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1. Inleiding
Het beleidsplan 2017-2020 van de Popunie geeft een beeld van onze drijfveren, ambities, kerntaken
en concrete acties om een levendig popklimaat in Rotterdam te ontwikkelen. Een volwaardige en
florerende popsector hoort bij de tweede stad van Nederland met veel jongeren en grote culturele
diversiteit. Rotterdam maakt een razendsnelle ontwikkeling door, zit in een opwaartse spiraal en prijkt
hoog op diverse (inter)nationale lijstjes. Iets om trots op te zijn, maar vooral met opgestroopte mouwen
op voort te bouwen. Want hoewel het de laatste jaren goed gaat met de sector, bestaan er knelpunten
die beleidsmatige en financiële investeringen behoeven. De Popunie vervult hierin een actieve en
daadkrachtige rol.
In ons beleidsplan zetten we uiteen op welke wijze we de Rotterdamse popsector in al haar diversiteit
bedienen. Duidelijk beleid, vertaald in effectieve projecten en dienstverlening, levert een positieve
bijdrage aan de popsector teneinde de beoefening te stimuleren en de kwaliteit te bevorderen.
Popmuzikanten in alle leeftijdscategorieën, ontwikkelingsstadia, culturen en muziekstijlen vormen
hierbij ons uitgangspunt. Maar we kennen ook de overige actoren goed. Vanuit onze centrale positie
verbinden we op laagdrempelige wijze de duizenden popmuzikanten, het publiek en alle relevante
partijen met elkaar.
De rode draad bij alles wat we doen is talentontwikkeling. We zijn de
talentontwikkelaar van de stad die een actieve rol speelt in de gehele keten.
We faciliteren en promoten optredens van lokaal talent en organiseren
zelf projecten, ontwikkelingstrajecten, showcases en workshops. Tevens
begeleiden we muzikanten op artistiek, promotioneel, organisatorisch en
zakelijk vlak naar het niveau waarbij de podia en festivals ze in hun reguliere
programmering gaan opnemen.
De Popunie realiseert een structureel optreedcircuit voor lokale popmuzikanten van de humuslaag
tot aan de toplocaties. We werken hierbij samen met broedplaatsen, starters, nieuwe initiatieven,
kleine podia en festivals. Zo worden opkomende artiesten geholpen bij het opbouwen en continueren
van een duurzame carrière. Extra aandacht behoeft de exportbevordering van onze toptalenten. Hun
doorstroming naar nationaal en internationaal niveau is cruciaal.
Met onze toegankelijkheid, expertise, ervaring, projecten en dienstverlening zijn we in staat de
Rotterdamse popsector te verbinden en door te ontwikkelen naar the next level. Zo krijgen we een
levendigere stad, meer toptalent dat de show steelt en wordt Rotterdam als popstad op de kaart gezet.
Meer dan ooit liggen er kansen om het potentieel ten volle te benutten. Dat is onze inzet, daar zijn we
goed in en daar gaan we voor!
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2. Profiel
In ons profiel worden de missie, doelstelling, positie, rol, visie, ambities en de strategie om dit alles te
realiseren beschreven.

2.1 Missie
De Popunie heeft de ontwikkeling van de vele duizenden popmuzikanten in alle denkbare
muziekstijlen en van alle niveaus en leeftijden als uitgangspunt.
Alles wat we doen heeft een directe link met het ontwikkelen en verbeteren van talent. We
organiseren zelf evenementen om talent te ontdekken, te ontwikkelen en de stad te verlevendigen.
Zowel voor het prilste als voor het toptalent. Tevens faciliteren en promoten we anderen die zich op
dit terrein verdienstelijk maken, door professionele ondersteuning te bieden aan kansrijke nieuwe
initiatieven. We realiseren een structureel optreedcircuit voor lokale popmuzikanten zodat ze
ervaring kunnen opdoen en zich kunnen bekwamen. Zo creëren we een vruchtbare voedingsbodem
en leveren we een belangrijke bijdrage aan een vitale en bruisende stad.

Doelstelling
De beoefening en kwaliteit van de Rotterdamse popmuziek stimuleren en optimaliseren. Door
popmuzikanten en popsector te informeren, adviseren, ontwikkelen, promoten en verbinden vanuit
een centrale en toegankelijke poporganisatie voor de hele stad.

2.2 Positie
De Popunie is de verbindende factor tussen de duizenden popmuzikanten, het publiek en de
overige partijen in de Rotterdamse popsector. Als een spin in het web hebben wij het actuele
totaaloverzicht en kunnen van hieruit maatwerk leveren. Centraal hierin staat onze toegankelijke,
integrale, no-nonsense werkwijze.
We zijn de enige organisatie in Rotterdam die zo breed opereert en vanuit dit totaaloverzicht partijen
informeert, adviseert, faciliteert en aan elkaar koppelt. We zijn de Haarlemmerolie van de stad, niet
gebonden aan één specifieke muziekstroming en runnen zelf geen podium, oefenruimte of studio.
Onze onafhankelijke rol als intermediair tussen en boven de partijen is hierdoor vanzelfsprekend.
We hebben de afgelopen decennia veel expertise, netwerken en concrete samenwerkingsverbanden
opgebouwd in en om de stad. Men weet ons gemakkelijk te vinden, te benaderen en is lovend over de
dienstverlening. Zo is ook bevestigd in de enquête1 onder muzikanten uit augustus 2015.
Je komt ons overal tegen op locatiebezoek, bij evenementen en optredens om artiesten en
organisatoren te supporten en te promoten. Dit bevordert de zichtbaarheid en benaderbaarheid.
Het traditionele do-it-yourself principe in de popmuziek wordt door ons gecombineerd met de
moderne do-it-together variant. Het eigenzinnige en zelfredzame ondernemerschap van de
muzikanten wordt gestimuleerd en verbonden met kennis en partijen die behulpzaam kunnen zijn bij
het realiseren van de zelf geformuleerde ambities.

- 1 Enquête onder muzikanten, 115 respondenten, augustus 2015
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De rol van de Popunie
De Popunie vervult zes rollen in de stad:
1. De talentontwikkelaar met de realisatie van jaarlijks 900 optredens op 80 podia en festivals waar
Rotterdamse bands podiumervaring kunnen opdoen met Music Support Rotterdam. En met de
organisatie van talentontwikkelingsprojecten als Kunstbende en Sena Grote Prijs van Rotterdam.
2. D
 e samenwerkingspartner en verbindende factor met onze database van 1.858 acts en ons
grote netwerk.
3. H
 et expertisecentrum met raad en daad aan alle partijen, Meet The Pro sessies en talloze concrete
samenwerkingsverbanden.
4. De programmeur met programma-input bij tientallen venues en evenementen die vaak last-minute
als er een act uitvalt snel de Popunie contacten voor oplossingen. En op de grote festivals waar we
met Popunie Live jaarlijks 20 Rotterdamse toptalenten programmeren.
5. D
 e doorstromer en exporteur binnen en buiten de stad met Popunie Live en Music Export Rotterdam.
6. De promotor met de Rotterdam Music Awards en de Rotterdamse Popweek.

- quote uit de enquête
- quote uit de enquête

2.3 Visie
De popsector is een dynamische en groeiende branche met belangrijke maatschappelijke, culturele
en economische waarde. Van alle podiumkunsten heeft popmuziek het grootste en breedste
publieksbereik. De verscheidenheid in de pop is groot en voortdurend vernieuwend. Zowel door de
ontwikkeling van nieuwe (sub)genres als door artistieke innovatie binnen bestaande genres. De
database van de Popunie vormt hiervan een reële afspiegeling.
Rotterdam is niet alleen een stad met relatief veel jongeren, maar kent tevens een grote diversiteit
in etnische en culturele achtergronden met circa 175 nationaliteiten. Dit zorgt naast nieuwe
muziekstijlen en crossovers ook voor een constante instroom van nieuwe publieksgroepen, makers
en organisatoren. Vers én divers!

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling staat centraal in de aanpak van de Popunie. Wij zien talentontwikkeling als een
doorgaand traject. Doorgaand, maar wel met herkenbare ontwikkelingsfasen: van kennismaken
naar leren, naar doen, naar excelleren. Bij het merendeel van de kunstbeoefening zijn traditionele
instellingen een onderdeel van de ontwikkelingsketen. Ouders, de basisschool, het kunstencentrum,
de muziekvereniging en de middelbare en hogere beroepsopleiding, dragen allemaal hun steentje bij.
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Bij popmuziek is hun rol veel kleiner. Het verschilt per fase. In
de kennismakingsfase is het verschil met andere vormen van
kunstbeoefening klein: vrienden, ouders, (social) media en
school zijn de logische actoren. Daarna komt bij popmuziek de
nadruk te liggen op oefenen en optreden. En op uitwisseling
in de lokale scene. Op deze fase ligt de focus van de Popunie.
Belangrijke instrumenten voor talentontwikkeling in deze fase
zijn optreden, feedback, wedstrijden en het uitwisselen van
kennis. Wij onderscheiden daarbij twee momenten: eerst het ontwikkelen van lokaal talent en daarna
het bijdragen aan de ontwikkeling van het Rotterdamse talent buiten de stadsgrenzen.

De stad als kweekvijver voor talent
Muzikanten zetten de eerste stappen dicht bij huis, op school en in de eigen wijk. Hier wordt de basis
gelegd en moeten de mogelijkheden aanwezig zijn om de vlieguren te maken die nodig zijn om door
te groeien. Essentieel hierbij zijn geschikte plekken om te oefenen en op te treden.
Optreden is de doorslaggevende factor in het ontwikkelingsproces van muzikanten. Het geeft de
grootste kick en is de belangrijkste leerervaring, zeker voor beginnend talent.
De Popunie speelt hierin een centrale en aanjagende
rol met onze regeling Music Support Rotterdam en door
onze grote database vol up-to-date muziek te koppelen
aan organisatoren die op zoek zijn naar lokaal talent.
Zo worden op jaarbasis 900 optredens gerealiseerd
van Rotterdamse bands in co-productie met 80 podia
en festivals in de stad. Daar kan het talent podiumervaring opdoen en een fanbase opbouwen. Op
die manier is er de laatste jaren een sterke basis gelegd. Om de infrastructuur te optimaliseren
vergt structurele aandacht, inzet en nieuwe impulsen. Want als er een tekort is aan speelplekken
en doorstroming, stokt de ontwikkeling van talent en droogt de kweekvijver snel op. Zonder
breedtesport geen topsport!

