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DE POPUNIE WERKT DE KOMENDE
PERIODE VOL OVERGAVE AAN DE
GROEI VAN POPMUZIEK IN ROTTERDAM.
ZO COMPONEREN WE IN SAMENWERKING
MET ONZE PARTNERS DE SOUNDTRACK
VAN NEDERLANDS ENERGIEKSTE STAD!

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1. Inleiding

pag. 4

5. Bijdrage aan de gemeentelijke
uitgangspunten 2021-2024

2. Profiel

pag. 6

pag. 21

5.1 Inclusiviteit en Code Culturele Diversiteit

2.1 Missie en doelstelling

5.2 Interconnectiviteit en partners

2.2 Positie

5.3 Innovatie

2.3 Functies en kerntaken

5.4 Fair Practice

2.4 Visie

5.5 Governance

2.5 Ambities
2.6 Strategie

6. Plannen en projecten 2021-2024

pag. 27

6.1 Kerntaak 1 - Talent ontdekken,
3. De Rotterdamse popsector

pag. 13

3.1 Popunie database

ontwikkelen en laten doorstromen
6.2 Kerntaak 2 - Informatievoorziening

3.2 Muzikanten

en deskundigheidsbevordering

3.3 Muziekindustrie
4. Talentontwikkeling

6.3 Kerntaak 3 - Promotie en verlevendiging wijken
pag. 17

7.

Begroting

pag. 35

4.1 Talentontwikkelingsketen popmuziek
4.2 Zonder breedtesport geen topsport

8. Tot slot

pag. 37

4.3 Convenant Talentontwikkeling in
de Popmuziek 2020-2024

POPUNIE

BELEIDSPLAN 2021-2024

3

1. INLEIDING

Foto:
Goedkroon
POPUNIE

BELEIDSPLAN 2021-2024

4

1. Inleiding

1. Inleiding
Eerst even kort voorstellen. Met een bureau van drie vaste

De Popunie is op veel manieren de samenbindende factor van de

medewerkers en een leger aan vrijwilligers en stagiaires

Rotterdamse popmuziek, met projecten als de Rotterdamse Popweek,

organiseert de Popunie tal van projecten zoals de Kunstbende,

de Rotterdam Music Awards en Music Support Rotterdam (MSR).

de Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam (GPR), de Rotterdamse

Het zijn allemaal projecten waarbij intensief samen wordt gewerkt

Popweek en de Rotterdam Music Awards. We dragen bij aan een

met tal van Rotterdamse collega-organisaties. Maar vooral met de

levendige stad vol talentvolle popmuzikanten die het publiek

popmuzikanten om wiens ontwikkeling het uiteindelijk allemaal gaat.

vermaken op de kleine en grote podia in de wijken van Rotterdam.
Popmuziek is de soundtrack van het Rotterdam van nu.

In dit beleidsplan beschrijven we onze drijfveren, ambities en
concrete projecten om de Rotterdamse popmuziek te ontwikkelen.

In de Rotterdamse popsector is momenteel sprake van een diverse

Een levendige stad met een overzichtelijke infrastructuur waar

infrastructuur, aansprekende evenementen en veel talent dat

iedereen zijn plek kan vinden. Met veel talent dat zich kan ontwikkelen

doorbreekt. Met de huidige lichting makers en organisatoren en het

en doorstromen. Zodat ook de komende jaren weer nieuwe pareltjes

talrijke aanstormend talent heeft Rotterdam goud in handen. Er is

kunnen uitgroeien tot ambassadeurs van de stad. Zoals Ryanne van

een enorme potentie om verder te groeien in aantallen, diversiteit

Dorst, Broederliefde, Winne, De Likt, Ronnie Flex, Davina Michelle,

en kwaliteit. Dit vergt gemeentelijke investeringen, creatieve ideeën,

Duncan Laurence, Sabrina Starke, The Kik, Ferry Corsten, Oliver

slimme innovaties en daadkrachtige samenwerkingsverbanden.

Heldens en Shirma Rouse. Zij vormen het levende bewijs dat
popmuziek de soundtrack is van Nederlands energiekste stad.

De Popunie staat symbool voor het nieuwe Rotterdam. Een stad van
diversiteit, jongeren en gelijke kansen voor iedereen. We werken nauw

Dit is onze inzet, hier zijn we goed in en daar gaan we voor!

samen met makers en organisatoren, zowel iconen als nieuwkomers.
We kennen de popsector in de stad en de regio als onze broekzak,
mede dankzij onze door de provincie Zuid-Holland gefinancierde
provinciale functie. Deze wisselwerking resulteert in bovenlokale
samenwerking en effectieve doorstroming van talent.

Met de huidige lichting
makers en organisatoren en
het talrijke aanstormend talent
heeft Rotterdam goud in handen!
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2. Profiel

We zijn actief in de informele en formele circuits, zowel binnen als

In ons profiel beschrijven we waar de Popunie voor staat.

buiten de stad. We voeren onder meer het secretariaat van de Stichting

Aan bod komen onze missie en doelstelling, positie, functies

PopUp Rotterdam en zijn lid van POPnl.1 Vanuit onze intermediaire

en kerntaken, visie, ambities en strategie.

positie verbinden we de duizenden popmuzikanten, de podia, de
festivals en het publiek met elkaar.

2.1 Missie en doelstelling
De Popunie staat open voor iedereen, is niet gebonden aan één
Missie

specifieke muziekstroming en runt zelf geen podium, boekingskantoor,

De Popunie staat in het centrum van de dynamiek en diversiteit van

oefenruimte of studio. We hebben geen zakelijk belang bij welke

de Rotterdamse popsector. Talentontwikkeling is ons centrale thema.

Rotterdamse muzikant dan ook. Onze onafhankelijke en intermediaire

We stimuleren, ontwikkelen en promoten popmuziek in Rotterdam.

rol is hierdoor vanzelfsprekend. We hebben de afgelopen decennia

We zijn een toegankelijke poporganisatie die makers en organisatoren

veel expertise, netwerken en concrete samenwerkingsverbanden

verbindt. We werken voor de hele stad. Onze dagelijkse missie is

opgebouwd. We zijn gemakkelijk benaderbaar en mensen zijn positief

anderen beter en wijzer maken.

over onze dienstverlening en voelen zich serieus genomen.2

Doelstelling

Je komt ons overal tegen, vooral in de informele circuits in de wijken.

De ontwikkeling van de Rotterdamse popmuziek is ons uitgangspunt.

We richten ons specifiek op de nieuwkomers, zowel makers als

We willen de beoefening, kwaliteit en diversiteit stimuleren. We willen

organisatoren. We proberen ze zo snel mogelijk op te pikken en op de

popmuzikanten van alle niveaus, leeftijden en culturele achtergronden

hoogte te stellen van alle diensten die wij bieden en die van anderen.

verder helpen in hun carrière.

Dit doen we door ze actief te benaderen. Zowel via de socials als op
locatiebezoek. Dit stimuleert de zichtbaarheid en benaderbaarheid

Vanuit onze intermediaire positie verbinden
we de duizenden popmuzikanten, de podia,
de festivals en het publiek met elkaar!

2.2 Positie
De Popunie heeft een centrale positie in de Rotterdamse popsector.
Die positie danken we onder andere aan onze kennisfunctie. We
hebben in de loop der jaren een database opgebouwd die bestaat uit
2.357 muziekacts. Goed voor ruim 10.000 individuele popmuzikanten,
die actief zijn in 100 verschillende muziekstijlen. Popmuzikanten in alle
leeftijdscategorieën, ontwikkelingsstadia, culturen en genres zijn onze
doelgroep. We kennen ook de overige actoren goed en hebben een
groot en divers netwerk.
POPUNIE
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van de Popunie. Mensen kennen de gezichten achter de organisatie.

De Popunie is uniek omdat het een
toegankelijke plek is die steun biedt aan
iedere muzikale act, ongeacht genre,
afkomst of wat dan ook. De connectie
die de Popunie maakt tussen muzikanten
en podia en andere culturele secties
vind ik heel sterk!

PopUp:
samenwerkingsverband
van Rotterdamse
poporganisaties;
POPnl: landelijk verband
van poporganisaties

1

(Quote uit de enquête)

Enquête onder
muzikanten, 85
respondenten, mei 2019

2
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2.3 Functies en kerntaken

Partner en verbinder

Vanuit onze centrale positie in de stad hebben we vijf functies

De Popunie faciliteert en ondersteunt anderen die zich op het terrein

ontwikkeld waarmee we popmuziek in Rotterdam in de breedte

van de popmuziek verdienstelijk maken. Dit vinden we ontzettend

bedienen:

belangrijk. Kennisdeling en professionalisering van nieuwe
organisatoren en makers zorgt ervoor dat er op steeds meer plekken
in de stad aanjagers zitten die zorgen voor kleinschalige initiatieven
waar wijkbewoners in kunnen participeren. Deze worden door ons

Talentontwikkelaar

ontdekt en ondersteund. Juist dit actieve samenwerken en supporten,
zorgt ervoor dat we tot in de haarvaten van de stad zitten. We
verbinden vanuit ons grote netwerk en actuele database doorlopend
muzikanten, organisatoren en publiek met elkaar. Veel van onze

Promotor en
exporteur

Partner en
verbinder

projecten zijn bedacht vanuit deze functie, zoals de Rotterdamse
Popweek en de Rotterdam Music Awards. Het aantal verschillende
partners en samenwerkingsverbanden loopt in de honderden.
Zo bouwen we in gezamenlijkheid een infrastructuur voor de stad
waar iedereen zijn plek kan vinden.
Informatiebron en adviesorgaan

