrastructuur op te nemen" 

De motie is aangenomen en als volgt uitgewerkt in de in de adviesaanvraag: 
P.8 onder talentontwikkeling 
Ziet de Raad, vanwege de rol van festivals op het gebied van talentonwikkeling, 
vernieuwing van cultuuraanbod, bereik van nieuw publiek en presentatie van 
internationaal toonaangevend aanbod; aanleiding voor een extra impuls voor 
festivals in bepaalde sectoren? Met oog op de motie van de Kamerleden Asscher 
en Kwint vraag ik de Raad hierbij in te gaan op de 'gewenste 
functies/voorzieningen voor festivals in de culturele basisinfrastructuur', en hierbij 
in te gaan op de rolverdeling tussen rijk en andere overheden. 

1  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-108.html  
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Bijlage 1: Achtergrond over het Noordelijke regioprofiel: We the North 
De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de gemeenten Groningen, 
Leeuwarden, Assen en Emmen vormen samen de stedelijke regio We the North. 
De overheden omschrijven de samenwerking in de regio als een plus bovenop het 
eigen lokale of provinciale beleid en zetten hiervoor gezamenlijk € 600.000,- per 
jaar in voor de jaren 2017-2020. 
De samenwerking richt zich op het verstevigen van het culturele veld in de 
noordelijke regio. Er wordt gestreefd naar een grotere maatschappelijke en 
economische impact van cultuur, een bredere publieksbereik, meer samenwerking 
in het culturele veld en een betere samenwerking met het rijk. 

We the North heeft de afgelopen jaren verschillende samenwerkingen tussen 
instellingen gestimuleerd zoals: 
- Station Noord voor talentontwikkeling in de podiumkunsten, 
- de Noordenaars (10 beeldende kunstinstellingen) voor het stimuleren van 
het klimaat voor de beeldende kunsten. 
- Up North voor de popmuziek, ook urban. 

We the North is een van de eerste samenwerkingsverbanden op cultuur in het 
land. Ze werken al vanaf 2016 samen en slagen er in om met een mond te 
spreken en hun wensen op een realistische manier naar voren te brengen. Je 
merkt in de regio dat die focus op samenwerking de instellingen wat oplevert en 
dat men blij is dat de overheden elkaar zo goed weten te vinden. Ik vind We the 
North een voorbeeld voor andere regio's. 

Mogelijke vragen:  
We zouden kunnen vragen of de regio de samenwerking heeft geevalueerd? Gaan 
ze verder in 2021-2024? Wordt er dan weer zo fors geInvesteerd? Zien zij 
mogelijkheden om hun ervaringen te delen met andere regio's? Wat denken zij 
dat nodig is om het idee van de stedelijke regio verder te brengen? Te laten 
groeien? Volwassen te laten worden? 

Er wordt ook gewerkt aan verschillende proeftuinen: 
- Meertaligheid: Met deze proeftuin wil de regio Noord-Nederland zich 
inzetten voor het behoud van taaldiversiteit als voedingsbodem voor een rijk 
cultureel klimaat. De provincies Gelderland en Overijssel steunen deze proeftuin 
en gaan ook participeren. Naast het Nederlands kennen we het Fries en andere 
streektalen, maar ook talen van migranten en vluchtelingen, expats, studenten en 
gebarentaal van cloven. Die enorme verscheidenheid willen we overal terugvinden 
in kunst- en cultuuruitingen, meer dan nu het geval is. Taal is een belangrijk 
onderdeel van onze identiteit. Met de grote verscheidenheid aan talen die in 
Noordoost-Nederland in gebruik zijn, ontstaat het risico dat we elkaar niet meer 
(willen) verstaan. Kunst en cultuur biedt een laagdrempelige gelegenheid om 
elkaars taal en elkaars verschillende achtergrond te leren kennen. Deze proeftuin 
zal o.a. bestaan uit: 
• Voortzetting en verbreding Lan fan Taal 
• Kandidaatstelling Leeuwarden als City of Literature 
• Starten van een taalproductieplatform 
OCW investeert € 125.000 in deze proeftuin 
We kunnen vragen naar de voortgang. 