Buiten de stadsgrenzen
Rotterdam is de bakermat, maar het houdt uiteraard niet op bij de stadsgrenzen. Het is juist van
groot belang dat artiesten zich nationaal én in het buitenland kunnen presenteren, ontwikkelen en
ontplooien. Zo kunnen zij hun fanbase en netwerk vergroten, een betekenisvolle cv opbouwen en zo
mogelijk een professionele carrière ontwikkelen. En dit is precies één van de lastigste facetten in het
muzikantenbestaan: hoe kom je aan interessante optredens buiten de veilige thuishaven?
In onze optiek is de Rotterdamse popmuziek kwalitatief aan een ijzersterke opmars bezig en rijp om
nationaal én wereldwijd uitgevent te worden. Er dienen zich doorlopend nieuwe talenten aan die de
potentie hebben zich te ontwikkelen tot ambassadeurs. Voor acts als Sevdaliza, Deformer, Shirma
Rouse, Rats On Rafts, Ntjam Rosie, Thrasher, Ronnie Flex, De Likt en Oliver Heldens is Rotterdam nu
al te klein. De Popunie neemt deze taak op zich en support artiesten met nationale en internationale
potentie en ambitie. Door ze op gerenommeerde festivals te programmeren en shows in het
buitenland te ondersteunen. Zo wordt Rotterdam als popstad in de schijnwerpers gezet.
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2.4 Ambities
Onze ambitie is een zo hoog mogelijke kwaliteit en zo veel mogelijk diversiteit van de Rotterdamse
popmuziek.

Artistieke ambities
Er is in Rotterdam veel talent dat continu ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld dient te worden.
Muzikanten worden niet alleen beter door veel op te treden, maar ook door artistiek inhoudelijke
feedback. Dit laatste doen wij door begeleiding, beoordeling en advisering van de artistieke
processen van artiesten in de vorm van coaching en recensies. Maar ook door bij onze wedstrijden
en projecten muzikanten te beoordelen. Onder meer door uitgebreide juryrapporten over de tracks,
biografie en foto en door ze na een optreden meteen op alle aspecten opbouwende kritiek te geven.
Coaching doen we vaak zelf, soms in samenspraak met programmeurs en andere professionals.
Bij onze talentenconcoursen huren we professionele juryleden in om onze onafhankelijkheid en
objectiviteit te bewaken.
Om de diversiteit van het aanbod in de stad te bevorderen maakt de Popunie starters en nieuwe
doelgroepen wegwijs in het circuit, door ze te koppelen aan geschikte partners en te programmeren
bij eigen producties en geschikte zalen en festivals. Ook fungeren we als klankbord en sparringpartner
voor nieuwe makers en organisatoren over de artistieke koers van hun events en ideeën.

- reactie per mail op afwijzing GPR, 10 december 2015

Inhoudelijke ambities
Inhoudelijk streeft de Popunie naar versterking en verbreding van de presentatie en doorstroming
van Rotterdamse popmuziek in alle genres, waarbij de spin-off voor de artiesten en het bereik
worden vergroot. Zowel live als via social media en zowel binnen als buiten de stadsgrenzen door:
•E
 en zo hoog mogelijke kwaliteit, diversiteit en toegankelijkheid van de infrastructuur van de
Rotterdamse popsector.
•U
 itbreiding en optimalisering van het aantal speelplekken:
- in Rotterdam voor talenten en liefhebbers
- buiten Rotterdam voor muzikanten die het hele circuit in de stad doorlopen hebben en
voldoende in hun mars hebben om buiten de stad publiek te trekken
- buiten Nederland voor ambitieuze artiesten die als ambassadeur kunnen fungeren en de
potentie hebben om door te breken.
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Zakelijke ambities
Om ons werk goed te kunnen doen is een zekere schaal nodig. Onze zakelijke ambitie is om zowel
met Rotterdam als Zuid-Holland zaken te doen, zodat we voor een goede doorstroming binnen de
stad en de provincie kunnen zorgen. De projecten met een incidentele status, Kunstbende en Music
Export Rotterdam, willen we opnemen in het structurele cultuurplan. Zo krijgen deze een vierjarige
status, hetgeen bevorderlijk is voor de continuïteit, het maken van langdurige afspraken en het
realiseren van externe financiering. Onze overige 18 producties en presentaties willen we innoveren
en optimaliseren zoals we in de dagelijkse praktijk voortdurend doen.
Daarnaast willen we meer stedelijke en nationale fondsen benaderen om onze projecten te
financieren. Diverse projecten van de Popunie zijn innovatief qua opzet, aanpak en effecten en
worden later in andere regio’s in het land overgenomen. Den Haag wil Music Support Rotterdam als
uitgangspunt voor een Haagse regeling gebruiken en onze nieuwe Kunstbende-formule wordt naar
andere regio’s getransporteerd. Dit maakt onze projecten ook kansrijk bij nationale fondsen waar
het voorbeeld-stellende karakter van lokale projecten een criterium is. Tot slot willen we middels
recettes, betaalde webapplicaties en deelnemersbijdragen de directe inkomsten verhogen.

2.5 Strategie
We brengen onze doelstellingen en ambities in praktijk door te focussen op drie kerntaken en samen
te werken met onze stakeholders. In onderstaand schema worden deze beknopt uiteengezet.

kerntaken

Talentontwikkeling
&
Verlevendiging
(binnen)stad

Kennisoverdracht
&
Ondernemerschap

Promotie
&
Exportbevordering

wat doen we

wat bereiken we

stakeholders

• scouten
• bemiddelen
• voorlichten
• coachen
• projecten bedenken
& organiseren

• ontdekking
• ontwikkeling
• doorstroming
• nieuwe instroom
• kwaliteitsverbetering
• versterking
optreedklimaat
• meer diversiteit
• nieuwe relaties en
samenwerkingen

• 1.858 bands/acts
• 100 podia en festivals
• 28 oefenruimtes
• nieuwe makers
• programmeurs
• publiek
• talentontwikkelaars

• voorlichten
• kennis verwerven & delen
• feedbacken & klankborden
• adviseren
• databasebeheer
• projecten organiseren
• lobbyen en netwerken
• platformoverleg

• kennisdeling
• professionalisering en
deskundigheidsbevordering
• toegankelijkheid
informatie en
infrastructuur
• meer ondernemerschap
• versterking en verbreding
platformfunctie

• 1.858 bands/acts
• 100 podia en festivals
• opleidingen
• nieuwe makers
• programmeurs

• projecten bedenken
& organiseren
• promotie
• workshops & cursussen
• bemiddelen

• promotie en exposure
artiesten, stad & popsector
• positieve flow
• verlevendiging
(binnen)stad
• doorstroming toptalent
binnen en buiten
Rotterdam

• 1.858 bands/acts
• midden en topsegment
• 100 podia en festivals
• spraakmakende podia en
festivals buiten
Rotterdam
• nieuwe makers
• programmeurs
• publiek

Om deze kerntaken uit te voeren en onze doelstellingen en ambities te verwezenlijken organiseren
we een scala aan projecten en diensten die uitvoerig worden beschreven in het hoofdstuk Plannen
en Projecten 2017-2020.
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3. Terugblik 2013-2015
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op de eerste drie jaar van de Popunie in de huidige
cultuurplanperiode. In het schema met kengetallen worden de prestaties cijfermatig onderbouwd en
wordt aangetoond hoeveel er met relatief weinig middelen bereikt wordt.

Geslaagde transitie
De Popunie heeft in 2012-2013 een geslaagde transitie gemaakt van een primair provinciaal
gefinancierde popkoepel naar een op Rotterdam georiënteerde organisatie. Ons beleidsplan 2013-2016
is volledig gehonoreerd, waardoor we voor het eerst zijn opgenomen in het Rotterdamse cultuurplan en
in de basisvoorziening cultuur van de provincie.
We zijn er in geslaagd de vanaf 1985 opgebouwde kennis, netwerken en infrastructuur verder uit te
breiden en beschikbaar te stellen voor de regio Rotterdam. Op het moment van schrijven zijn we drie
jaar onderweg. We hebben in dit korte tijdsbestek veel positieve feedback ontvangen op onze rol en
de wijze waarop we invulling geven aan de voorheen ontbrekende schakel tussen muzikanten en de
overige actoren.

Invulling centrale rol in de popsector
We hebben efficiënt invulling gegeven aan de rol in de basis en het middensegment van de
talentontwikkelingsketen. Muzikanten in alle leeftijden, genres en ontwikkelingsstadia zijn ons
uitgangspunt. Variërend van de prilste beginners bij de
Kunstbende tot de toptalenten die we laten excelleren op grote
festivals en helpen bij de realisatie van een buitenlandse tour.

Met onze integrale aanpak is een uitgebalanceerd projectenaanbod ontwikkeld, waarmee muzikanten
en sector worden bediend. Er zijn veel contacten gelegd en samenwerkingsverbanden gesloten met
muziekcafés, kleine en middelgrote podia en festivals, ondernemers en popopleidingen. Van hieruit
leggen we netwerken aan, realiseren verbindingen en leveren maatwerk richting alle actoren. We
hebben structuur in het beleid gebracht door concreet invulling te geven aan de functie van centrale en
toegankelijke organisatie voor informatievoorziening en talentontwikkeling.