Stadsprogrammeur

Informatiebron
en adviesorgaan

We zijn een bron van kennis en ervaring. Kennisdeling, advisering en
deskundigheidsbevordering brengen we dagelijks in de praktijk in
de vorm van masterclasses, één op één coaching en via de socials.
Met raad en daad aan muzikanten en organisatoren en Meet The Pro

Figuur 1. Vijf functies

sessies waarin onderwerpen uitgediept worden zoals contracten,
management, boekingen, marketing en financiering. Via de socials en

Talentontwikkelaar

fysiek zijn we een klankbord en sparringpartner voor nieuwe makers en

We zijn de talentontwikkelaar van de popmuzikanten en spelen

organisatoren over de artistieke koers en de realisatie van hun ideeën.

een actieve rol in de gehele keten. Onze ontwikkelingsfunctie is
gericht op het ontdekken en stimuleren van het prilste talent en

Stadsprogrammeur

het bevorderen van deskundigheid en cultureel ondernemerschap

We faciliteren en stimuleren de verlevendiging van de stad met

bij gevorderden. We organiseren een aaneengesloten keten van

livemuziek van Rotterdamse makelij. We helpen jaarlijks vele

talentontwikkelingsprojecten zoals Kunstbende en Sena Performers

tientallen muziekcafés, pop-ups, foodfestivals en wijkcentra bij de

Grote Prijs van Rotterdam. Tevens faciliteren we met Music Support

programmering van Rotterdamse livemuziek. Tevens programmeren

Rotterdam jaarlijks 900 optredens op 90 locaties waar Rotterdamse

we zelf talentstages op grote festivals als het Bevrijdingsfestival

muzikanten podiumervaring opdoen. Het verzorgen van liveoptredens

Zuid-Holland en het Metropolis Festival.

is de belangrijkste leerervaring voor muzikanten.
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Promotor en exporteur

Popmuziek trekt mensen van alle leeftijden, sociale klassen en

Met het maandelijkse Clipoverzicht, Releaseoverzicht, de Spotify

achtergronden aan en is daarmee bij uitstek een culturele uiting

Playlist en de dagelijkse Webagenda zetten we doorlopend de lokale

die bijdraagt aan een inclusieve samenleving. De wijze waarop de

muzikanten in de spotlights. Met projecten als de Rotterdam Music

popsector in Rotterdam functioneert wordt in het ‘IABX-rapport’

Awards en de Rotterdamse Popweek zetten we de schijnwerpers op

aangehaald als positief voorbeeld van interconnectiviteit: In de

zowel de makers als de organisatoren om te laten zien hoe groot,

popsector bestaat een bijzondere en sterke samenwerkingsrelatie

divers en bloeiend de popsector is. Zowel binnen als buiten Rotterdam

tussen opleidingen, festivals, podia en aanbieders, met ruimte voor

zorgen we voor doorstroming van toptalenten. Met Popunie Live

experiment, vernieuwing, grassroots en nieuwe initiatieven. Er ontstaat

zorgen we dat het neusje van de zalm geprogrammeerd wordt op

zo een netwerk met kernpersonen en aanbod dat met elkaar verknoopt

toonaangevende festivals in Nederland en met Music Export Rotterdam

is en elkaar versterkt.4

supporten we jaarlijks 25 buitenlandse tournees van
onze muzikale ambassadeurs.

Voor popmuziek geldt, net zoals voor sport, dat er zonder brede basis
en gevarieerde infrastructuur met doorstroommogelijkheden, geen

Onze vijf functies monden uit in de volgende kerntaken:

mogelijkheid is tot excelleren en verzilveren van het talent. Investeren

1. Talent ontdekken, ontwikkelen en laten doorstromen

in de onderkant van de keten en zorgen voor goede doorstroming is

2. Informatievoorziening en deskundigheidsbevordering

essentieel om aan de top te kunnen oogsten. Dit beschouwen

3. Promotie en verlevendiging wijken

we als onze corebusiness.

2.4 Visie

Onze inzet is één keten van talentontwikkeling waarbinnen

Popmuziek speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het is

de activiteiten samenhangen.

dynamisch, grensverleggend, verbindt mensen en staat als dominante
cultuurvorm middenin de samenleving. Van alle podiumkunsten
heeft popmuziek het grootste en breedste publieksbereik. De
verscheidenheid in de pop is groot door de ontwikkeling van nieuwe
(sub)genres en artistieke innovatie binnen bestaande genres. Zoals
blijkt uit de nota ‘De Waarde van Pop 2.0’ genereert popmuziek op
vier manieren waarde voor de maatschappij: cultureel, economisch,
maatschappelijk (diversiteit, inclusiviteit) en educatief (participatie,

Investeren in de onderkant van
de keten en zorgen voor goede
doorstroming is essentieel om aan
de top te kunnen oogsten!

talentontwikkeling).3 Het maken van muziek is bovendien superleuk
en gezond. Het heeft positieve invloed op intelligentie, analytisch
en empathisch vermogen en sociale vaardigheden van kinderen
en jongeren.

De Waarde van Pop 2.0,
VNPF/POPnl, januari 2018

3

Rotterdam, stay close to
what you are!, IABx The
International Advisory
Board Rotterdam, 2017

4
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2.5 Ambities

Ook Music Support Rotterdam willen we uitbouwen door nog meer

We willen het potentieel aan talent continu ontdekken, stimuleren

initiatieven en evenementen van wijkbewoners zelf te begeleiden

en ontwikkelen. We ontdekken door online en in de stad bij events

en helpen te realiseren. Zo faciliteren we de grassroots waar

te scouten. We stimuleren de deelname door veel optredens

popmuzikanten de broodnodige eerste meters moeten maken.

te ondersteunen en zelf te realiseren. En we dragen bij aan de
ontwikkeling van nieuwe subculturen door middel van begeleiding,

Meer kwaliteit

beoordeling en advisering.

Muzikanten worden op de eerste plaats beter door veel te oefenen
en op te treden. Onze basistaak is te zorgen voor voldoende

Onze ambities zijn:

optreedmogelijkheden. Feedback en coaching zijn evenzeer

• Meer deelname: doorlopende instroom van nieuw talent

essentieel. We willen de begeleiding van de artistieke processen van

uit alle wijken van de stad
• Meer kwaliteit: ontwikkeling en doorstroming tot
zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van talent
• Meer diversiteit: zo veel mogelijk stijldiversiteit binnen
de Rotterdamse popmuziek

muzikanten intensiveren. Vooral door bij onze projecten muzikanten
te beoordelen in de vorm van uitgebreide juryrapporten over de tracks,
ambities, promotie en carrièreplanning. Coaching en advisering doen
we dagelijks. Tot dusverre is onze strategie om zo veel mogelijk te
investeren in kwaliteitsimpulsen voor iedereen. Hierop aanvullend

• Meer continuïteit: structurele en meerjarige status projecten

willen we een specifiek traject ontwikkelen gericht op de vier

• Eerlijkere en betere honorering personeel en artiesten

toptalenten die de Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam

(Fair Practice Code)

winnen. Zij worden een jaar lang intensief begeleid in het nieuwe
project De Belofte.

2.6 Strategie
We brengen onze doelstellingen en ambities in praktijk door

Meer diversiteit

te focussen op onze kerntaken en samen te werken met onze

Een gevarieerd aanbod zorgt voor meer diversiteit onder de

stakeholders.

deelnemers en het publiek. Om de diversiteit van het aanbod in de
stad te bevorderen maakt de Popunie starters en nieuwe doelgroepen

Meer deelname

wegwijs in het circuit. Zowel door ze te koppelen aan geschikte

We willen meer kinderen en jongeren stimuleren om popmuziek te

partners als door ze te programmeren bij eigen producties en

maken in alle wijken van de stad. Op deze manier vergroot de kans

geschikte zalen en festivals. Dit brengen we bijvoorbeeld in de praktijk

op instroom van potentieel talent dat anders onontdekt zou blijven.

met de Open Call en de Popweek Specials tijdens de Rotterdamse

Dit gaan we op verschillende manieren doen. We gaan de Kunstbende

Popweek. In 2019 deden we voor het eerst de Open Call: een oproep

omvormen tot Kunstbende Academie, door meer in te zetten op het

aan nieuwe makers en organisatoren om hun plannen in te dienen,

voortgezet onderwijs in de vorm van takeovers en lespakketten voor

waarvan er één wordt geselecteerd die tijdens de Popweek met

docenten. Tevens willen we uitbreiden naar het basisonderwijs, in de

onze steun uitgevoerd wordt. We gaan een meer gevarieerd aanbod

vorm van enthousiasmerende workshops voor groep 7 en 8.

stimuleren door met Music Support Rotterdam nog meer de wijken
en haarvaten van de stad in te trekken en door met de partners in
Stichting PopUp Rotterdam beter af te stemmen.

POPUNIE
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Meer continuïteit

Eerlijkere en betere honorering personeel en artiesten /

Er zijn drie projecten die de kern van de organisatie raken en onmisbaar

Fair Practice Code

zijn in de talentontwikkelingsketen, die nu nog incidentele status

De Popunie onderschrijft het belang van de Fair Practice Code.

hebben. Het is essentieel om deze projecten in 2021-2024 op te

Zowel voor personeel als artiesten. Op het personele vlak dragen

nemen in het structurele cultuurplan. Het gaat om Kunstbende

we zorg voor eerlijke beloning en wordt de CAO Welzijn gevolgd voor

Academie (€ 10.000,-), Music Export Rotterdam (€ 20.000,-) en een

vast personeel. Ons kernteam bestaat uit drie medewerkers met een

gedeelte van Music Support Rotterdam (€ 40.000,-).

vast contract, drie tijdelijke krachten, twee stagiaires en één vrijwilliger
(4fte). Het zal onze organisatie aanzienlijk versterken als we mensen

Ambtelijk en door de commissieleden van de Incidentele Subsidies

fulltime in dienst kunnen nemen en overuren vergoed worden.