- Cultuur kan dat in de frituur? 
Door de jaren heen hebben de kunstinstellingen in Noord-Nederland, zowel BIS 
als niet-BIS, veel kennis verzameld over het publiek dat zij wel en dat zij niet 
bereiken. Het gaat om praktisch opgedane kennis en ervaring van culturele 
instellingen (festivals, gezelschappen, speel- en presentatieplekken) in Fryslan, 
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Groningen en Drenthe. Deze kennis wordt tot nu toe nauwelijks met elkaar 
gedeeld. In deze proeftuin willen we de lijn die is ingezet doorzetten door data, 
ervaringen en methodieken te verzamelen, deze met elkaar te delen en opnieuw 
toe te passen. Het doel is om de publieksgroepen die tot nu toe niet of slecht 
worden bereikt of die bijvoorbeeld door de LF2018 programmering voor het eerst 
zijn bereikt, te bereiken en te bedienen. Wat de kunnen de 'hogere kunsten' leren 
van de meer community art-achtige aanpak? Wat betekent dit voor de 
mogelijkheid tot verlaging van drempels voor het publiek? Wat betekent dit voor 
de kwaliteit van het aanbod? 
Bij de proeftuin zijn met name podiumkunsten instellingen (BIS en FPK) 
betrokken. Het Fonds Podiumkunsten gaat participeren in deze proeftuin. Hoe is 
nog onduidelijk. Daar zouden we naar kunnen vragen. 
De RUG en Hanze Hogeschool doen ook mee. 

Artist in Space: 
Met de proeftuin Artist in Space wil de regio Noord-Nederland haar beeldende 
kunstklimaat versterken, door binnen een breed samenwerkingsverband nieuwe 
kansen te creeren op het gebied van talentontwikkeling en gezamenlijk te 
onderzoeken hoe het Noorden ruimte kan bieden aan een bruisend en inspirerend 
kunstklimaat. 
De proeftuin kent twee lijnen: talentontwikkeling en onderzoeken wat een goed 
makersklimaat in het Noorden nodig heeft, wat de verschillende behoeftes hierin 
zijn en hoe de kunstenaar een zichtbare en relevante plek kan innemen in de 
samenleving. De Noordenaars zijn een belangrijke partner in deze proeftuin. Met 
de oprichting van platform Noordenaars is een belangrijke stap gezet in het 
verbinden van de kunstsector. Dit nieuwe samenwerkingsverband vormt een 
vruchtbare basis om te werken aan de versterking van het beeldende 
kunstklimaat in Noord-Nederland. De contacten zijn gelegd, de lijnen zijn kort, de 
betrokken partijen zijn welwillend en er zijn nauwe connecties met het 
kunstonderwijs. Bij de betrokken instellingen ligt al veel kennis en expertise op 
het gebied van beeldende kunst en talentontwikkeling, die tijdens deze proeftuin 
kan worden ingezet. 
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Bijlage 2: Creative Europe en het Observatorium 
Op 7 oktober 2019 is er een Brussel een bijeenkomst gesproken over het 
aankomende programma van Creative Europe. Hier waren zowel beleidsmakers 
als muziekprofessionals uit verschillende landen aanwezig. Waaronder ook Peter 
Smidt (oprichter van Eurosonic Noorderslag). De wens van de sector is dat 
muziek een groter aandeel zal nemen in het aankomende programma, hierbij zal 
nadruk worden gelegd export. De Europese Commissie heeft op deze bijeenkomt 
in grote lijnen de ideeen gepresenteerd. Finland heeft daar ook haar focuspunten 
toegelicht (o.a. het door cultuur versterken van de ontwikkeling en cultuur als 
tool voor zichtbaarheid en duurzaamheid.) Dit heeft als doel het versterken van 
het ecosysteem (de management/zakelijke en legal tak werden hierin specifiek 
benoemd). 

In sessies is de toenmalige versie van de toolbox besproken. Ook werd ook de 
vraag gesteld waar knelpunten belegd moeten worden, met daarin drie smaken; 
de industrie zelf, landelijk beleid of EU beleid. Thema's als quota, eenduidige 
belastingregelgeving en fondsen voor bijvoorbeeld exportmogelijkheden zijn hier 
naar boven gekomen. Bij dit alles is wel verteld dat de realisatie afhangt van het 
budget. 

De toolbox kent een diversiteit aan tools. Hieronder een beschrijving van het 
observatorium zoals deze is opgenomen in de toolkit: 

Concept: Establishing an observatory dedicated to data collection and analytical 
research on the characteristics of music markets of all EU member states. 

Criteria: The observatory would provide a systematic collection of "hard" data 
(e.g. economic data on the music sector or information on fiscal policies for music 
activities), qualitative elements (e.g. information on audience patterns per EU 
member state; characteristics of venue and festival infrastructures per member 
states), European charts with a permanent system to track the cross-circulation 
of European repertoire (e.g. on radio, streaming platforms and physical formats), 
the international mobility of artists (e.g. a cross-border touring monitor), and 
finally provide KPI for the European export action. 