Stijgende kwaliteit en groei deelnemers en bezoekersaantallen
Onze projecten vertonen een sterke groei. De deelnemersaantallen en bezoekersaantallen zijn
gestegen evenals het aantal participerende organisaties en professionals. Vooral Music Support
Rotterdam, Meet The Pro, Popunie Live en de Rotterdamse Popweek zijn de afgelopen periode gegroeid.
De kwaliteit van onze projecten is van constant hoog niveau. Ze worden geprezen door
adviescommissies van fondsen en gemeenten die onze projecten beoordelen. Tevens sponsoren
landelijke organisaties als Sena en Norma onze projecten. Voorts zien we dat voormalige GPR
finalisten later de GPNL winnen en op Noorderslag staan. Veel muzikanten die in onze projecten
participeren zetten later de stap naar gerelateerd beroepsonderwijs of krijgen een (semi)professionele
carrière.
Belangrijkste factor om de kwaliteit van onze projecten te meten zijn uiteindelijk de reacties van de
deelnemers, partners en het publiek. Deze worden doorlopend door ons gemonitord middels enquêtes,
onderzoek, evaluaties en gesprekken. Zo bewaken we de kwaliteit van onze inzet.
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Categorie
Aanstormend Talent
Beste Clubavond
Beste Podium
Beste Festival
Beste Track
Exportprijs
Kengetallen 2013-2015

Omzet
Structurele bijdrage Rotterdam
Overige Inkomsten
Niet gekapitaliseerde sponsoring
Personeel
Stagiaires en vrijwilligers
Ziekteverzuim
Rotterdamse acts database
Individuele muzikanten
Online artikelen
Nieuwsbrief + abonnees
Website visitors per dag
Facebook likes + friends
Twitter followers
Instagram volgers
YouTube abonnees
Luisteragenda maandelijks
Clipverzicht maandelijks
Gecoachte studenten + contacturen
Informatie en Adviesverstrekking
Locatiebezoek en werkbezoek
Investeer in Talent crowdfunding
Meet The Pro edities + deelnemers
MyStagePlan bandaccounts
Music Support Rotterdam
Sena Grote Prijs Rotterdam
Rotterdamse Popweek
Popunie Live
Kunstbende
Popronde
Rotterdam Music Awards
Music Export Rotterdam

2014
Atlas and the Fox
Yardbird
BIRD
Baroeg Open Air
The Kik – Schuilen Bij Jou
n.v.t.
2013
612.500
295.000
317.500
50.000
5,4 fte
25
< 1%
1.445
5.780
500
n.v.t.
183
5.000
2.500
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
360 clips
38 + 120
1.500
32
6
€ 36.000
4x
86
140
deelnrs locaties
bezkrs
630
55
65.500
115
2
500
160
65
10.000
10
6
10.000
129
2
450
43
30
1.500
n.v.t.
n.v.t.

2015
Tim Verhaal
360 Degrees
Rotown
De Nacht van de Kaap
De Likt – Ja Dat Bedoel Ik
Rats On Rafts

2014
658.000
297.000
361.000
50.000
4,8 fte
25
< 1%
1.720
6.880
500
26 + 2.300
182
6.000
3.100
n.v.t.
n.v.t.
120 tracks
420 clips
42 + 125
1.500
32
9
5x
1.300
850
128
500
19
111
74
5
21

€ 69.600
201
70
2
87
6
2
35
1
25

80.000
605
15.000
10.000
377
2.500
9.500
6.000

2015
632.000
302.000
330.000
50.000
4,0 fte
25
< 1%
1.858
7.432
500
26 + 2.400
178
7.000
3.800
85
35
120 tracks
440 clips
40 + 120
1.500
52
12
6x
2.600
900
119
550
20
98
n..v.t.
6
25

€ 52.000
237
80
2
90
6
1

112.000
625
20.000
10.000
310

1
30

9.500
7.500

Investeer in Talent vermeldt het aantal crowdfundingsprojecten van Rotterdamse artiesten plus de opbrengst. Kunstbende en Music
Export Rotterdam zitten momenteel niet in het cultuurplan en worden op incidentele basis gefinancierd. Onder deelnemers staat het
Thema
Pro’s
Deelnemers

aantal acts: het aantal individuele deelnemers is 4x zo hoog (gemiddelde aantal muzikanten per act). Locaties betreft het aantal podia/

Financiën
Frits Heijnraats – The Office Belasting Adviseurs
42
festivals waar uitvoeringen hebben plaatsvonden. Bij Rotterdam Music Awards staan onder bezoekers het aantal uitgebrachte digitale
Hoe release ik mijn plaat?
Fred van Kruining – Caroline
59
publieksstemmen. N.v.t. betekent dat het project dat jaar nog niet bestond of niet meer door de Popunie werd gehost (Popronde 2015)
Geert van de Velde – The Black Atlantic
Management van je band
Frank Kimenai – Lexicon bookings
41
Matthijs Boom – Manager Dotan
Verdienmodellen
Lijne Kreupeling – Manager Within Tempation
25
Mathias Janmaat – Bombay
Extra ontwikkelde projecten
Roy Cremers – Voor De Kunst

Er zijn drie nieuwe projecten ontwikkeld: Music Export Rotterdam, de Rotterdam Music Awards
Maarten Middendorp – Agents After All
58
en de Luisteragenda. Met Music
Export stimuleren we de export en promotie van popmuziek in
Rikke Korswagen – Half Way Station
het buitenland. De Music Awards
fungeren
als promotietool
en visitekaartje waarbij we middels
Majel Blonden
– Paard
van Troje
Auteursrecht
& naburig recht
Frank Janssen–Buma/Stemra
12
publieksstemmen
in vijf categorieën
Awards uitreiken. De Luisteragenda is de eerste
podcast waarmee
Joey
Kramer
- Norma
Rotterdamse optredens in de
stad
auditief
gepromoot worden.
Boekingen

Johannes Verkade–Sena

Bedreigingen
Intern: de Kunstbende en Music Export2worden
nog niet structureel gefinancierd. Hierdoor kunnen
Popunie
geen langdurige afspraken worden gemaakt en wordt er noodgedwongen vanuit een korte termijn visie
geopereerd.
Extern: de doorstroming van artiesten binnen en buiten Rotterdam moet verbeterd worden.
Ondernemers kampen met problemen op het gebied van vergunningen voor livemuziek,
geluidsoverlast, etc. wat een belemmering vormt voor de verlevendiging van de stad. Ook het
verdwijnen van de Zadkine Popacademie is niet bevorderlijk voor de profilering als popstad met een
positief vestigingsklimaat voor ambitieuze muzikanten met beroepsperspectief.
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4. De Rotterdamse Popsector
Als stad met veel jongeren en culturele diversiteit verdient Rotterdam een rijk geschakeerd aanbod
van de belangrijkste cultuuruiting van deze groepen. Na een dip van ongeveer tien jaar is er sinds 2013
sprake van een opwaartse spiraal. Met de intrede van BIRD en de Popunie, de opmars van de festivals,
de pop up programmering, het nieuwe middelgrote podium Annabel, de talloze gave initiatieven en de
talentrijke bands/acts die de stad rijk is. Popmuziek zit weer in het DNA van Rotterdam!

Muzikanten
Rotterdamse muzikanten zijn vaak pioniers, zonder meestal echt genadeloos door te breken. Die
pioniersrol past bij de stad, maar het is wel goed voor het zelfbewustzijn om hier op z’n minst van
op de hoogte te zijn. Zo komt de geboorte van de vaderlandse hardrock/metal begin jaren tachtig op
het conto van Rotterdamse acts als Picture, Highway Chile en Helloïse. Begin jaren negentig staat
Rotterdam aan de basis van gabber, house en hardcore in Nederland met acts als Paul Elstak, Speedy
J en Rotterdam Termination Source. Ook de eerste succesvolle Engelstalige hiphop komt uit 010 met
Postmen en E-life, die als eersten op Pinkpop staan.
Momenteel is Rotterdam toonaangevend met breakcore en trap van The Hard Way, Deformer, NoizBoiz,
Bong-Ra en Thrasher. In de nu soul en Kaapverdiaanse hoek scoren we hoog met Sabrina Starke, Ntjam
Rosie, Shirma Rouse, Dina Medina en Suzanna Lubrano. Onze singer/songwriters zijn van hoog niveau
met Charl Delemarre (winnaar GPNL) en Anna Rune (winnaar DBSSW). Tevens hebben we een levendige
alternatieve scene met Rats On Rafts, The Afterveins, Half Way Station en De Likt.
De Popunie verzamelt de Rotterdamse popscene in een database. Op 31 december 2015 staan hierin
1.858 popbands/acts gecategoriseerd in acht hoofdgenres. Jaarlijks groeit ons bestand met ruim 130
actieve acts! Het merendeel van deze aanwas vindt plaats in de urban en dance. Hierin is Rotterdam
een belangrijke voorloper.

Ruim 60% van de muzikanten valt in de leeftijdscategorie 16-30 jaar. Genres als elektronische muziek,
urban, hiphop en niet-westers vormen ruim 40% van het bestand. Deze groep is meer underground,
buiten het zicht van het geïnstitutionaliseerde circuit, en heeft andere behoeften dan de meer
traditionele categorieën rock, pop en loud. De grote diversiteit in ons bestand willen we waarborgen
met concrete diensten en producten die voor alle genres toegankelijk en interessant zijn. Het bestand
wordt vrijwel dagelijks geraadpleegd door organisatoren die op zoek zijn naar lokale artiesten voor hun
podium, event of festival.
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Overige actoren
De omvangrijke en gevarieerde Rotterdamse popsector is zeer dynamisch en volop in beweging. Er
is een levendig circuit ontstaan van broedplaatsen, entrepreneurs, muziekcafés, podia en festivals
dat er voor zorgt dat livemuziek veel zichtbaarder en betekenisvoller is geworden. De Popunie heeft
100 podia, 65 festivals, 25 oefencentra en 20 studio’s in kaart gebracht. Deze infrastructuur is goed
gespreid over de hele stad.

100 podia worden door ons gecategoriseerd in drie rubrieken:
•7 grote podia; regionale en soms nationale uitstraling, >1.000 bezoekerscapaciteit, grote nationale
en internationale namen en nauwelijks Rotterdamse programmering
• 19 middelgrote podia; stedelijke en soms regionale uitstraling, >200 bezoekerscapaciteit,
onbekende (inter)nationale acts en incidenteel Rotterdamse programmering
• 74 broedplaatsen, muziekcafés en kleine podia; lokale of wijkgebonden uitstraling, <200
bezoekerscapaciteit en overwegend Rotterdamse programmering.

65 één of meerdaagse binnen- en buitenfestivals worden als volgt gecategoriseerd:
• 15 grote festivals; landelijke uitstraling, vrijwel allemaal meer dan 10.000 bezoekers, grote
nationale en internationale namen en nauwelijks Rotterdamse programmering
• 20 middelgrote festivals; regionale uitstraling, vrijwel allemaal minder dan 10.000 bezoekers,
hooguit een enkele grote (inter)nationale act en incidenteel Rotterdamse programmering
• 30 kleine festivals; lokale uitstraling, vrijwel allemaal minder dan 5.000 bezoekers en overwegend
Rotterdamse programmering.