Podiumkunsten is meermaals verbazing geuit dat deze belangrijke
projecten incidentele status hebben en jaarlijks ingediend en

Bij de programmering passen we de fair practice gefaseerd toe.

beoordeeld moeten worden. Structurele status is bevorderlijk voor

Bij ons project in de leerfase (Kunstbende), met optredens van 10

de continuïteit, het maken van langdurige afspraken en het realiseren

minuten en coaching als hoofdactiviteit, is geen sprake van gages.

van externe financiering. Ook is het efficiënter: het bespaart veel

In de basis- en het middensegment hebben we Music Support

tijd, administratie en kosten. In de gemeentelijke Handleiding

Rotterdam dat via een 90-tal partners verloopt en waarmee jaarlijks

aanvragen Cultuurplan 2021-2024 staat bovendien dat instellingen

900 optredens gefaciliteerd worden. Hier passen we het criterium

die opgenomen worden in het cultuurplan vanaf 2021 geen aanspraak

toe dat onze bijdrage aan de muzikanten ten goede moet komen.

meer kunnen maken op de gemeentelijke regelingen voor eenmalige

Het resulteert in optredens met een sterk variërende vergoeding van

projectsubsidies. Dit betekent dat dit het moment is om deze drie

gemiddeld € 55,- per muzikant. De komende periode willen we hier

essentiële projecten structureel te borgen in het cultuurplan.

een minimale gagenorm van € 100,- per muzikant als standaard
gaan invoeren. In 2019 kunnen we met het huidige programmabudget

Een tweede manier om de continuïteit te vergroten is door met

2.000 muzikanten supporten. Als we de gagenorm van € 100,-

fondsen (langere) meerjarige afspraken maken, zoals met Fonds

introduceren en het budget blijft gelijk zal het aantal optredende

1818 en Sena Performers. Ook willen we nieuwe landelijke fondsen

muzikanten bijna halveren tot 1.100.

werven. Onze projecten zijn vaak innovatief qua opzet, aanpak en
effect en worden in andere regio’s overgenomen. Dit maakt onze

Bij onze eigen producties in de top van de keten (Sena Performers Grote

projecten kansrijk bij nationale fondsen waar het voorbeeld-stellende

Prijs van Rotterdam, Popunie Live) passen we de door Sena nationaal

karakter van lokale projecten een criterium is. Meerjarige status voor

vastgestelde gagenorm van € 250,- per muzikant toe. Hiertoe hebben

onze projecten in het cultuurplan vergroot de kansen op meerjarige

we een financieringsovereenkomst met Sena gesloten, waarbij zij onze

matching door fondsen.

projecten sponsoren om de gages van de muzikanten te betalen in ruil
voor naamsvermelding. In totaal gaat dit jaarlijks om een bedrag van
€ 40.000,- waarmee 125 Rotterdamse muzikanten volgens de
gagenorm worden uitbetaald en prijzengeld ontvangen. Tevens zijn
we via POPnl betrokken bij het landelijk overleg over de Fair Practice
Code in de popmuziek. Hier beijveren we ons om een breed draagvlak
te creëren voor fair practice.
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Om nog beter te kunnen voldoen aan de Fair Practice Code is een
stijging van het budget noodzakelijk. Op het personele vlak door de
honorering beter te laten aansluiten op het werkelijk gemaakte aantal
uren. Bij de programmering van artiesten door bij Music Support
Rotterdam de gagenorm van € 100,- te introduceren (figuur 2 en 12).

Figuur 2. Fair Practice kostenplaatje

POPUNIE
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3. De Rotterdamse

3. De Rotterdamse popsector

Urban en dance zijn de twee grootste categorieën, goed voor 40% van

popsector

In dit hoofdstuk beschrijven we de Rotterdamse popsector, die we

het totaal. Nieuwe makers in de urban en dance hebben andere behoef-

voor het eerst volledig in kaart hebben gebracht. In de gemeentelijke

ten en zijn meer op nieuwe methodieken gericht dan de traditionele

‘Beleidsvisie Pop 2019-2030’ worden drie onderscheidende

genres. Het gaat meer om online bereik via Spotify, YouTube,

kenmerken van de Rotterdame popsector benoemd: de bijzondere,

Instagram en mooie videoclips. Ook zien we de laatste tijd specifieke

sterke en diverse jongerencultuur, het brede en pluriforme

projectstudio’s en ruimtes ontstaan waar producers hun beats maken

aanbod aan podia en festivals dat voorziet in een breed palet aan

op hun eigen DAW (Digital Audio Workstation), deze finetunen en van

muziekstijlen en de bijzondere en sterke samenwerkingsrelatie

vocals voorzien. De grote diversiteit in ons bestand wordt gewaarborgd

resulterend in succesvolle stadsprogrammering. Een vierde kenmerk

met diensten en projecten die voor alle genres toegankelijk en

mag in onze ogen niet ontbreken: er wordt ontzettend veel artistieke,

interessant zijn. Maar ook door juist meer specifieke en thematische

kwalitatieve en vernieuwende muziek gemaakt! Al dit talent ontsluit

projecten gericht op niches zoals de verschillende categorieën bij

de Popunie in de actuele, centrale database van de Rotterdamse

de GPR en de Kunstbende en de genre-packages bij Popunie Live.

5

popmuziek.
3.1 Popunie database

477

Het is om tal van redenen belangrijk dat de volledige Rotterdamse

468

popinfrastructuur goed gedocumenteerd wordt met een uitgebreide
database en geopenbaard wordt met een gebruiksvriendelijke website.
Onze database is een actuele afspiegeling van de omvang en diversiteit

366

van de popscene en draagt ertoe bij dat mensen en partijen elkaar
gemakkelijker kunnen vinden. Het bestand wordt geraadpleegd door
muzikanten die op zoek zijn naar oefenruimten, optreedplekken, labels,

295

etc. Kleine horecagelegenheden en festivals, die vaak geen overzicht

257

hebben van het actuele aanbod, maken er gebruik van in hun zoektocht

248

naar lokaal talent. Uiteraard staat privacy bij ons hoog in het vaandel en
leven we alle regels hieromtrent zorgvuldig na.
162

3.2 Muzikanten
Eind 2019 staan in onze database 2.357 popbands/acts gecategoriseerd, onderverdeeld in acht hoofdgenres die weer onder te verdelen

84

zijn in circa 100 subgenres. Ruim 60% van de muzikanten in onze
database valt in de leeftijdscategorie 16-30 jaar. Jaarlijks groeit het
bestand met 125 actieve acts. De relatief nieuwe stromingen krijgen
een steeds grotere omvang in onze jonge en multiculturele stad.

Urban

Dance

Rock

SSW

Figuur 3. Muzikantendatabase Rotterdam
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3. De Rotterdamse

3.3 Muziekindustrie

popsector

Naast de grote groep popmuzikanten is er sprake van een levendige

Voor de overzichtelijkheid hebben we in figuur 4 alleen de hoofdactoren

muziekindustrie. De aanwezigheid van broedplaatsen, podia,

opgenomen. De infrastructuur is geconcentreerd in het gebied

evenementen, platenlabels en popopleidingen is bepalend voor het

rondom het centrum en de noord- en zuidflank van de stad. Maar ook

popmuziekklimaat in de stad. Het pluriforme aanbod trekt nieuwe

elders gebeurt er verrassend veel. In Hoek van Holland, Rozenburg

makers en ondernemers aan en zorgt tevens voor divers publiek.

en Pernis is ons momenteel geen aanbod bekend. We zullen met de

Groepen die verder relatief weinig aan bod komen in de kunst- en

cultuurscouts in deze gebieden afstemmen wat de oorzaak is en wat

cultuursector (jongeren, laagopgeleiden) vormen in de popsector

eraan gedaan kan worden.

juist de grootste deelnemers- en bezoekersgroepen.

Figuur 4. Muziekindustie Rotterdam (totaal aantal voorzieningen per wijk)
In de tabel zijn 15 van de 91 popfestivals niet opgenomen, omdat ze verspreid over meerdere wijken plaatsvinden.
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Podia en Festivals

Dat de Popunie, als kenniscentrum, het secretariaat van PopUp

popsector

Podia en (pop)festivals zijn belangrijk om Rotterdam aantrekkelijk

Rotterdam voert is in wederzijds belang.

te houden voor huidige en toekomstige bewoners en bezoekers van
buiten de stad. Veel Rotterdammers zijn dol op de festivals in hun stad.

Sinds 2014 programmeren de partners onder de noemer ‘De Stad als

Ze zorgen voor saamhorigheid, zijn goed voor het imago en versterken

Podium’ jaarlijks een vijftigtal middelgrote concerten op verschillende

de band die inwoners voelen met hun stad. Rotterdam telt 104 podia en

locaties in de stad. Denk aan de Arminius Kerk, de Maassilo, Annabel,

91 festivals (figuur 5).

De Doelen, Luxor Theater en Theater Rotterdam. Steeds wordt gekozen
voor het podium dat het best past bij de betreffende artiest. December

Er is voldoende aanbod qua podia en festivals, dat ook steeds

2018 werd De Stad als Podium door het publiek verkozen tot Beste

gedifferentieerder wordt. Met de komst van Reggae Rotterdam in 2017

Podium bij de Rotterdam Music Awards.

en Get Loose in 2018 heeft Rotterdam eindelijk weer aansprekende
Educatiecentra en overigen

reggae en hiphop festivals.