Verschillende Nederlandse muziek professionals benadrukten dat zij het 
observatorium van groot belang achtte. Er werd veel gestuurd naar een 
observatorium puur op muziek gericht. Meermaals werd er de referentie 
getrokken met de mediarichtlijn. 

Vanuit OCW zijn we hier tot nu toe terughoudend in, gezien een dergelijk 
onderzoeksinstituut gewenst is in meerdere disciplines en het 
observatorium in zijn huidige vorm hier niet aan voldoet. 

Pagina 8 van 14 



Bijlage 3: Overzicht van contactpersonen 

Dago Houben 
Algemeen directeur van Eurosonic Noorderslag 

Peter Sikkema 
Festival manager van Eurosonic Noorderslag 

Paul de Rook (d66) 
Wethouder (o.a.) cultuur gemeente Groningen 
sinds 2014. Hiervoor was hij adjunct-secretaris 
bij SER Noord Nederland. 

Robbert Baruch 
Lobbyist bij Buma Stemra 

Arjo Klingens 
Voorzitter van de popcoalitie 
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Okke Punt 
Artiest en werkzaam bij o.a. Pop NL 
(aanwezig bij de uitreiking 
convenant talentontwikkeling) 

Berend Schans 
Directeur van de VNPF en lid van de popcoalitie 

Rita Zipora 
Artieste en lid raad van toezicht 
NL (aanwezig bij de uitreiking 
convenant talentontwikkeling) 

Marjolein Rietveld 
Directeur van de kunstbende 
(aanwezig bij de uitreiking 
convenant talentontwikkeling) 
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Koen Schuiling (VVD) 
Koen Schuiling is sinds 30 september 2019 
burgmeester Groningen, hiervoor was hij burgemeester 
van Den Helder. 

Rene Paas (CDA) 
Commersaris van de Koning — Groningen 
Sinds april 2016 

SWSX 
NB: er is een notitie bijgevoegd over de onderwerpen 
die op de agenda staan. 

Ingeborg Walinga 
Directeur Noord Nederlands Orkest 



Bijlage 4: Logistiek: 
Aanwezigheid OCW 

Christianne Mattijssen (directeur EenK) zal aanwezig zijn van donderdag 
t/m zaterdag i.h.k. van gesprekken met andere overheden. 

Sectoraal Beleid) zal aanwezig zijn van 
donderdag t/m zaterdag i.h.k. van de sector popmuziek. 

1.111.11 Cultuurbeleid 2021 e.v.) zal aanwezig zijn 
van donderdag t/m zaterdag i.h.k. van gesprekken met andere overheden 
en de conferentie. 

afdeling sectoraal beleid 
EenK) zal aanwezig zijn van donderdag t/m zaterdag i.h.k. van 
conferentie. 

111111111 	 afdeling sectoraal 
beleid EenK) zal aanwezig zijn van donderdag t/m zaterdag i.h.k. van 
conferentie. 

Adresgegevens hotel: 
NH Hotel Groningen 
Hanzeplein 132 
9713 GW Groningen 

NB: Bagage kan eerder worden afgegeven in het hotel. 

Overige adressen 
Adres Oosterpoort 
Trompsingel 27 
9724 DA Groningen 

Adres Forum 
Forum Groningen 
Nieuwe Markt 1 
9712 KN Groningen 
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Bijlage 5: Speaking notes convenant 
- Dank voor dit inspirerende gesprek en voor het convenant. Muziek kan 

allerlei emoties losmaken, het kan je raken, laten bewegen of zet je aan 
het denken. Als maker geeft het je de mogelijkheid tot zelf expressie. Je 
toont hoe jij de wereld ziet. Iedereen heeft wel dat ene nummer dat hen 
kippenvel geeft. Voor mij betekend muziek 	 

- Het is goed dat de sector het initiatief heeft genomen om te kijken waar 
de samenwerking verder versterkt kan worden. Jullie ervaren uit eerste 
hand op welke momenten talenten obstakels ondervinden. Van een 
netwerk opbouwen buiten de eigen regio tot het verzamelen van de juiste 
mensen om een artiest heen. 

- De ontwikkeling van muziek, en daarmee de ontwikkeling van talent, 
staat nooit stil. 

- Een carriere in de popmuziek kan zich snel ontwikkelen. Denk aan bands 
die worden ontdekt via een initiatief als de Popronde. Als artiest wil je het 
meeste ult dat moment kunnen halen, want, een ieder weet, in de muziek 
kan het succes net zo snel gaan als dat het gekomen is. 