Er is sprake van een uiteenlopend aanbod en divers publiek. Publieksgroepen die verder relatief weinig
aan bod komen in de kunst- en cultuursector, jongeren, laagopgeleiden en allochtonen, vormen in de
popsector juist de grootste deelnemers- en bezoekersgroepen.
Rotterdam heeft veel aanbod op het gebied van cultuureducatie en muziekonderwijs. De SKVR en de
Muziekcoalitie bedienen vooral het primair onderwijs. Met het wegvallen van de Zadkine Popacademie
is er nog één vervolgopleiding op MBO niveau, het Albeda College dat zich richt op artistiek-muzikale
ontwikkeling. Deze sluit goed aan op de HBO kunstvakopleiding van Codarts. Daarnaast zijn er
gespecialiseerde aanbieders zoals het HipHopHuis en is er een privaat opleidingscircuit met losse
aanbieders als SAE, Music Production Academy en Watch That Sound.
De aanwezigheid van broedplaatsen, entrepreneurs, makers, oefenruimten, podia, aansprekende
evenementen, platenlabels en popopleidingen is bepalend voor het popmuziekklimaat in de stad.
Andersom trekt een bloeiend muzikaal klimaat weer nieuwe makers en ondernemers aan. Rotterdam
is in dit opzicht de laatste jaren een stuk aantrekkelijker geworden en de popsector speelt hierin een
belangrijke rol.
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5. Plannen en Projecten 2017-2020
Onze kerntaken, projecten en diensten zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd. Voor een overzichtelijke
indeling is bij elke kerntaak sprake van een clustering van projecten. Veel projecten dragen evengoed
ook bij aan het vervullen van ambities bij andere kerntaken. Het totaalpakket is van betekenis voor
de ontwikkeling van een gezond popklimaat waarin talent ontdekt wordt en kan doorgroeien. Onze
projecten zijn co-producties met diverse partners.
Nieuwe activiteiten in de cultuurplanaanvraag 2017-2020 t.o.v. de vorige aanvraag zijn Kunstbende,
Luisteragenda, Rotterdam Music Awards, Stage Europe Network en Music Export Rotterdam.
Schematisch levert dit het volgende plaatje op.

MISSIE
De beoefening en kwaliteit van de Rotterdamse popmuziek stimuleren en optimaliseren door
muzikanten en popsector te informeren, adviseren, ontwikkelen, promoten en verbinden vanuit een
centrale en toegankelijke poporganisatie voor de hele stad.

AMBITIES
Talent ontdekken, ontwikkelen en laten doorstromen, kwaliteit en deskundigheid van
muzikanten en sector verhogen, de stad verlevendigen, popmuziek en stad promoten, cultureel
ondernemerschap bevorderen en toptalent exporteren naar binnen en buitenland.

KERNTAAK 1

KERNTAAK 2

KERNTAAK 3

Talentontwikkeling
&
Verlevendiging
(binnen)stad

Kennisoverdracht
&
Ondernemerschap

Promotie
&
Exportbevordering

Projecten &
Diensten

Projecten &
Diensten

Projecten &
Diensten

Music Support Rotterdam

Expertisecentrum

Rotterdamse Popweek

Stadsprogrammeur

Centrale database
popsector

Web- en Luisteragenda

Kunstbende
Sena Grote Prijs van
Rotterdam

Clipoverzicht
Website, nieuwsbrief,
social media

Uitwisselingsprogramma’s

Coaching en begeleiding

Stage Europe Network

Overleg en werkbezoek

Music Export Rotterdam

Rotterdam Music Awards
Popunie Live
Investeer In Talent
MyStagePlan
Meet The Pro
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5.1 Kerntaak 1

Talentontwikkeling & Verlevendiging (binnen)stad

De ontdekking, ontwikkeling en doorstroming van talent vormt de basis van een bloeiende sector
en de rode draad van onze eerste kerntaak Talentontwikkeling & Verlevendiging (binnen)stad.
Talentontwikkeling in de popmuziek heeft zijn eigen dynamiek die afwijkt van andere kunstvormen
en vindt veel meer plaats in informele circuits buiten het kunstvakonderwijs. De ontwikkeling van
talent verloopt in de popmuziek volgens vijf opeenvolgende fasen:2

1. Kennismaking
2. Leren spelen
3. Optreden
4. Professionaliseren
5. Excelleren

In Rotterdam is sprake van veel aanbod gericht op fase 1: kennismaking in de vorm van
cultuureducatie in het basisonderwijs. Onze focus richt zich op fases 2, 3, 4 en 5 binnen de keten:
leren spelen, optreden, professionaliseren en excelleren. Op dit terrein ligt onze ervaring, expertise
en netwerk en er zijn vrijwel geen andere actoren met een integraal aanbod actief.
Wij pakken de muzikanten op vanaf 13 jaar als ze een basisniveau ontwikkeld hebben en besloten
hebben door te gaan in de muziek. Dan zijn ze klaar voor de eerste serieuze stappen in onze trajecten
en fungeren wij als klankbord, hebben we projecten waarin ze kunnen participeren, geven we
artistieke, inhoudelijke en zakelijke feedback en stellen we ons netwerk beschikbaar.
Voor het ontwikkelen van talenten is een levendig live-circuit van belang waar muzikanten kunnen
optreden en professioneel begeleid worden. Podia en festivals zijn hierin voornamelijk faciliterend.
Belangrijkste drivers zijn talentconcoursen en lokale en provinciale poporganisaties die deze
organiseren. Duurzame ondersteuning van dergelijke essentiële schakels voor talentontwikkeling
is cruciaal.3 Bij de Popunie raak je na een bepaald project niet van de radar en blijft er een aanbod
beschikbaar ter verdere ontwikkeling van je carrière. Hiermee wordt talent ontdekt, begeleid,
gefaciliteerd en zorgen we voor doorstroming.

- 2 Geïnspireerd op model uit ‘De Waarde van Pop’ POPnl, VNPF, DSP-groep, januari 2013
- 3 Gebaseerd op Position Paper, Popcoalitie Nederland, januari 2016
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Music Support Rotterdam
Music Support Rotterdam vormt het fundament onder de talentontwikkeling, doorstroming en de
verlevendiging van de (binnen)stad. In samenwerking met de humuslaag van kleine en middelgrote
podia en festivals worden jaarlijks 900 optredens van Rotterdamse acts gerealiseerd. Deze vinden
verspreid plaats over 80 locaties in de stad en trekken ruim 100.000 bezoekers.
Met Music Support wordt actief de koppeling bewerkstelligd tussen muzikanten, ondernemers
en publiek. De muzikanten kunnen ervaring opdoen en zich ontwikkelen naar een hoger niveau.
De kleine en middelgrote podia en festivals worden geholpen bij het vinden en programmeren van
geschikte acts. Het publiek kan weer kiezen en op diverse plekken het talent uit de stad ontdekken
en bewonderen.
Een krachtig kenmerk van Music Support is dat initiatieven in het overgangsgebied tussen horeca,
uitgaan en cultuur investeren in en samenwerken aan een levendige stad.

- reactie per mail 3 september 2015

Music Support Rotterdam is een interactieve regeling die bestaat uit vier complementaire
onderdelen. Hierdoor worden niet alleen meer optredens van lokale talenten bewerkstelligd maar
tevens de promotie en de kwaliteit van de optredens bevorderd.
- Financiële ondersteuning: matchingsbijdragen voor regelmatige en incidentele programmering
van Rotterdamse acts op de kleinere en middelgrote podia en festivals die geen onderdeel
uitmaken van het cultuurplan.
- Programmatische ondersteuning: ondernemers die livemuziek willen programmeren, zonder zelf
voldoende contacten met muzikanten te hebben, krijgen programma-input.
- Organisatorische ondersteuning: ondernemers doen een beroep op de kennis, expertise en het
overzicht van de Popunie over vergunningen, security, juryleden, uitbetalingsvormen, etc.
- Promotionele ondersteuning: de optredens worden via onze website, Facebook en Twitter
gepromoot. Ook met aparte artikelen en onze web- en luisteragenda.
Op deze wijze wordt een structureel en levendig muziekcircuit gerealiseerd voor de onderkant
en het middensegment van de markt, dat fungeert als voedingsbodem en springplank voor de
talentontwikkeling in de stad. In de nieuwe cultuurplanperiode willen we een verhoging van het
budget om de regeling uit te breiden naar de wijken rond de binnenstad.
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Stadsprogrammeur
De Popunie is de stadsprogrammeur van lokaal talent. We programmeren jaarlijks tien Rotterdamse
acts op de Sena Talent Stage van het Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. In BIRD verzorgen
we maandelijks een Homegrown avond met Rotterdams talent. En op de Metropolis Talent Stage
verzorgen we de toestroom en selectie van jong talent. Tientallen malen per jaar programmeren
we ad-hoc bij podia en evenementen die de Popunie contacten voor lokale acts (bijv als er een act
onverwacht uitvalt).

Kunstbende
De Kunstbende is hét landelijke talentontwikkelingsproject voor creatieve jongeren van 13 t/m 18
jaar. In elke provincie vindt een voorronde plaats. De Popunie organiseert deze in Zuid-Holland. De
jongeren kunnen deelnemen in acht categorieën: Muziek, DJ, Fashion, Taal, Dans, Theater, Film en
Expo. De winnaars stromen door naar de nationale finale. Op deze manier zijn we onderdeel van een
landelijk netwerk op het gebied van talentontwikkeling.
Voor 2016 hebben we een nieuwe formule ontwikkeld. Dit om beter aan te sluiten op de
belevingswereld van de specifieke leeftijdscategorieën en de balans te verleggen van participatie
naar educatie. Dit aan de hand van een vierstappenplan: play-offs -> ontwikkelingstraject ->
semi-finals -> natraject. De play-offs vinden plaats in Grounds en de semi-finals in het Haags Pop
Centrum. Als de nieuwe opzet aanslaat is met het landelijk bureau afgesproken dat deze formule
nationaal uitgerold wordt.
De Kunstbende is complementair op het aanbod in Rotterdam. Fanatics, Music Matters Award en
Sena Grote Prijs van Rotterdam richten zich op andere leeftijden en ontwikkelingsstadia, omvatten
geen acht disciplines en hebben geen of minder nationale doorstroming voor de winnaars. In
die zin is de Kunstbende uniek en van groot belang als instapmoment voor de nieuwe generatie
aanstormend talent.