Ook is er veel aanbod op het gebied van cultuureducatie en
Stichting PopUp Rotterdam en De Stad als Podium

muziekonderwijs. De SKVR en de Muziekcoalitie bedienen vooral

In de Rotterdamse popsector is sinds de zomer van 2009 het

het primair onderwijs. Er is de MBO-vervolgopleiding van het

samenwerkingsverband Stichting PopUp Rotterdam actief. Deze

Albeda College die goed aansluit op de HBO-kunstvakopleiding

popcoalitie is inmiddels uitgegroeid tot tien instellingen: de

van Codarts. Daarnaast zijn er gespecialiseerde aanbieders zoals

zeven kernpodia Rotown, BIRD, GROUNDS, WORM, Baroeg,

het HipHopHuis en is er een privaat opleidingscircuit met losse

LantarenVenster en Roodkapje; de twee popfestivals Metropolis en

aanbieders zoals Music Production Academy en MiXin’ Music. Tot

Motel Mozaïque en de Popunie. PopUp is een concreet en daadkrachtig

slot zijn er nog veel overige dienstverleners actief. Dit varieert van

functionerend samenwerkingsverband. Er vindt afstemming plaats en

organisatoren en producenten (37), labels (49), boekingsagencies en

er wordt kennis en informatie uitgewisseld. De leden versterken elkaar

promotors (25), managementbureaus (8), media (13) tot platenzaken,

en realiseren gezamenlijke acties, promotiecampagnes en projecten.

instrumentenwinkels en geluidstechniekbedrijven.

AANTAL

CAPACITEIT
(BEZOEKERS)

INTERNATIONALE
PROGRAMMERING

GROTE PODIA

11

>1.000

wel

wel

incidenteel

MIDDELGROTE PODIA

19

200-800

incidenteel

wel

wel

KLEINE PODIA

74

<200

niet

niet

wel

GROTE FESTIVALS

22

>10.000

wel

wel

incidenteel

MIDDELGROTE FESTIVALS

27

5.000-10.000

incidenteel

wel

wel

100-5.000

niet

niet

wel

KLEINE FESTIVALS

42

NATIONALE
LOKALE
PROGRAMMERING PROGRAMMERING

= wel
= incidenteel
= niet

Figuur 5. Overzicht podia en festivals
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4. Talentontwikkeling

4. Talentontwikkeling

in de lokale scene een belangrijke factor is. Daarna breken voor de

Onze belangrijkste functie is talentontwikkelaar en daar willen we

meest talentvolle en ambitieuze muzikanten de laatste stadia aan:

een apart hoofdstuk aan wijden. De ontdekking, ontwikkeling en

professionaliseren en excelleren.

doorstroming van talent is de basis van een bloeiende popsector en
vormt daarom onze rode draad. Wij definiëren talentontwikkeling als

In Rotterdam is sprake van een redelijk cultuureducatief-aanbod in het

een doorlopend traject met vijf opeenvolgende fases: kennismaking,

basisonderwijs. De Popunie gaat hierin een beperkte rol spelen met

leren spelen, optreden, professionaliseren en excelleren.

de uitbreiding van Kunstbende naar het basisonderwijs. Ons accent
ligt op fases 2, 3, 4 en 5: leren spelen, optreden, professionaliseren en

4.1 Talentontwikkelingsketen popmuziek

excelleren. Voor deze vier verschillende niveaus hebben we diverse

Talentontwikkeling in de popmuziek kent een eigen dynamiek

projecten ontworpen met de nadruk op coaching, uitwisseling en

die afwijkt van die van andere kunstvormen. Waar traditionele

presentatie. Muzikanten komen op onze radar vanaf 13 jaar als ze enig

instellingen zoals het kunstvakonderwijs en kunstencentra bepalend

basisniveau hebben en besloten hebben door te gaan in de muziek.

zijn in de keten, is hun rol bij popmuziek kleiner. Hier spelen in de

Dan zijn ze klaar om in te stromen in onze projecten. We begeleiden ze

kennismakingsfase leeftijdsgenoten, media en socials een belangrijke

daarin op artistiek, promotioneel, organisatorisch en zakelijk vlak naar

rol. Daarna volgt de oriëntatie en de keuze voor het specifieke

het niveau waarop podia en festivals ze in hun reguliere programmering

instrument en genre. In fase twee komt de nadruk te liggen op oefenen

gaan opnemen.

en produceren. Dit loopt over in de optreedfase waarin uitwisseling

PROJECTEN
Kunstbende Academie

PROJECTEN
Kunstbende Academie
Music Support Rotterdam

PROJECTEN
Stadsprogrammeur
Rotterdamse Popweek
Sena Performers Grote
Prijs van Rotterdam
Music Support Rotterdam

PROJECTEN
Meet The Pro
Sena Performers Grote
Prijs van Rotterdam
Coaching en begeleiding
De Belofte

PROJECTEN
Popunie Live
Music Export Rotterdam

KENNISMAKING

LEREN SPELEN

OPTREDEN

PROFESSIONALISEREN

EXCELLEREN

FACTOREN
Idolen
Ouders
Massamedia
Online gaming
Vrijetijds activiteiten
School (cultuureducatie)
Leeftijdsgenoten /vrienden

FACTOREN
Start-ups
Grassroots
Workshops
Oefenruimtes
Broedplaatsen
Projectstudio’s
Muziekscholen

FACTOREN
Festivals
Poppodia
Showcases
Muziekcafes
Releaseparties
Pop-up locaties
Poporganisaties
Commerciële clubs

FACTOREN
Popprijzen
Masterclasses
Cursusaanbod
Talentenjachten
Poporganisaties
MBO- en HBO opleidingen

FACTOREN
Hits
Marktvraag
Media exposure
Headliner op festivals
Boekers en managers
Buitenlandse tournees

Figuur 6. Talentontwikkelingsketen

Foto:
Marcel Kollen
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4.2 Zonder breedtesport geen topsport

Ook Jordy Dijkshoorn deed op jeugdige leeftijd onder de naam

Investeren in de ontdekking en ontwikkeling van talent is van groot

Mini Simon zijn eerste podiumervaring op bij onze projecten en is als

belang. De meeste muzikanten zijn in het begin van hun carrière via

De Likt uitgegroeid tot een belangrijke ambassadeur van Rotterdam.

laagdrempelige instapprojecten met muziek in aanraking gekomen
en verder geholpen in hun ontwikkeling. Zonder deze basis waren ze

De wijken als kweekvijver voor talent

nu waarschijnlijk niet uitgegroeid tot de gevierde ambassadeurs die

Beginnende muzikanten zetten hun eerste stappen dicht bij

Rotterdam nationaal en internationaal op de kaart zetten. De kiem voor

huis in de eigen wijk. Hier wordt de basis gelegd en moeten de

het latere succes wordt in de beginfase gelegd.

mogelijkheden aanwezig zijn om de vlieguren te maken die nodig
zijn om door te groeien. Essentieel hierbij zijn geschikte plekken

Duncan Laurence is hiervan een actueel voorbeeld. Hij kreeg in

om elkaar te ontmoeten, te oefenen en op te treden. Optreden is de

2011 op 17-jarige leeftijd de kans om mee te doen aan de Kunstbende

doorslaggevende factor in het ontwikkelingsproces van muzikanten.

Zuid-Holland, alwaar hij zijn eerste stappen zette in de muziek. In 2019

Het geeft de grootste kick en is de belangrijkste leerervaring, zeker

won hij op 25-jarige leeftijd het Eurovisie Songfestival.

voor beginnend talent. Dit geldt voor alle genres; ook voor de nieuwste
zoals urban, hiphop, trap en electronics.
De infrastructuur optimaliseren vergt structurele aandacht en nieuwe
impulsen. Zo zal extra geïnvesteerd worden in popmuziek in de wijken
waar popmuziek nu nog onderbelicht blijft. Want als er een tekort is
aan speelplekken en doorstroming, stokt de ontwikkeling van talent en
droogt de kweekvijver snel op.

Jupiter Negers / Ronnie Flex School’s Out cd 2010

Ook Ronell Langston Plasschaert kreeg de kans zijn eerste ervaringen
op te doen toen niemand hem nog kende. Zowel in 2010 (met Jupiter

Optreden is de
doorslaggevende factor
in het ontwikkelingsproces
van muzikanten!

Negers) als in 2013 (als Ronnie Flex met dj Monica Geuze) deed hij
mee aan ons toenmalige project High School Music Competition met
de cd serie School’s Out. Anno 2019 is Ronnie Flex (27) één van de
bestverkopende Nederlandse artiesten.

POPUNIE
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4.3 Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024
De Popunie is initiator en namens Rotterdam partner van het nationale
convenant ‘Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024’6, waarin
samengewerkt wordt met de talentontwikkelingsorganisaties in
de popmuziek: POPnl, Kunstbende, PopSport en de Popronde.
De ondertekenaars vinden het belangrijk dat talentonwikkeling op
de juiste wijze belegd wordt en niet verzandt in een containerbegrip.
Het convenant is gesloten om concrete invulling te geven aan het
begrip talentontwikkeling en een netwerk te creëren dat geworteld is
in alle regio’s van het land. Het waarborgt de gezamenlijke inzet
voor een blijvende groei en investering in talentvolle muzikanten.
Het convenant is daarnaast een uitnodiging aan alle actieve
poporganisaties om kennis te delen en samen te werken om
gezamenlijk het klimaat voor popmuzikanten te versterken.
De Popunie heeft een rijke geschiedenis op het gebied van
talentontwikkelingsprojecten die in figuur 7 weergegeven wordt.

1985

1990

1995

We Proudly Present

2000
PopJacht

2005

2010

2015

HEDEN

Grote Prijs van Zuid-Holland
Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam

ZH Tour

SuperTrio
PopKids
Kunstbende Academie
High School Music Competition

Figuur 7. Geschiedenis talentontwikkelingsprojecten Popunie
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5. Bijdrage aan

5. Bijdrage aan de gemeentelijke uitgangspunten 2021-2024

Binnen ons projectenaanbod richten we ons laagdrempelig en

de gemeentelijke

In de gemeentelijke uitgangspuntennota zijn inclusiviteit, innovatie

specifiek op verschillende stijlen. Bij de GPR werken we met vier

uitgangspunten

en interconnectiviteit als uitgangspunten geformuleerd voor het

categorieën: Bands, Singer-songwriters, Hiphop en Electronics.