- Daarom vind ik het juist zo waardevol dat jullie met dit convenant 
proberen artiesten te helpen met het ontwikkelen van een duurzame 
carriere. 

- Wat de popmuziek daarbij anders dan andere sectoren maakt, is de link 
met de markt. Wat ik bijzonder vind aan dit convenant is dat er op 
meerdere manieren de connectie met de markt/beroepspraktijk wordt 
gezocht en dat focus op de maker ligt. Dit biedt een nieuw perspectief en 
nieuwe kansen. 

- Ook wij hechten waarde aan talentontwikkeling, in at haar stadia. Van de 
eerste kennismaking met cultuur op school, en muziek in de klas, tot een 
maker die zichzelf verder wil ontwikkelen. OCW zet erop in artiesten op 
verschillende manieren de ruimte te geven zichzelf te ontwikkelen, of je 
nu een beginnende artiest bent of dat je al stappen hebt gezet. 

- Minister van Engelshoven zet vooral in op de makers zelf. Via de 
verschillende Rijkscultuurfondsen wil zij de ruimte geven aan zowel 
nieuwe als mid-career makers. UPSTREAM is een van de manieren waarop 
we makers de mogelijkheid willen geven om zich verder te ontwikkelen. 
Kortom, ik ben erg blij met dit mooie initiatief, en de kansen die het biedt! 
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Bijlage 6 Verdeling panels 

Donderdaa  

12:00- 13:00  
A Blessing or a Curse? The Role of Business in Culture Funding  

Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?  
aanweziq)  

Presentatie Convenant Talentontwikkeling 2020 - 2024  
aanvvezig)  

I'm With the Brand: G-Star RAVV, Yves Saint Laurent, Tony's Choc°lonely 

13:30-14:30  
Secondary Ticketing - Nieuwe Ontwikkelingen  

Fair Practice: Diversiteit en Inclusiviteit  
Planet Hiphop - Breaking the Unwritten Laws  

15:00-16:00 
1

. 

 Fair Pay als Subsidievoorwaarde: Wat Betekent Dat?  
eigen keuze  

Al Song Contest - the creative power of artificial intelligence 
15:00 -16:00 Festival Eilan: evenernenten, stikstof en de natuur: hoe nu  

verder?  

16:30-17:30 
IF

. 

 You will be hacked!  
Talentontwikkeling - Tussen Wal en Schip?  

16:30 - 17:30 Ticketmaster Keynote - Fans Who Follow the Band  
Solving Scalping - Step 1: Build a Consensus  

Vriidaa  

13:30-14:30  
Inzicht in Toezicht - De Rol van het College van Toezicht Auteursrecht b_i_j_ 

het Toezicht OP Collectief Beheer 
What's Goina On - The Most Important Legal Developments in the Music 

Production Business This Year 
11111.1 Upstream: Music - De Stand van Zaken  

Earning Money with Music in Different Ways on Social Platforms 

15:00-16:00  
Weg n-iet de Randstad? De Rol van de Regio in het Nederlands 

Cultuurbeleid  
Re-Think Music Export  

: o.a. gesprek over poponderzoek. 
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52 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

@esns.nl> 
donderdag 20 februari 2020 10:32 

Beschikking Music Moves Europe Talent Awards 2020 
.pdf 

Beste 

Op 29 oktober 2019 ontvingen wij van u de beschikking aangaande de subsidieverlening voor de Music Moves 
Europe Talent Awards 2020 met kenmerk 	. In deze beschikking wordt als deadline voor de verantwoording 
16 april 2020 genoemd, dertien weken na de activiteiten. Ons project eindigt echter pas later, op 31 mei 2020. De 
activiteiten lopen namelijk nog door na de award-show die tijdens het festival plaatsvindt. We willen u hierbij 
daarom vragen om uitstel van de deadline. Dertien weken na de activiteiten komt in dit geval neer op 30 augustus 
2020. 

lk heb de beschikking ter referentie toegevoegd als bijlage. 

Mochten er nog vragen zijn, verneem ik deze graag. 

Vriendelijke groet I kind regards, 

+31 

ESNS 
Trompsingel 21 1 9724 DA Groningen I The Netherlands 
www.esns,n1  I +31 

e;*.%.1:q.- 	• 
laa Or COpyiN 	this 	 c 	at-tr,iotb,Ier,,t3 	 ioLL 

c. ap I to al0 (':ec.tested) quotes, proposit;ons. and! 	-ntiacts, The aenera conditions 	p 
(Stiontino Mu. csorjc ''',;(-,r.)rf,iersa,;...1) and can be re.quested 	our website 
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