- quote uit de enquête
Sena Grote Prijs van Rotterdam (GPR)
Na de Kunstbende en diverse Music Support optredens is het tijd om te kijken hoe ver je bent en
je aan te melden voor de Sena Grote Prijs van Rotterdam. Hier worden jaarlijks de beste acts in de
categorieën Bands, Singer/Songwriters, Urban en Electronics verkozen. Doelstelling is de kwaliteit
van de Rotterdamse popmuziek in kaart te brengen en de deelnemers naar een hoger level te
brengen. Dit doen we door elke act die zich inschrijft een deskundig juryrapport te geven over de
ingezonden tracks, de biografie en de foto. En door de 40 die doorgaan naar de halve finales te laten
optreden in een professionele setting, in aanraking te brengen met professionals (o.a. de juryleden),
media-aandacht te genereren en de finalisten een uitgebreid educatief en promotioneel natraject te
laten doorlopen.
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De halve finales vinden plaats in Grounds en hebben de opzet van een bootcamp. De acts worden
meteen na het optreden beoordeeld op live-performance door een vakjury. Tevens krijgen de
muzikanten een technische stageplan-check, een professionele fotoshoot en deskundige feedback
op de biografie en het bandplan. De finales zijn in Lantaren/Venster; een podium waar ze niet zo snel
geboekt worden en ze kunnen proeven hoe het is om op te treden in een professionele setting. Hier
worden de winnaars bepaald van de jury- en publieksprijzen.
De GPR is uniek voor Rotterdam omdat het breed is opgezet, veel begeleiding en coaching biedt aan
alle deelnemers en doorstroming binnen en buiten Rotterdam bewerkstelligt. De winnaars spelen op
Bevrijdingsfestivals, Sena Performers POPnl Award en gerenommeerde festivals in het land. Sinds
2014 is Sena naamgevend sponsor. Recente winnaars zijn The Afterveins, Charl Delemarre en DOOXS.

Rotterdam Music Awards
De Rotterdam Music Awards zijn in 2014 door ons in het leven geroepen om de kwaliteit en diversiteit
van de Rotterdamse popsector en artiesten te belichten. Het vormt de opening van de Rotterdamse
Popweek en wordt voorafgegaan door de Popquiz, waarbij de politieke partijen en de popsector
met elkaar wedijveren om de grootste popkennis. De uitreiking van de Awards is uitgegroeid tot hét
evenement waar stakeholders elkaar ontmoeten. Om de brug tussen de sector naar het publiek te
slaan worden de Rotterdam Music Awards op basis van publieksstemmen verdeeld. In 2015 brachten
9.500 mensen hun stem uit en reikte burgemeester Aboutaleb in BIRD de prijzen uit. De categorie
Exportprijs is in 2015 nieuw toegevoegd.
Categorie
Aanstormend Talent
Beste Clubavond
Beste Podium
Beste Festival
Beste Track
Exportprijs

2014
Atlas and the Fox

2015
Tim Verhaal

Yardbird

360 Degrees

Baroeg Open Air

De Nacht van de Kaap

BIRD

The Kik – Schuilen Bij Jou
n.v.t.

Rotown

De Likt – Ja Dat Bedoel Ik
Rats On Rafts

Popunie Live
Popunie Live is gericht op het neusje van de zalm dat inmiddels diverse stadia heeft doorlopen en wellicht
aan de vooravond staat van een doorbraak. Deze categorie blijft nog te vaak buiten het reguliere aanbod van
podia en festivals: te goed als voorprogramma, te riskant als hoofdact. Met Popunie Live zorgen we ervoor
dat het topsegment, vaak voordat ze deze status bereikt heeft, op de gerenommeerde festivals in en buiten
Rotterdam geprogrammeerd wordt.
Optredens op spraakmakende festivals zijn een uitdaging, extra leerzaam, geven veel promotie en
leveren nieuwe boekingen op. We werken samen met Motel Mozaique, Oerol, Metropolis, Rotterdam
Unlimited, Baroeg Open Air en Songbird. Samen met de programmeurs selecteren we de acts, waarbij
zoveel mogelijk artiesten en stijlen aan bod komen op een prominente plek in het programma. Acts
als Half Way Sation, De Likt, The Cosmic Carnival, Gery Mendes en Voodoom. De aanpak lijkt goed te
werken want we zien de interesse voor lokaal talent op de grote Rotterdamse festivals toenemen. Ook
bij dit project werken we samen met Sena, waardoor de gagenorm van € 250,- per muzikant uitbetaald
wordt. Een keer een goed betaald optreden na alle shows voor een kratje bier en een patatje oorlog.

- quote uit de enquête
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5.2 Kerntaak 2

Kennisoverdracht & Ondernemerschap

Kennisoverdracht en stimulering ondernemerschap versterken de sector en komen de kwaliteit en
zelfredzaamheid ten goede. Er zijn drie voorwaarden om deze taak goed uit te voeren. Ten eerste
moet je toegankelijk, deskundig en betrouwbaar zijn zodat alle partijen je in die rol accepteren.
Ten tweede moet je goed op de hoogte zijn wie je achterban vormen en waar ze tegen aanlopen. Tot
slot moet je de actuele kennis en het netwerk hebben om zelf problemen op te lossen of door te
verwijzen naar gespecialiseerde partijen. Door onze positie dichtbij alle stakeholders, onze parate
kennis en ons brede netwerk kunnen we trefzeker informeren en adviseren en zo de deskundigheid
van makers en organisatoren bevorderen. We zijn een interactief expertisecentrum en fungeren zo
tevens als barometer van de popscene.

Expertisecentrum
De Popunie wordt dagelijks via Facebook, Twitter, Whatsapp, Messenger, email, fysiek en
telefonisch bestookt met de meest uiteenlopende vragen. Organisaties die last-minute een band
zoeken, ondernemers voor informatie over uitbetalingen, organisatoren die tips nodig hebben over
fundraising, starters op zoek naar een geschikte locatie, festivals die zoeken naar een goed en
betaalbaar PA-bedrijf, muzikanten die iets willen weten over contracten, etc. De weg naar de Popunie
is zo gevonden en je bent aan het juiste adres voor informatie en advies op elk terrein. En je wordt
nog dezelfde dag geholpen!
Door de decennialange opbouw van kennis, ervaring en netwerken fungeren we als een soort
menselijke Google zoekmachine voor de meest diverse onderwerpen. We zijn op de hoogte van
onze achterban en kennen de gehele popsector, zowel binnen als buiten Rotterdam. Als het
te specialistisch wordt beschikken we over het netwerk om door te verwijzen. Voorlichting,
begeleiding, advisering en bemiddeling worden dagelijks in praktijk gebracht. Op jaarbasis
zo’n 1.500 consultaties! Het kantoor is vijf dagen per week geopend en online zijn we continu
beschikbaar. Een nieuw initiatief is dat we in samenwerking met de 25 oefencentra in de regio een
digitale muzikantenvacaturebank gaan opzetten. We krijgen nu al veel vragen op dit vlak en via een
moderated Facebook-community kunnen we partijen nog sneller aan elkaar koppelen.

- Dagelijks Facebook verkeer
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Centrale database popsector
Om een expertisecentrum te kunnen zijn moet de Popunie over actuele data beschikken. In onze
database (circa 15.000 records) brengen we met name de Rotterdamse popsector in kaart; cruciaal
monnikenwerk dat vrijwel dagelijks onderhoud en beheer vergt. Het muzikantendeel breiden we uit
door enerzijds aanwas te creëren via projecten waarvoor acts zich moeten inschrijven. Anderzijds
door informatie met andere organisatoren uit te wisselen. Naast 1.858 bands/acts zijn in onze
database opgenomen 20 studio’s, 25 oefencentra (die 85 ruimtes beheren), 75 muziekcafés en kleine
podia, 25 middelgrote en grote podia, 33 indoorfestivals en 32 outdoorfestivals.
Laatstgenoemde categorieën zijn op onze website ontsloten onder de noemer ‘Speelplekken’, waar
muzikanten en publiek gemakkelijk de podia en festivals kunnen vinden. Ditzelfde is medio 2015
gedaan met de oefenruimtes in de stadsregio Rotterdam. Vanuit de database brengen we partijen
met elkaar in contact en verstrekken we partijen en individuen informatie en adviezen over de
Rotterdamse popsector.

Website, nieuwsbrief en social media
De Popunie beschikt over diverse instrumenten waarmee de popsector geïnformeerd en gepromoot
wordt. De website vervult hierbij een belangrijke rol en wordt dagelijks gemiddeld door 178 mensen
bezocht. We besteden aandacht aan nieuwsfeiten, bijzondere releases, albums, nieuwe initiatieven,
festivals, etc. Ook verschijnen er jaarlijks twintig tourverslagen van Rotterdamse acts, waar andere
acts die internationaal gaan lessen uit kunnen trekken. De rubriek ‘Leesvoer’ bevat diepteartikelen
over contracten, crowdsourcing, de fiscus, gehoorbescherming, auteursrechten, etc. Deze
basisartikelen worden voortdurend geactualiseerd met de laatste relevante informatie.
Alles wordt ondersteund door onze Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube kanalen. De
digitale nieuwsbrief waarin we tweewekelijks de belangrijkste nieuwsfeiten bundelen gaat naar
2.400 adressen. In de komende periode willen we het bereik vergroten door het naar individuele
muzikanten te versturen in plaats van één per act.