2021-2024

cultuurbeleid 2021-2024 en wordt tevens het belang van de drie

Bij de Kunstbende hanteren we vanaf 2020 negen categorieën.

codes voor de culturele sector vastgesteld. In dit hoofdstuk

Door projecten te organiseren voor specifieke stijlen, creëren we

beschrijven we op welke wijze de Popunie aan de uitgangspunten

de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen.

en culturele codes wil voldoen.
Ook de oudere generatie zit bij ons goed. Muzikanten worden
5.1 Inclusiviteit en Code Culturele Diversiteit

niet alleen steeds jonger maar ook steeds ouder. En deze oudere

Jong of oud, man of vrouw, blank of zwart, hoog of laag opgeleid,

generatie blijft voor de ontspanning met vrienden popmuziek maken.

popmuziek is voor iedereen! De Popunie zet zich actief in voor een

We zien erop toe dat deze groep aan bod komt bij projecten als

inclusief Rotterdam. Popmuziek moet bereikbaar zijn voor iedereen,

Music Support Rotterdam. We proberen de ervaring en kennis van

ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, en daarom leveren

de oudere generatie aan te wenden voor de aanstormende talenten

we graag actief een positieve bijdrage aan inclusiviteit.

via onze Meet The Pro Masterclasses.

Programma’s en projecten

Personeel en organisatie

Popmuziek en nieuwe muziekinhoudelijke ontwikkelingen staan bij

We hebben een jong en cultureel divers team, ondersteund door

ons centraal. We volgen de ontwikkelingen in de popmuziek op de

ervaren krachten. De gemiddelde leeftijd van het team bedraagt 32

voet. In woord en daad sluiten wij geen genre of subcultuur uit. Onze

jaar. Onze inmiddels vrijwillige boekhouder van 70, die al ruim 30 jaar(!)

database is een goede afspiegeling van alle genres die een stad als

bij ons werkzaam is en nu nog puur uit liefhebberij de boekhouding

Rotterdam rijk is, met relatief veel jongeren en veel culturele diversiteit.

doet, is de uitschieter omhoog. De helft van het team is twintiger.

Urban en dance zijn met voorsprong de grootste categorieën.

Jaarlijks hebben we nieuwe stagiaires van mbo- en hbo-niveau die
werkervaring komen opdoen. Veel mensen hebben bij de Popunie hun

Zodra een trend zich aandient spelen we hierop in om deze tot volle

eerste stappen gezet en inmiddels een eigen carrière opgebouwd in

ontplooiing te laten komen. Dit doen we door de ontwikkeling van

de culturele sector. In ons team is 60% vrouw en 40% man. Eén van de

actuele projecten en voortdurende innovatie van onze bestaande

werknemers is arbeidsgehandicapt en bij de Popunie in dienst m.b.v.

projecten. We organiseerden in 1992 al de eerste hiphoptalentenjacht

gemeentelijke loonkostensubsidie. Het bestuur bestaat uit

in Rotterdam getiteld Down Into HipHop! Hier vloeide later de Flavour

vier personen, met een gemiddelde leeftijd van 45 jaar en een

Of The Month serie uit voort. Anno 2019 supporten we bijvoorbeeld

gelijke man-vrouw verhouding.

het aanstormend hiphoptalent Ruwel Ehmers bij zijn maandelijkse
hiphopevent in Grounds, getiteld Levels. Ook Noord-Afrikaanse stijlen
pikten we in vroegtijdig stadium op door in 1995 in Nighttown het
eerste Le Monde du Raï festival te organiseren. Tegenwoordig zijn
we betrokken bij festival Besouk Delfshaven en Paviljoen aan het
Water in de Tarwewijk/Charlois.

Foto:
Christel de Wolff
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Publieksverbreding en -vergroting

Dit zijn de Stadse Alleseters (25-45), de Digitale Kijkers (18-45), de Elitaire

de gemeentelijke

De Popunie is pur sang een talentontwikkelingsorganisatie en heeft

Cultuurminnaars (45-65+) en de Stedelijke Toekomstbouwers (18-45). Bij

uitgangspunten

geen specifieke publieksfunctie. Bij ons staan het talent en het

de Stadse Alleseters en de Stedelijke Toekomstbouwers is zelfs sprake

2021-2024

coachingstraject op de eerste plaats, niet het programmeren van

van oververtegenwoordiging: “De Stedelijke Toekomstbouwers zijn meer te

grote namen om festivals of events uit te verkopen. Het onderscheidt

zien bij de Popunie, dan bij de rest van de sector. Dit is bijzonder, want deze

de Popunie van andere actoren zoals podia en festivals met vooral

groep is normaliter niet gemakkelijk te verleiden tot cultuurparticipatie.”

een presentatiefunctie. Om dit te benadrukken heeft de gemeente de
Popunie de specifieke status ‘maatwerk-instelling’ gegeven.
Deelnemende muzikanten
Popunie projecten

7.400 (1.850 acts)

Deelnemende locaties en
events Popunie projecten

255

Bereik 2018
Rotterdam
(percentage)

Bereik 2018 Prognose 2024
Nederland
Rotterdam
(percentage)
(percentage)

Prognose 2024
Nederland
(percentage)

Stadse
Alleseters

27.0%

23.1%

25%

23%

Elitaire
Cultuurminnaars

5.6%

7.7%

5%

5%

3.4%

4.1%

2%

3%

Figuur 8. Kengetallen bereik 2018

Klassieke
Kunstliefhebbers

4.5%

7.7%

5%

7%

We verzamelen zelf actuele data van onze projecten, zodat we

Actieve
Families
Randstedelijke
Gemakzoekers

3.4%

14.2%

5%

16%

Digitale Kijkers

14.6%

11.8%

15%

14%

Stedelijke
Toekomstbouwers

34.8%

23.7%

35%

24%

Wijkgerichte
vrijetijdsgenieters

6.7%

6.5%

8%

8%

overige

0.0%

1.2%

0.0%

0.0%

Bereik 2018
(In aantallen)

Prognose 2024
(in aantallen)

36.000

45.000

Bezoekers
Music Support Rotterdam

150.000

Bezoekers overige
Popunie projecten

36.000

vanuit verschillende invalshoeken tot een compleet beeld van onze
deelnemers- en publieksgroepen komen. Onze projecten vertonen
een sterke groei. Met relatief weinig middelen wordt een groot bereik
gerealiseerd. Zowel de deelnemers- als bezoekersaantallen stijgen
jaarlijks. Momenteel participeren 7.400 muzikanten één of meerdere
malen per jaar in onze projecten en hebben we een bereik van 186.000
bezoekers. We zien zowel instroom van jonge en nieuwe doelgroepen,
als van ouderen die actief muziek maken en bezoeken.
Onze nadruk ligt op vergroting en verbreding van ons deelnemersveld
en via hen proberen we ook het publieksbereik te vergroten en te
differentiëren. Dit is terug te zien in het Popunie bezoekersprofiel in
de Whize/Mosaic-onderzoeksrapportage 2017-2018 van Rotterdam
Festivals.7 Hieruit blijkt dat 4 van de 8 Rotterdamse culturele
doelgroepen goed worden bereikt tijdens de Popunie projecten.

Totaal
bezoekers

Whize/Mosaic Analyse
Popunie 2017-2018
Rapport_045POP18,
Rotterdam Festivals,
maart 2019

7

Figuur 9. Publieksgegevens
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Mede op basis van deze uitkomsten en onze eigen data en analyses wil

5.2 Interconnectiviteit en partners

de gemeentelijke

de Popunie in de komende periode twee ambities verwezenlijken. Het

Goede samenwerking is één van onze pijlers. Dat is ook eigen aan

uitgangspunten

versterken én verbreden van het publieksprofiel.

onze intermediaire positie. Samen met talloze partners realiseren
we onze projecten en helpen we ideeën van anderen te realiseren.

2021-2024
Versterken van publieksprofiel

De samenwerkingsverbanden hebben verschillende schalen en

De vier publieksgroepen die we goed bereiken willen we blijven

niveaus. Soms vrij groot met Europese partners maar meestal

koesteren. We bereiken ze met name door actief te zijn op sociale

heel klein met een broedplaats of muziekcafé in de wijk.

media, dé plek waar onze achterban bij uitstek te vinden is. Onze
promotionele strategieën worden doorlopend vernieuwd om de

Stedelijke samenwerking

zichtbaarheid van ons aanbod te vergroten. We schakelen snel over

In Rotterdam werken we op uitgebreide schaal samen. Alleen al

op nieuwe kanalen als deze zich aandienen, zoals Instagram en

in ons programma Music Support Rotterdam participeren ruim 100

Snapchat. We scoren hoog op onze online reactiesnelheid en zorgen

partners verspreid over de wijken in de stad. De Rotterdamse Popweek

voor een groot engagement op deze platforms door deelnemers als

wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met 225 evenementen

ambassadeurs zelf een actieve rol te geven. Daarnaast experimenteren

verspreid over 125 locaties in de stad. Bij onze projecten werken we

we veel met online-acties, waarbij acts zich bij de GPR via online

samen met honderden professionele juryleden, coaches en scouts.

publieksstemmen kunnen plaatsen voor de finales. Zo proberen we de

Tevens begeleiden we nieuwe grassroots zoals Vocalsz, Hardheaderz

betrokkenheid te vergroten. Ook houden we rekening met de drempels

en Frisse Trap bij het opstarten van hun business en planvorming.

waar deze groepen tegenaan kunnen lopen, zoals de entreeprijs. Onze

Ook huren we beginnende ondernemers uit de creatieve industrie in

evenementen zijn daarom altijd relatief goedkoop en we differentiëren

voor vormgevingsklussen, geluidstechniek, fotografie, webdesign, etc.

met kortingen.

We werken regelmatig samen met de Rotterdamse podia, festivals
en collega-instellingen als Music Matters, Hiphop In Je Smoel en

Verbreden van publieksprofiel

De Nieuwe Lichting. Daarnaast zijn we lid van en voeren het

De groepen die wij minder goed bereiken zijn de wat oudere

secretariaat van Stichting PopUp Rotterdam en zijn we aangesloten

leeftijdsgroepen, zoals de Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters en de

bij het Rotterdamse netwerk cultuureducatie en talentontwikkeling.

Randstedelijke Gemakzoekers. Deze groep van tussen de 35 en 75 jaar
heeft vaak niet gestudeerd, beschikt over een relatief laag inkomen en

Buiten het cultuurdomein leggen we ook doorlopend verbindingen met

werkt niet (meer). Dit betekent dat er weinig budget is om er echt op uit

popmuziek. We faciliteren concertreeksen in kerken als de Waalse Kerk

te gaan. Nabijheid is van groot belang: Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters

en de Bergsingelkerk. Ondernemers uit de horeca en het MKB, waaronder

uit het Stadscentrum bezoeken meer dan twee keer zo vaak cultuur dan

muziekcafés als Faas in het Oude Noorden, Café de Ouwehoer op

uit de rest van Rotterdam. Mede hierom willen wij drempels verlagen

Katendrecht en Verhip op de Mullerpier in Delfshaven, zijn belangrijke

door met Music Support Rotterdam extra in te zetten op de buitenwijken

participanten in Music Support Rotterdam. We leveren programma-

zoals Prins Alexander en IJsselmonde.

input, promotionele support en organisatorische ondersteuning aan
ondernemers uit allerlei sectoren buiten de popsector. Dit varieert van
kunstbeurzen als Rotterdam.Photo, sportevenementen als Happy2Move,
markten als Rotterdamse Oogst, studentengezelschappen als StuKaFest
en backpack hostels als Hostel Room.
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Provinciale samenwerking

Internationale samenwerking

de gemeentelijke

De Popunie maakt structureel onderdeel uit van zowel het cultuurplan

We zijn partner in Stage Europe Network; een uitwisselingsprogramma

uitgangspunten

van de gemeente Rotterdam als dat van de provincie Zuid-Holland. Dit

met zeven Europese partnerorganisaties met talentontwikkeling

2021-2024

is actueler dan ooit, gezien het toenemende belang van bovenlokale

en uitwisseling als hoofddoelen. Het netwerk bestaat verder uit

samenwerking tussen stad en regio. In het regioprofiel Rotterdam-

organisaties in Estland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Noorwegen en

Dordrecht spelen we een actieve rol door nauwe samenwerking met

Polen. We hebben een programma ontwikkeld genaamd Music Export

Dordtse partners als de Popcentrale, het Energiehuis en Big Rivers.

Rotterdam, waarmee we jaarlijks circa 25 buitenlandse tournees

Met Popradar Den Haag realiseren we uitwisselingen tijdens de

van muzikanten ondersteunen. We leggen een database aan van

Haagse en Rotterdamse Popweek. Met Music Support Zuid-Holland

buitenlandse podia en festivals waarop de muzikanten opgetreden

ondersteunen we optredens van lokaal talent op ruim 40 evenementen

hebben en stellen deze beschikbaar aan nieuwe Rotterdamse bands/

verspreid over 25 gemeenten, volledig gefinancierd door de provincie

acts die een buitenlandse tour plannen.

en Fonds 1818. Jaarlijks verzorgen we de programmering op de Sena
Talent Stage van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland in Rotterdam.

5.3 Innovatie

Met dergelijke samenwerkingsverbanden stimuleren we de

We volgen de nieuwste muziekstromingen op de voet. De middelen

daadwerkelijke doorstroming van Rotterdams talent en krijgen

die de Popunie inzette voor de rockmuziek uit de jaren tachtig zijn niet

ze de kans om op nieuwe plekken te spelen.

relevant meer voor de nieuwe generatie hiphop, elektronische muziek
en trap. Daarom actualiseren we bestaande en ontwikkelen we nieuwe

Nationale samenwerking

projecten, die in hoofdstuk 6 worden beschreven.

De Popunie vertegenwoordigt Rotterdam ook op nationaal niveau.
We zijn partner van landelijke talentconcoursen Kunstbende en Grote

Andere instellingen nemen onze formats over. Voorbeelden hiervan

Prijs van Nederland. Met Popunie Live programmeren we packages

zijn onze Kunstbende-opzet die door diverse regio’s in het land

van Rotterdams toptalent op gerenommeerde festivals verspreid

is overgenomen. Den Haag heeft Music Support Rotterdam als

over het land, met financiële steun van Sena Performers om aan de

uitgangspunt genomen voor Music Support Den Haag en Friesland

Fair Pay gagenorm te voldoen. We zijn lid van POPnl, het landelijke

heeft zijn exportregeling gemodelleerd naar Music Export Rotterdam.

samenwerkingsverband van twaalf provinciale en vier grootstedelijke

Eind 2019 zijn we door de Nederlandse Muziek Industrie genomineerd

poporganisaties. We zorgen voor afvaardiging bij en werken samen

voor de NMI Award ‘Beste Muziek Supporter’ die tijdens Eurosonic

met de VNPF en de Popcoalitie; het nationale samenwerkingsverband

Noorderslag uitgereikt wordt. Uiteindelijk vinden we de reacties

van de pop- en dancemuzieksector. De Popunie is namens Rotterdam

van deelnemers, partners en publiek de belangrijkste factor om de

partner van het nationale talentontwikkelingsconvenant.

actualiteit en kwaliteit van onze projecten te meten. Deze worden
gemonitord met enquêtes en evaluaties. Op basis van deze input
worden onze projecten geïnnoveerd en wordt de kwaliteit bewaakt.
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5.4 Fair Practice

de gemeentelijke

Zoals eerder gememoreerd hanteert de Popunie zoveel mogelijk de

uitgangspunten

principes van de Fair Practice Code, zowel voor personeel als voor

2021-2024

artiesten. De Popunie draagt zorg voor eerlijke beloning en hanteert
de CAO Welzijn voor medewerkers in loondienst. De werkelijke inzet
van uren komt echter nog onvoldoende in de buurt van het aantal te
honoreren uren. Voor ZZP’ers hanteert Popunie de richtlijnen van Fair
Practice. Voor artiesten hanteren we een trapsgewijze opbouw en
volgen we de nationale Sena gagenorm voor talent in de top van de
keten. Met het belonings- en opleidingsbeleid streeft de Popunie ernaar
zo goed mogelijk bij te dragen aan een betere arbeidsmarktpositie voor
werkenden in de culturele sector (figuur 2).
5.5 Governance
Popunie hanteert de Governance Code Cultuur en leeft de principes
ervan na. Het is een instrument voor goed bestuur en toezicht en
omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en
verantwoording. We hanteren een huishoudelijk reglement genaamd
‘Opstelling en Speelwijze Popunie’, waarin alle governance zaken zijn
vastgelegd. Voor het bestuur hanteren we een maximale termijn van
drie periodes van vier jaar, omdat dit de continuïteit van de organisatie
bevordert.
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6. Plannen en projecten 2021-2024
In dit hoofdstuk staan de projecten beschreven die de Popunie
onderneemt bij de drie kerntaken. Veel activiteiten dragen overigens
bij aan meer dan één kerntaak. Het totaal is een aaneensluitende
keten om onze ambities voor de Rotterdamse popmuziek te
realiseren.
Nieuwe projecten in de cultuurplanaanvraag 2021-2024 t.o.v. de
vorige cultuurplanperiode zijn Kunstbende Academie, Spotify Playlist,
Rotterdam Releases, Music Support Rotterdam (in de wijken & fair pay),
De Belofte, Rotterdam Popstad en Music Export Rotterdam. Rotterdam
Popstad wordt extern gefinancierd.

Popunie Missie
Kerntaak 1

Kerntaak 2

Kerntaak 3

Talent ontdekken,

Informatievoorziening

Promotie en

ontwikkelen

en deskundigheids-

verlevendiging

en laten doorstromen

bevordering

wijken

Projecten

Projecten

Projecten

Kunstbende Academie

Expertisecentrum

Webagenda

Music Support Rotterdam

Centrale database popsector

Spotify Playlist

Sena Performers

Website, nieuwsbrief

Clipoverzicht

Grote Prijs van Rotterdam

en sociale media

Rotterdam Releases

De Belofte

Overleg en werkbezoek

Rotterdam Popstad

Popunie Live

Coaching en begeleiding

Stadsprogrammeur

Music Export Rotterdam

Investeer in Talent

Rotterdamse Popweek

MyStagePlan

Rotterdam Music Awards

Meet The Pro Masterclasses

Figuur 10. Kerntaken en projecten
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6.1 Kerntaak 1 - Talent ontdekken, ontwikkelen en laten doorstromen

Music Support Rotterdam (MSR)

De ontdekking, ontwikkeling en doorstroming van talent is de basis

Music Support Rotterdam vormt het fundament onder de

van een bloeiende popsector. Alles wat de Popunie onderneemt staat

talentontwikkeling, doorstroming en verlevendiging van de wijken.