Coaching en begeleiding
De Popunie werkt samen met de popopleidingen bij de praktijkbegeleiding, coaching en beoordeling
van studenten. De begeleiding varieert van het beoordelen van bandrepetities of podiumpresentaties
en het voeren van reflectiegesprekken tot het geven van workshops en tips over het reilen en zeilen
in een popband. Tevens verzorgt de Popunie desgevraagd gastlessen en adopteren we projecten van
jonge studenten, om ze te begeleiden op het zakelijke vlak.
Het Rotterdamse muziekonderwijs richt zich voornamelijk op instrumentale ontwikkeling en vrijwel
niet op zakelijke en promotionele aspecten van de popcarrière. Hier heeft de Popunie een additionele
rol. We begeleiden en coachen steeds meer individuele muzikanten, nieuwe makers en organisatoren
buiten het opleidingscircuit om, die bij ons aankloppen voor meer individuele en langdurige
feedback. De Popunie heeft voor veel partijen de functie van klankbord. Daarnaast hebben we elk
jaar een aantal stagiaires in dienst, meestal van mbo of hbo, die hier praktijkervaring opdoen en hun
afstudeeronderzoek/scriptie mogen doen. We zijn een officieel erkend leerbedrijf.

Overleg en werkbezoek
De Popunie heeft zitting in het bestuur van POPnl, Bevrijdingsfestival ZH en de Project Regeling
Popmuziek Den Haag. Hier wordt contact gelegd en relevante informatie vergaard, die we doorspelen
naar de achterban. We zijn ook lid van Stichting Popup Rotterdam, bestaande uit de kernpodia en
grote festivals, waarvoor we het secretariaat verzorgen. En sinds 2014 van het Directeurenoverleg
Rotterdam. We leggen jaarlijks ruim 50 werkbezoeken af om ter plekke de situatie in ogenschouw te
nemen. Het oogst veel waardering als wij ter plekke poolshoogte nemen en zo betrokkenheid tonen.
We gaan de komende periode een structureel overleg opzetten voor de kleine podia, muziekcafés
en festivals om informatie en ervaringen uit te wisselen. Juist voor partijen die geen lid zijn van
brancheorganisaties, dragen gefaciliteerde vormen van overleg en netwerkmomenten bij aan een
positief stedelijk popklimaat.

Popunie beleidsplan 2017 - 2020

19

Investeer in Talent
Met de rubriek ‘Investeer in Talent’ bundelen we op de website de crowdfundingsprojecten die
Rotterdamse muzikanten opstarten voor bijvoorbeeld de opname en release van hun nieuwe plaat.
We ondersteunen deze tevens met interviews en updates over de tussenstand. Aan het eind van
het jaar tellen we alle projecten op en brengen een persbericht uit met de concrete bedragen
en resultaten van de crowdfunding in dat jaar. Zo maken we zichtbaar hoe ondernemend en
zelfvoorzienend popmuzikanten over het algemeen zijn.

MyStagePlan
De Popunie heeft de MyStagePlan website ontwikkeld, waarop muzikanten voor een klein bedrag
een stageplan kunnen samenstellen. Een stageplan bestaat uit een podiumopstelling van de
instrumenten en de microfoons, een priklijst, de gewenste monitormix en de line-up van de
band en is bedoeld voor de geluidsmensen op de podia en festivals. MyStagePlan is er in een
Nederlandstalige en Engelstalige versie en we overwegen uitbreiding naar andere taalgebieden. We
hebben momenteel worldwide 2.600 betaalde bandaccounts. We streven naar een jaarlijkse stijging
met 1.000 nieuwe accounts. Een concreet voorbeeld van het ondernemerschap van de Popunie
waarbij we zelf producten ontwikkelen en betaald in de markt zetten.

Meet The Pro
Kennis en ondernemerschap kun je niet vroeg genoeg ontwikkelen. Naast een onmisbare dosis talent
en doorzettingsvermogen, vergroten vooral kennis en cultureel ondernemerschap de slagingskansen
in de popsector. De Popunie hecht hier veel waarde aan en speelt hier op in, naast de individuele
consults, met het project Meet The Pro.
Onder het motto ‘laat je iets wijsmaken’ organiseren we jaarlijks zes interactieve bijeenkomsten,
waarbij professionals dieper ingaan op zaken als e-marketing, management, boekingen, contracten
en verdienmodellen. De setting is een combinatie van professionele verdieping en informeel
netwerken, waarbij de professionals na afloop nader op individuele gevallen in gaan. In 2013 waren
de sessies gratis, in 2014 kon op basis van vrijwilligheid gedoneerd worden en vanaf 2015 kost
deelnemen € 5,-.
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Beste Track
Exportprijs

The Kik – Schuilen Bij Jou
n.v.t.

De Likt – Ja Dat Bedoel Ik
Rats On Rafts

2013
2014
2015
Omzet
612.500
658.000
632.000
Structurele bijdrage Rotterdam
295.000
297.000
302.000
Overige Inkomsten
317.500
361.000
330.000
Niet gekapitaliseerde
sponsoring
50.000
50.000
Van elke Meet
The Pro wordt een
uitvoerig verslag gemaakt, dat
beschikbaar wordt gesteld op 50.000
Personeel
5,4 fte
4,8 fte
de website en in de speciale Facebook
groep. Hier delen muzikanten
hun kennis met elkaar en 4,0 fte
Stagiaires en vrijwilligers
25
25
25
wordt geïnventariseerd waar behoefte
aan is bij toekomstige sessies.
De Popunie is de aanjager
en
Ziekteverzuim
< 1%
< 1%
< 1%
beheerder
van dit platform ter 1.445
bevordering van kennisdeling. 1.720
Rotterdamse
acts database
1.858
Individuele muzikanten
5.780
6.880
7.432
Online artikelen
500
500
500
Nieuwsbrief + abonnees
n.v.t.
26 + 2.300
26 + 2.400
Website visitors per dag
183
182
178
Facebook likes + friends
5.000
6.000
7.000
Twitter followers
2.500
3.100
3.800
Instagram volgers
n.v.t.
n.v.t.
85
YouTube abonnees
n.v.t.
n.v.t.
35
Luisteragenda maandelijks
n.v.t.
120 tracks
120 tracks
Clipverzicht maandelijks
360 clips
420 clips
440 clips
Gecoachte studenten + contacturen
38 + 120
42 + 125
40 + 120
Informatie en Adviesverstrekking
1.500
1.500
1.500
Locatiebezoek en werkbezoek
32
32
52
Investeer in Talent crowdfunding
6
€ 36.000
9
€ 69.600
12
Meet The Pro edities + deelnemers
4x
86
5x
201
6x
MyStagePlan bandaccounts
140 2015
1.300
2.600
- Tweetje 23 december
deelnrs locaties
bezkrs
Music Support Rotterdam
630
55
65.500
850
70
80.000
900
80
Sena Grote Prijs Rotterdam
115
2
500
128
2
605
119
2
Rotterdamse Popweek
160
65
10.000
500
87
15.000
550
90
Popunie De
Livekomende jaren gaan we de sessies
10
6 op locaties
10.000 in de stad
19 houden6om nog toegankelijker
10.000
20
6
meer
Kunstbende
129
2
450
111
2
377
98
1
te zijn en nieuwe makers, starters en ondernemers te bereiken en met elkaar in contact te
Popronde
43
30
1.500
74
35
2.500
n..v.t.
brengen.
Er is al contact met Real
om
The Pro over
Rotterdam
Music Awards
n.v.t.Music Room in het Soundportgebouw
5
1 een Meet
9.500
6
1
studiotechniek
te starten. Onderstaand schema
beeld van de
Music Export
Rotterdam en voorbereiding
n.v.t.
21 van 2015
25 geeft een
6.000
25
30

opzet, inhoud en het bereik. Martijn Crama van Music United is de vaste host.
Thema

Financiën
Hoe release ik mijn plaat?
Management van je band
Verdienmodellen

Boekingen
Auteursrecht & naburig recht

Pro’s

Frits Heijnraats – The Office Belasting Adviseurs
Fred van Kruining – Caroline
Geert van de Velde – The Black Atlantic
Frank Kimenai – Lexicon bookings
Matthijs Boom – Manager Dotan
Lijne Kreupeling – Manager Within Tempation
Mathias Janmaat – Bombay
Roy Cremers – Voor De Kunst
Maarten Middendorp – Agents After All
Rikke Korswagen – Half Way Station
Majel Blonden – Paard van Troje
Frank Janssen–Buma/Stemra
Joey Kramer - Norma
Johannes Verkade–Sena

Deelnemers
42
59
41
25

58
12

2 Popunie
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€ 52.000
237
112.000
625
20.000
10.000
310
9.500
7.500

5.3 Kerntaak 3

Promotie & Exportbevordering

Met deze kerntaak streven we positieve beeldvorming na en versterking van het imago van
Rotterdam als popstad. We promoten zowel individuele highlights van artiesten en actoren, als
collectieve resultaten. We richten de spotlights op wat er allemaal is, gebeurt en bereikt wordt.
Tevens wordt het toptalent geëxporteerd over de stads- en landgrenzen.

Rotterdamse Popweek
De Popweek is geïnitieerd om Rotterdam en haar popscene in de schijnwerpers te zetten. Met
de slogan: “de enige week die tien dagen duurt” wordt zichtbaar gemaakt hoe bruisend de lokale
popscene is. De Popweek bestaat uit reguliere programmering, events die door ons zelf worden
georganiseerd en nieuwe events van entrepreneurs die willen meeliften in de pr-campagne
en de positieve flow. Alles wordt gebundeld en gepromoot met posters, driehoekborden,
programmaboekjes, de speciale app en veel media aandacht.
In 2015 vonden in tien dagen tijd ruim 170 events plaats op 100 locaties. Er traden 550 acts op
en 20.000 bezoekers bezochten één of meerdere optredens. De stad wemelde van de live muziek,
variërend van kleine optredens van lokale helden in de cafés tot grote events en topaffiches in
de Maassilo, Annabel en Ahoy. De Popweek is onderdeel van de festivalkalender van Rotterdam
Festivals, heeft Stichting PopUp Rotterdam als partner en wordt gesponsord door o.a. Keymusic.
In 2015 is er i.s.m. Rotterdam Festivals uitgebreid publieksonderzoek gedaan naar het
bezoekersprofiel.4 Hieruit blijkt onder andere dat de Popweek veel bezoekers van buiten de stad
trekt (65%), dat de grootste bezoekersgroep relatief jong is (65% tussen de 18-30 jaar) en dat het
veel “Stadse Alleseters” (26%) en “Kleurrijke Knokkers” (22%) trekt. We willen de Popweek uitbreiden
met speciale initiatieven die alleen dan plaatsvinden.