in het teken van talentontwikkeling. Voor het ontwikkelen van talenten

In co-productie met kleine en middelgrote makers en organisatoren

is een levendig live-circuit nodig, waar muzikanten kunnen optreden

worden jaarlijks 900 optredens van Rotterdamse acts gerealiseerd.

en professioneel begeleid worden. Bij de Popunie raken muzikanten

Deze vinden, verspreid over de stad, plaats op 90 locaties en trekken

na een optreden niet van de radar. We helpen ze duurzaam met het

in totaal rond de 150.000 bezoekers. De kracht is dat MSR bestaat uit

opbouwen van hun carrière.

vier complementaire onderdelen. Hierdoor worden niet alleen meer
optredens van lokale talenten bewerkstelligd, maar tevens de promotie
en de kwaliteit bevorderd:

Kunstbende Academie
De Popunie is partner in het programma Kunstbende dat in heel
Nederland plaatsvindt en organiseert de voorrondes en selectierondes

• Organisatorische ondersteuning: ondernemers doen een beroep

in Den Haag en Rotterdam. Kunstbende brengt jongeren tussen de

op de kennis, expertise en het overzicht van de Popunie over

13-18 jaar bij elkaar in een talentontwikkelingstraject met als doel

bijvoorbeeld uitbetalingsvormen en security.

talent te ontdekken, stimuleren, begeleiden en ontwikkelen. Met het
uitgebreide netwerk in verschillende kunstdisciplines biedt Kunstbende
educatieve en promotionele trajecten. Honderden jongeren doen
jaarlijks mee in de categorieën: Muziek, DJ, Fashion, Dans, Taal,
Theater, Film en Expo. Kunstbende Academie is het platform waar
jongeren voor het eerst serieus kennismaken met hun eigen talent!

• Programmatische ondersteuning: ondernemers die zelf
onvoldoende contacten met muzikanten hebben krijgen
desgevraagd onze programma-input.
• Promotionele ondersteuning: de optredens worden via onze
Webagenda, Facebook, Spotify Playlist en Instagram gepromoot.
• Financiële ondersteuning: matchingsbijdragen voor Rotterdamse
programmering op kleinere en middelgrote podia en festivals die

In de nieuwe cultuurplanperiode gaan we de Kunstbende

geen onderdeel uitmaken van het cultuurplan.

omvormen tot Kunstbende Academie met zes aaneengesloten fases
(figuur 11). We gaan een voorfase inbouwen gericht op groep 7 en 8 van

Vaak is Music Support Rotterdam de tool die nieuwkomers in staat

het basisonderwijs en een scholentraject op het voorgezet onderwijs in

stelt hun projecten te realiseren en hun kennis en professionaliteit te

de vorm van take-overs: presentaties van ex-deelnemers. Tot slot wordt

bevorderen. Zo krijgen ze de kans om hun eerste stappen te zetten op

het aantal categorieën uitgebreid met de 9e categorie: Influencer.

podia, ervaring op te doen en door te stromen naar de volgende fases.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Kennismakingsworkshops
groep 7/8 in primair
onderwijs

Take-overs in lespakketen

Voorrondes en
Selectierondes

Coaching
en begeleiding

Nationale
Finale

Natraject met
Masterclasses
en Optredens

voortgezet onderwijs

Figuur 11. Kunstbende Academie
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Van een eerste optreden in het buurthuis tot excelleren op de mainstage

Onder leiding van professionals wordt gewerkt aan podiumpresentatie

van grote festivals. We creëren hiermee een basis van waaruit talent

en composities. Het schriftelijke oordeel van de jury over de optredens

tot ontwikkeling kan komen en leveren een belangrijke bijdrage aan een

wordt met de muzikanten besproken in een feedback-gesprek. De GPR

vitale en bruisende stad, waarin iedereen aan bod komt.

is de ontbrekende schakel tussen kleinschalige lokale wedstrijden
en het topsegment van wedstrijden met landelijke uitstraling. We

In de nieuwe cultuurplanperiode willen we een verhoging

werken samen met de Grote Prijs van Nederland, waar onze vier

van het budget om:

winnaars rechtstreeks doorstromen naar de finale. Sinds 2014 is

• De incidentele projectgelden van de gemeente structureel toe te

Sena Performers hoofdsponsor. Hierdoor kunnen we de gagenorm

voegen aan ons cultuurplanbudget (€ 40.000,-).
• Uit te breiden naar alle wijken, om zodoende meer grassroots

van € 250,- per muzikant toepassen. Diverse bedrijven leveren
sponsorbijdrages aan het prijzenpakket.

te supporten en nieuwe publieksgroepen te bereiken. Hierbij
gaan we actief samenwerken met initiatiefrijke buurtbewoners

De Belofte

en Cultuurscouts, om samen met deze lokale aanjagers meer

In 2019 hebben we i.s.m. Music Matters het project De Belofte

initiatieven te ontwikkelen in wijken die achterblijven (€ 15.000,-)

ontwikkeld. De vier jurywinnaars van de GPR worden automatisch

• Tot slot willen we een gagenorm van € 100,- per muzikant
introduceren om de muzikanten eerlijker te belonen (€ 90.000,-)

genomineerd voor de nieuwe categorie van de Rotterdam Music
Awards: De Belofte. Middels publieksstemmen wordt bepaald
welk van de vier acts wint. Deze act wordt een jaar lang intensief

Het college heeft het belang van Music Support Rotterdam

begeleid op artistiek, promotioneel en zakelijke gebied en krijgt een

onderschreven in vastgesteld beleid in de gemeentelijke Beleidsvisie

ontwikkeltraject ter waarde van € 10.000,-. De eerste Belofte was

Pop 2019-2030: “De regeling draagt niet alleen bij aan de

Djesco die in 2019 o.a. begeleid werd door Winne en zijn eerste album

verlevendiging van de stad, aan de ontwikkeling van talenten, maar

heeft opgenomen. Tevens worden er tal van bijzondere optredens

ook aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van beginnende

gerealiseerd op grote podia en festivals.

muzikanten”.
Popunie Live
Sena Performers Grote Prijs van Rotterdam (GPR)

Met Popunie Live bevorderen

In onze keten van talentontwikkelingsprojecten bevindt de Sena

we de programmering van

Performers Grote Prijs van Rotterdam zich in de top van de piramide.

Rotterdams aanstormend talent op

Muzikanten die de basis hebben gelegd bij de Kunstbende en meters

gerenommeerde festivals in en buiten

hebben gemaakt bij de vele MSR-optredens kunnen bij de GPR

de stad. Het gaat om het neusje van de

ontdekken hoe ze er artistiek/inhoudelijk daadwerkelijk voor staan.

zalm dat inmiddels diverse stadia heeft

De GPR is een breed opgezet traject met wedstrijdformule voor

doorlopen en aan de vooravond staat

muzikanten uit de stadsregio Rotterdam die zelfgeschreven materiaal

van een nationale doorbraak. Deze

vertolken. De muzikanten volgen een uitgebreid traject waarbij

categorie blijft nog te vaak buiten het

uiteindelijk de beste acts in de categorieën Bands, Hiphop, Singer/

reguliere aanbod. Ze zijn te goed als

Songwriter en Electronics worden verkozen.

voorprogramma, maar nog te riskant
als hoofdact.
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Optredens op spraakmakende festivals zijn extra leerzaam, geven

6.2 Kerntaak 2 - Informatievoorziening en deskundigheidsbevordering

veel promotie en leveren nieuwe boekingen op. Er komen zoveel

De Popunie is een interactief expertisecentrum. We zijn

mogelijk verschillende artiesten en stijlen aan bod. We laten zien

toegankelijk en deskundig en brengen informatievoorziening en

hoeveel talent de stad rijk is en dat zij een prominente plek op de

deskundigheidsbevordering dagelijks in de praktijk. De makers

festivals volledig kunnen waarmaken. Zodat de festivals uiteindelijk

en organisatoren weten ons goed te vinden en worden op diverse

zelfstandig meer ruimte inbouwen voor Rotterdams talent. Ook bij

manieren geholpen.

dit project werken we samen met Sena en wordt de gagenorm van
€ 250,- per muzikant betaald.

Expertisecentrum
Dagelijks worden we via Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp,

Music Export Rotterdam

email, telefonisch en fysiek benaderd met uiteenlopende vragen.

Om de doorstroming te bevorderen hebben we Music Export

Ondernemers voor informatie over uitbetalingen, starters op zoek

Rotterdam ontwikkeld. Rotterdam kent een continue instoom van

naar een locatie en muzikanten met vragen over contracten. We

ondernemend talent dat rijp is om de grens over te gaan. De drempel

zijn gemakkelijk te bereiken en geven informatie en advies op elk

om in het buitenland optredens te regelen is echter hoog. Onder meer

terrein. We zijn op de hoogte van onze achterban en kennen de gehele

vanwege de administratieve rompslomp (visa, verzekeringen, vervoer

popsector, zowel binnen als buiten Rotterdam. Jaarlijks verrichten

instrumenten) en het ontbreken van kostendekkende inkomsten.

we 1.500 consultaties! Het kantoor is vijf dagen per week geopend en

Terwijl toeren door het buitenland een unieke leerervaring vormt en

online zijn we 24/7 benaderbaar.

de muzikanten er nieuwe netwerken en fanbases kunnen opbouwen.
Bovendien wordt Rotterdam en haar bruisende muziekscene er

Centrale database popsector

internationaal mee op de kaart gezet, omdat de muzikanten supertrots

Voor onze informatie en adviesfunctie is de beschikking over

zijn op hun stad en dit verkondigen.

actuele data cruciaal. In onze database brengen we de Rotterdamse
popsector volledig in kaart; dit vergt dagelijks onderhoud. Naast