- quote uit de enquête

Web- en Luisteragenda
Met onze webagenda worden de Music Support optredens en losstaande gigs van locals onder
de aandacht gebracht en gepromoot met artikelen vooraf en verslagen achteraf. Nieuwe en kleine
acts hebben moeite om op te vallen tussen de grote namen. Dat maakt het waardevol dat er een
organisatie is die ze helpt een profiel te ontwikkelen door ze een platform te bieden waarop hun
shows worden gepromoot, releases worden besproken en positieve aandacht aan ze wordt besteed.
Ook voor starters en kleinere partijen die zelf vaak niet over een (uitgebreid) publiciteitsapparaat
beschikken is dit een dankbare aanvulling. Vanuit deze functie zien we tevens toe op afstemming
tussen het aanbod.

- 4 Rapportage & Analyse Rotterdamse Popweek, Rotterdam Festivals, november 2015
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De webagenda wordt aangevuld met onze Luisteragenda. Dit is een maandelijkse podcast met een
selectie van door ons ondersteunde optredens van Rotterdamse artiesten. Bedoeld ter promotie
van de acts, de podia en om het publiek te helpen de optredens te vinden en te gaan bezoeken. Zo
hebben we een visuele en een auditieve agenda van de Rotterdamse optredens; volgens ons een
unieke combinatie. Voor wat betreft de beschikbaarheid van Rotterdams materiaal en eventuele
kosten van openbaarmaking, willen we nagaan wat de mogelijkheden zijn qua genre-playlists op
bijvoorbeeld Spotify.

Clipoverzicht
Maandelijks brengt de Popunie het Clipoverzicht met Rotterdamse releases naar buiten. We
verzamelen doorlopend nieuwe releases die met een clip ondersteund worden, wat gemiddeld
resulteert in een 35-tal clips per maand. Door de nieuwe releases maandelijks overzichtelijk te
bundelen, ontstaat er een toegankelijk naslagwerk voor programmeurs op basis waarvan zij acts
kunnen boeken. De Clipoverzichten dienen tevens als basis voor de nominaties voor de categorie
‘Beste Track’ bij de Rotterdam Music Awards.

Uitwisselingsprogramma’s
Samen met onze collega’s van het Haags Pop Centrum (HPC) zetten we metropooluitwisselingen op
om muzikanten de kans te bieden buiten hun eigen stad op te treden, ervaring op te doen en een
achterban te creëren. Een Rotterdams podium op de Haagse Popweek en een Haags podium op de
Rotterdamse Popweek is hiervan het tastbare resultaat. Tevens hebben we een gezamenlijk podium
voor talent op Eurosonic/Noorderslag in Groningen tijdens de grootste vakbeurs voor de Nederlandse
popindustrie. Op deze wijze wordt de Rotterdamse popmuziek ook buiten de stadsgrenzen
gepromoot. De komende jaren willen we dit uitbreiden naar Amsterdam met onze partners van de
GRAP (GroepenRaad Amsterdamse Popmuziek).

Stage Europe Network
Stage Europe Network is een uitwisselingsprogramma in co-creatie met zeven Europese
partnersteden voor kennisuitwisseling, netwerkverbreding en crossovers van jong muzikaal talent.
De Popunie is de Nederlandse partner. Het netwerk bestaat verder uit organisaties in Estland,
Frankrijk, Duitsland, IJsland, Noorwegen en Polen. Jaarlijks vinden er netwerkbijeenkomsten
plaats en worden er in de participerende landen werkweken georganiseerd. Muzikanten uit de
deelnemende landen trekken met elkaar op en nemen deel aan workshops en verzorgen optredens.
Het project wordt grotendeels gefinancierd vanuit het Europese Youth In Action Programma5.

Music Export Rotterdam
Rotterdam heeft veel talent dat rijp is voor het buitenland. Ze zitten in de fase van opbouw van
een eigen commercieel profiel, stijgende populariteit en concrete vraag van over de grens. Toch
is de drempel om in het buitenland op te treden vrij hoog. Vanwege de kosten, de administratieve
rompslomp (visa, verzekeringen, vervoer apparatuur) en het ontbreken van significante inkomsten uit
deze optredens. De Popunie heeft de regeling Music Export Rotterdam ontwikkeld om met een kleine
financiële impuls meer tournees mogelijk te maken.

Het doel is:
•D
 e export van Rotterdamse popmuziek te bevorderen
• Rotterdam en haar muziekscene over de landsgrenzen te promoten
• Netwerken te creëren door aanleg centrale database met Europese contacten
• Kennis over te dragen middels tourverslagen op de site
• Deskundigheid te bevorderen door workshops over toeren in het buitenland

- 5 Youth in Action is onderdeel van het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.
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Muzikanten wiens aanvraag gehonoreerd is krijgen voor aanvang van de tour tijdens de verplichte
visitatie organisatorische, promotionele en contractuele tips mee van de Popunie.
Music Export Rotterdam is in 2014 geïnitieerd en wordt ondersteund vanuit de incidentele
projectgelden van de gemeente. We willen de regeling uitbreiden en opnemen in het cultuurplan
2017-2020. Zo kunnen we meer artiesten ondersteunen en een specifiek onderdeel voor packages
realiseren op toonaangevende showcasefestivals als The Great Escape, Glimps en Reeperbahn.
Met een structurele status kan er verder gebouwd worden aan de export zonder onzekerheid of de
regeling het volgende jaar weer beschikbaar is. Vooral voor artiesten met een lange termijn planning
werkt dit belemmerend.
Music Export biedt jaarlijks financiële, promotionele en organisatorische support aan 20 tournees.
Dit willen we verdubbelen. Door op grote festivals en in het buitenland te spelen gaan muzikanten
naar een hoger niveau, waardoor programmeurs een bredere groep hebben om uit te selecteren.
Tevens doen de muzikanten een schat aan ervaring op, bouwen een netwerk op en vergroten hun
fanbase. In het kielzog hiervan wordt de stad gepromoot omdat de muzikanten Rotterdam uitdragen,
uitstralen, promoten en er soms zelfs over zingen. Zij zijn de muziekambassadeurs van Rotterdam!

-Half Way Station oktober 2015
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6. Bereik
De directe doelgroep van de Popunie vormen de Rotterdamse muzikanten. Ook de locaties en
evenementen waar we mee samenwerken rekenen wij tot onze directe doelgroep. Zij zijn een
belangrijk instrument om onze doelen te bereiken. De evenementen en projecten van de Popunie zijn
in de basis gericht op de directe doelgroepen. De indirecte doelgroepen bestaan uit de verschillende
publieksgroepen die worden aangesproken met de evenementen.
Zowel onze deelnemers- als bezoekersaantallen stijgen jaarlijks. Momenteel participeren ruim 7.000
muzikanten één of meerdere malen per jaar in onze projecten en hebben we een bereik van 143.000
bezoekers. We zien niet alleen instroom van jonge en nieuwe doelgroepen, maar ook dat men tot op
hoge leeftijd actief muziek blijft maken en bezoeken.

Kengetallen bereik 2015
Deelnemende muzikanten Popunie projecten:
Deelnemende locaties en events Popunie projecten:
Bezoekers Popunie projecten:
Bezoekers Music Support Rotterdam:

7.080		
205
31.000
112.000

(1.770 bands /acts)

Onze kennis van deelnemers en bezoekers is actueel door het eerder gememoreerde onderzoek onder
de achterban en het publieksonderzoek tijdens de Popweek in 2015. Hieronder het profiel van onze
verschillende doelgroepen.

6.1 Directe doelgroepen
Muzikanten – beginnend
Profiel: 	
Weinig podiumervaring. Alles draait om puurheid,
Leeftijd:
Speelveld:
Voorbeelden:

ontdekking, identiteit, uren maken en met vallen
en opstaan wegwijs worden.
13 – 18 jaar.
Kunstbende, Fanatics, Spraakuhloos.
DJ Flor, No Strings Attached, Marilyn & Me, Tato.

Muzikanten – gevorderd
Profiel: 	Hebben een artistieke visie, plan van aanpak
gecombineerd met ondernemerschap in ontwikkeling.
Bezig met opbouw commercieel profiel, zoektocht
naar optredens en breder publieksbereik.
Leeftijd:
18 – 50 jaar
Speelveld: 	Grote Prijs Rotterdam, Music Matters Award,
Popronde.
Voorbeelden:
The Afterveins, The Lumes, Mark Lotterman.

Muzikanten – toptalent
Profiel: 	Hebben artistieke visie en commerciële waarde. Plus
de ambitie en potentie professioneel bestaan op te
bouwen. Rijp voor grote festivals en showcases in
binnen- en buitenland.
Leeftijd:
18 – 40 jaar
Speelveld: 	
Popunie Live, Metropolis, Motel Mozaique, venues
in en buiten NL.
Voorbeelden: 	Sevdaliza, Rats On Rafts, Shirma Rouse, Deformer,
Oliver Heldens, De Likt, Sabrina Starke.
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Organisatoren – beginnend
Profiel: 	
Komen in aanmerking voor Music Support bij de
organisatie van kleinschalige evenementen. 		
Nog weinig ervaring; vraag naar ondersteuning op
praktisch vlak, governance, financieel en zakelijk.
Leeftijd:
17 – 25 jaar
Actief bij: 	Cretopia, De Bel, Muziekcafés, Sijf, Poortgebouw,
Bass Odyssey, H.E.L.D.E.R.H.E.I.D.

Organisatoren – op de grens van professionalisering
Profiel: 	Het small business concept staat. Hulp nodig bij
fundraising, zoeken klankbord bij promotie en
professionalisering. Maken gebruik van Music Support en
Meet The Pro.
Leeftijd:
22 – 30 jaar
Actief bij: 	Cloudhead Bookings, Stichting Caesar, Transmit Music,
De Nieuwe Lichting, Blokhoofd Entertainment.

Venues en festivals (met name professionele programmeurs)
Profiel: 	Zijn gevestigd en vragen specifiek advies over
programma, funding en organisatorisch. Popunie verzorgt
Rotterdamse programmering met Popunie Live.
Leeftijd:
25 – 60 jaar
Actief bij: 	Stagnation, WORM, Rotown, Motel Mozaique, 		
Metropolis, Bevrijdingsfestival Zuid-Holland.

Nieuwe directe doelgroepen 2017-2020
We gaan ons de komende planperiode meer richten op nieuwe makers van urban, hiphop en
elektronische genres. In deze groep is momenteel artistiek het meest gaande en deze groep gaat
alleen maar groter worden gezien de bevolkingsaanwas van de stad. Bovendien is er voor hen relatief
gezien het minste aanbod. We willen dit doen door:
• Meer nieuwe organisaties te hosten/faciliteren op ons kantoor, zoals we nu al doen met 3voor12
Rotterdam en SpraakuhlooS.
• Meet The Pro’s niet meer alleen op ons kantoor te organiseren, maar on tour te gaan naar plekken
waar nieuwe makers en organisatoren zich bevinden en ook de topics meer te laten aansluiten op
hun praktijk.
• Via internet en social media deze groepen aan te spreken door aparte Facebook pages voor de
specifieke projecten en Instagram en YouTube gerichter te gaan inzetten.
• Actiever te gaan samenwerken met scouts en ambassadeurs die zich tussen de nieuwe makers en
organisatoren ophouden. Zij weten daardoor goed wat er speelt en waar behoefte aan is. Hier kan
de Popunie haar aanbod vervolgens beter op laten aansluiten.
• Met Music Support Rotterdam gaan we ons specifieker richten op de ondersteuning van projecten
voor onderbelichte directe doelgroepen, zoals de scene van de non-jazz geïmproviseerde muziek
(impro-pop).
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6.2 Indirecte doelgroepen
Publiek – De Scenesters
Profiel:
Sleutelfiguren met een brede smaak. Kennen relevante acts
maar supporten ook de nog wat kleinere Rotterdamse
acts! Voorliefde voor DIY-acts en events. Relatief kleine
groep die bovengemiddeld vaak livemuziek bezoekt.
Leeftijd:
18 – 35 jaar
Hangouts: 	Rotown, Baroeg, V11, Vibes, Popronde, WORM,
Eendracht Festival, A Festival Downtown.

Publiek – Het festivalmeisje
Profiel: 	
Gaat voornamelijk naar alternatievere festivals.

Leeftijd:
Hangouts: 	

Voor de muziek, imago en sfeer. Gezelligheid en met
vrienden chillen staan voorop. Frequentie van bezoek
afhankelijk van peer pressure en levensfase.
18 – 25 jaar
Motel Mozaique, Metropolis, Baroeg Open Air,
Route du Nord, Geen Daden Maar Woorden.

Publiek – De hipster
Profiel: 
Volgt lokale scene op de voet vooral de alternatieve.

Leeftijd:
Hangouts:

Early adopters die ook nog cassettes en vinyl kopen.
Draait om ‘tegen de stroom in’ en authenticiteit. Hebben
sterke voorkeur voor één bepaalde muziek subcultuur.
18 – 23 jaar
BIRD, Scumbash, Pijnackerplein Bluegrass, Rotterdam Riot.

Publiek – Casual jongen / casual meisje
Profiel: 	Uiteenlopend in leeftijd. Houdt van singer/songwriter en
bandjesmuziek, maar vindt het ook fijn om thuis te zitten.
Zijn selectief in events, locatie en frequentie van bezoek.
Leeftijd:
18 – 30 jaar
Hangouts: 	Thuis, Machinist, Rotown, Songbird, Annabel,
Motel Mozaique, Bevrijdingsfestival.

Publiek – De alleseter
Profiel: 	
Houden van hiphop, dance, soul, rock. Dansen, gek doen,

Leeftijd:
Hangouts:
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of een potje huilen bij singer/songwriters. De grote groep
die live popmuziek blijft bezoeken maar minder fanatiek
volgt dan voorheen.
22 – 50 jaar
Nieuwe Binnenweg, Groos, Deliplein, Witte de With.

27

Nieuwe indirecte doelgroepen 2017-2020
Onze projecten zijn gericht op verschillende ontwikkelingsstadia, leeftijdsgroepen en muziekgenres,
wat automatisch resulteert in een uiterst divers publiek. We zijn tevreden over ons brede bereik en
gaan dit waarborgen door:
• Voor de verschillende projecten aparte Facebook-pages aan te maken. Hiermee is in
2015 geëxperimenteerd tijdens de GPR en dit resulteerde in meer virtuele interactie en
publieksparticipatie.
• De projecten voortdurend te evalueren en te innoveren en hier de partners, deelnemers en het
publiek bij te betrekken. Om verbeterde formules en concepten te realiseren die aantrekkelijk
zijn voor het publiek.
• Nog gerichter te gaan samenwerken met nieuwe partijen die een specifieke achterban
vertegenwoordigen om nieuwe deelnemers- en publieksgroepen te trekken.
• De deelnemende artiesten en makers nog meer op een persoonlijke wijze te betrekken bij de
projecten en te attenderen op hun verantwoordelijkheid om actieve promotie te bedrijven om hun
publiek en fans te mobiliseren.
• Ons publiek steeds te verrassen met een actueel imago, nieuwe huisstijlen en guerrillamarketing.
Denk aan een pop up podium op Rotterdam Centraal tijdens het begin van de Rotterdamse Popweek.
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7. Meerwaarde voor de stad
De meerwaarde van de Popunie voor de culturele sector is dat wij ons in de breedte inzetten voor
de popmuziek en veel initiatieven en verbindingen tot stand brengen. We zijn het cement, de
Haarlemmerolie en de lanceerbasis van de Rotterdamse pop. Onze positie is centraal in de popsector
met de muzikanten als uitgangspunt.

Positie en functie in de stedelijke culturele infrastructuur
Een grote stad moet een centrale poporganisatie hebben voor muzikanten en de overige actoren,
waar alles samenkomt en van waaruit de popmuziek en de popinfrastructuur gestimuleerd en
ontwikkeld worden. Zoals Den Haag het Haags Pop Centrum heeft en Amsterdam de GRAP zo heeft
Rotterdam de Popunie.
De Popunie is een naar buiten gerichte en toegankelijk organisatie. We dragen bij aan een diverse
cultuursector door nieuwe makers, muziekstromingen en organisaties vroegtijdig te spotten, wegwijs
te maken en te supporten in hun ontwikkelingstraject. We ondersteunen kleine en nieuwe initiatieven
organisatorisch, promotioneel en programmatisch zodat ze daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
Denk aan initiatieven als Pop Up 010, Flow, Route du Nord, Hiphop Café, Mima, Keilefest, Cretopia,
Textuur en DiscoFlamingo.
We zijn een platform dat muzikale ideeën van jonge, creatieve geesten ondersteunt en verder op weg
helpt. We geven concreet ruimte aan kleine, jonge initiatieven zonder budget, die op ons kantoor hun
vergaderingen houden en geholpen worden in hun professionaliseringsproces.

Samenwerken met andere sectoren
De Popunie werkt actief samen met andere sectoren in de stad, zoals met het voortgezet onderwijs bij
de Kunstbende. We bezoeken scholen om jongeren te enthousiasmeren mee te doen en de docenten
fungeren als ‘scouts’ die jongeren motiveren zich aan te melden. In de Bibliotheek vinden vervolgens de
try outs plaats en de masterclasses in het natraject vinden plaats bij de SKVR.
We werken concreet samen met de wetenschap door het project Music Talks van de Erasmus
Universiteit. We hebben gebrainstormd over de opzet en funding van dit project, leveren sprekers en
panelleden en brengen het project onder de aandacht van ons netwerk en achterban.
Voorts leveren we programma-input, promotie en ondersteuning
aan partijen uit allerlei sectoren buiten de popsector. Dit varieert
van kunstbeurzen als Rotterdam Contemporary, sportevenementen
zoals de Rotterdam Marathon, theaters, Rotterdamse Oogst
markten, Swan Market, media als Open Rotterdam en Live Uit
Lloyd, talkshows als Rotterdam Late Night, kerken als de Waalse
Kerk en de Noorse Zeemanskerk, studentengezelschappen als
de RSG, politieke partijen, hotels als Hostel Room en Suite Hotel
Pincoffs, horeca zoals de muziekcafés.
We zijn een klankbord en sparringpartner voor muzikanten en organisatoren, binnen en buiten de
popsector, om hun plannen en ideeën te helpen realiseren.
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Bijdrage aan verlevendiging van de (binnen)stad
De Popunie heeft dit als één van haar kerntaken en staat met Music Support Rotterdam aan de basis
van de verlevendiging van de (binnen)stad door livemuziek van Rotterdamse bodem. Zoals eerder
gememoreerd: op jaarbasis 900 optredens verspreid over 80 locaties in de stad. Zowel financieel,
programmatisch, organisatorisch als promotioneel door ons ondersteund.
Ook veel van onze overige projecten en diensten dragen bij aan de verlevendiging. De Rotterdamse
Popweek laat de stad tien dagen bruisen met 170 events verspreid over 100 locaties waarbij 550 acts
geprogrammeerd stonden.

Tot slot
Popmuziek en een levendig popklimaat hebben veel economische potentie voor een stad/regio
en drukken een belangrijke stempel op het imago als potentiële vestigingsstad of toeristische
trekpleister. Steeds meer beleidsmakers raken overtuigd van de betekenis en noodzaak van een vitale
popsector voor de stad en regio. De Popunie staat aan de basis hiervan en levert vol overtuiging een
actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Rotterdamse popscene!
We vragen in de nieuwe cultuurplanperiode een verhoging van ons jaarbudget naar in totaal
€ 400.000,- per jaar. Ten eerste om de op incidentele basis gefinancierde projecten (Kunstbende,
Music Export Rotterdam en een deel van Music Support Rotterdam), structurele status te geven.
Dit is bevorderlijk voor de continuïteit, het maken van duurzame afspraken met de vele partners
en het realiseren van externe financiering. Tevens willen we Music Export Rotterdam en Music
Support Rotterdam uitbreiden. Met Music Support willen we meer de wijken in en met Music Export
willen we meer tournees ondersteunen en Rotterdamse packages realiseren op toonaangevende
showcasefestivals als Reeperbahn. Tot slot willen we de nieuw ontwikkelde projecten Luisteragenda
en Rotterdam Music Awards opnemen in het cultuurplan. Deze projecten zijn een verrijking van ons
projectenaanbod en vervullen een belangrijke rol bij de realisatie van onze doelstellingen.

- Phoenix City Retaliators 24 juli 2015
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