Music Export Rotterdam is het enige project dat inspeelt op dit

muzikanten hebben we ook veel andere actoren in onze database. Op

specifieke stadium in het ontwikkelingstraject van Rotterdamse

de website hebben we aparte rubrieken ‘Speelplekken’ en ‘Oefencentra’

muzikanten. Het is een voorportaal voor muzikanten met serieuze

waar muzikanten en publiek gemakkelijk de podia, festivals en

intenties om hun horizon te verbreden. Music Export biedt jaarlijks

repetitieruimten kunnen vinden.

financiële, promotionele en organisatorische support aan 25 tournees
in verschillende landen, waarmee gemiddeld 140 buitenlandse

Website, nieuwsbrief en sociale media

optredens worden gerealiseerd. Uiteraard financiert de Popunie maar

De Popunie beschikt over een uitgebreid instrumentarium voor digitale

een beperkt deel van de kosten en zorgen de muzikanten zelf voor het

informatiedeling, kennisoverdracht en promotie. We gebruiken hiervoor

grootste deel van de dekking.

de website, sociale media en onze tweewekelijkse nieuwsbrief. Naast
onze eigen evenementen, besteden we veel aandacht aan nieuws voor
en over andere organisatoren en makers. We brengen nieuwsfeiten
van algemeen belang over nieuwe artiestenregelingen en wetgeving
naar buiten. Maar ook kleine nieuwsfeitjes zoals albumreleases van
muzikanten, nieuwe festivals en jubilea.
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Ook hebben we de rubriek ‘Leesvoer’ met artikelen over contracten,

Investeer in Talent

gehoorbescherming en auteursrechten. We zijn één grote bron van

Met Investeer in Talent ondersteunen we crowdfundingsprojecten die

informatie ten dienste van de Rotterdamse popsector.

Rotterdamse muzikanten opstarten voor bijvoorbeeld de opname van
een nieuwe plaat. We supporten ze met interviews en promotieacties

Overleg en werkbezoek

op website en social media. Aan het eind van het jaar brengen we een

De Popunie heeft zitting in tal van besturen en adviesraden zoals

persbericht uit met de concrete resultaten van de crowdfunding. We

Stichting PopUp Rotterdam, Directeuren Overleg Rotterdamse

verwijzen ondernemende muzikanten door naar de crowdfundings-

cultuurinstellingen, Netwerk cultuureducatie en talentontwikkeling

ondersteuning van de gemeente Rotterdam via Voor de Kunst, waarbij

Rotterdam. Voorts leggen we jaarlijks een vijftigtal locatie- en

de gemeente 25% bijdraagt aan de geselecteerde projecten. In 2019

werkbezoeken af. We bezoeken doorlopend venues en evenementen

hebben we een Meet The Pro sessie voor muzikanten georganiseerd

met optredens van lokaal talent, die we via onze socials promoten.

waarbij de gemeente Rotterdam vertelde over de mogelijkheden die zij

Ook buiten de stadsgrenzen zijn we actief in tal van overlegorganen,

bieden om ondernemers te ondersteunen.

zoals de programmaraad Bevrijdingsfestival Zuid-Holland, de Project
Regeling Popmuziek Den Haag, de Basisvoorziening Cultuurparticipatie

MyStagePlan

Zuid-Holland en het bestuur van POPnl.

De Popunie heeft de website MyStagePlan ontwikkeld, waarop
muzikanten voor een klein bedrag een stageplan kunnen samenstellen.

Coaching en begeleiding

Een stageplan bestaat uit een podiumopstelling van de instrumenten

Op individuele basis begeleiden, coachen en beoordelen we talentvolle

en microfoons, een priklijst, de gewenste monitormix en de line-up

jonge muzikanten, studenten en organisatoren. De begeleiding

en is handig voor geluidsmensen op podia en festivals. We hebben

varieert van helpen bij onderzoeksopzetten en beoordelen van

momenteel worldwide 7.300 betaalde bandaccounts. We streven naar

communicatieplannen tot adviseren bij contracten en buitenlandse

een jaarlijkse stijging met 1.000 nieuwe accounts. MyStagePlan is een

tournees.

concreet voorbeeld van het ondernemerschap van de Popunie waarbij
we zelf producten ontwikkelen en betaald in de markt zetten.

We werken goed samen met de popopleidingen. Het Rotterdamse
muziekonderwijs richt zich voornamelijk op instrumentale ontwikkeling
en minder op zakelijke en promotionele aspecten van de popcarrière.
Hier heeft de Popunie een additionele rol, met meer individuele en
langdurige coaching. Tevens verzorgen we gastlessen en adopteren
we projecten van jonge studenten, om ze te begeleiden op het zakelijke
vlak.
De Popunie biedt plek aan studenten, die hier in een prettige
werksfeer en onder goede begeleiding kennis en praktijkervaring
opdoen. We zijn een officieel erkend leerbedrijf. Elk jaar hebben we
een aantal stagiaires van mbo- of hbo-niveau. We zijn partner in het
JINC-programma (Jongeren INCorporated).
POPUNIE
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Meet The Pro Masterclasses

welkome aanvulling. Daarnaast kunnen programmeurs en talentscouts

Cultureel ondernemerschap kun je niet jong genoeg leren. Naast de

de agenda raadplegen bij het ontdekken van nieuw talent. Ook kunnen

onmisbare dosis talent en doorzettingsvermogen, vergroten vooral

bewoners concerten en evenementen vinden in hun eigen wijk.

kennis en ondernemerschap de slagingskansen in de popsector.
De Popunie besteedt hier veel aandacht aan met individuele consults

Spotify Playlist

en het project Meet The Pro Masterclasses. Onder het motto ‘laat je

Elke maand worden de optredende lokale artiesten opgenomen in

iets wijsmaken’ organiseren we jaarlijks vijf bijeenkomsten, waarbij

onze live-agenda op Spotify (voorheen de Luisteragenda). In deze

professionals dieper ingaan op zaken als e-marketing, management,

playlists kan de concertganger kennismaken met lokaal talent en

boekingen, contracten en verdienmodellen.

eventueel nieuwe favoriete acts ontdekken. Deze playlists worden ook
aangeboden bij kanalen als Pinguin Radio, KINK FM, FunX en 3FM.

Van elke Meet The Pro wordt een verslag gemaakt, dat beschikbaar

Een mooie toevoeging op de playlists is een maandelijkse podcast

wordt gesteld op de website en in een speciale Facebook-groep. Hier

met spraakmakende figuren uit de muziekindustrie die opvallende

delen muzikanten hun kennis met elkaar en wordt geïnventariseerd

gebeurtenissen en bijzondere evenementen bespreken. Door de

waar behoefte aan is bij toekomstige sessies. De komende jaren gaan

Webagenda te combineren met de Spotify Playlist hebben we een

we de sessies meer verspreid over de wijken in de stad organiseren om

visuele en een auditieve agenda van de optredens van lokaal talent

nog toegankelijker te zijn en nieuwe makers, starters en ondernemers

in de stad; een unieke combinatie.

te bereiken. Ook willen we het ‘MTP-Consult’ gaan invoeren, waarbij we
onze deskundigheid beschikbaar stellen aan organisaties die zelf een

Clipoverzicht

event organiseren. Denk aan de Industry Night in Art Studio Hoogvliet

Maandelijks presenteren we het Clipoverzicht met de nieuwste

of aan Vocalsz in Hostel Room in het Scheepvaartkwartier.

Rotterdamse releases. We verzamelen gemiddeld 35 clips per
maand. Door nieuwe releases overzichtelijk te bundelen, ontstaat

6.3 Kerntaak 3 - Promotie en verlevendiging wijken

er een toegankelijk naslagwerk. Programmeurs gebruiken dit om

Met deze kerntaak streven we positieve beeldvorming na en

nieuwe acts te boeken en producers vinden vocalisten met behulp

versterking van het imago van Rotterdam als popstad. We promoten

van de clipoverzichten. Onderlinge samenwerkingen en crossovers

zowel individuele highlights van artiesten en actoren, als collectieve

worden gestimuleerd doordat het makkelijker wordt andere artiesten

resultaten. De hele stad bereiken en verlevendigen is onze ambitie.

te vinden. Lokale mediapartners als Open Rotterdam gebruiken de
clipoverzichten bij de samenstelling van clips in tv-uitzendingen.

Webagenda

De clipoverzichten dienen tevens als basis voor de nominaties bij

Onze Webagenda biedt een overzicht waar de lokale acts in de

de categorie ‘Beste Track’ van de Rotterdam Music Awards.

stadsregio optreden. Hierdoor krijgen onbekende acts een online

POPUNIE

vermelding en hoeven ze niet te concurreren met buitenlandse acts

Rotterdam Releases

om een zichtbaar plekje in een live-agenda. Het is zeer waardevol dat

We brengen maandelijks een overzicht uit met de nieuwste albums

onbekende acts geholpen worden een profiel te ontwikkelen, door

van Rotterdamse makelij. Rotterdam Releases brengt de gigantische

een platform te bieden waarop shows worden gepromoot en releases

output van lokale artiesten in beeld en is een bron voor programmeurs

worden besproken. Ook voor starters en kleinere partijen die zelf vaak

en boekers. De releases worden in de vorm van een kort profiel van de

niet over een (uitgebreid) publiciteitsapparaat beschikken is dit een

artiest samen met alle bijbehorende mediaplatforms gepresenteerd.
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Door een uitgelezen ‘tagsysteem’ is alle output van artiesten (releases

Zowel organisatorisch talent als muzikaal talent, met veel ruimte

en clips) vindbaar via de Popunie website en socials.

voor en nadruk op nieuwe makers, organisatoren en ontwikkelingen.
In 2019 vonden in tien dagen tijd 230 events plaats op 125 locaties.

Rotterdam Popstad

Er traden 800 acts op en 30.000 bezoekers bezochten één of meerdere

Historisch gezien zijn Rotterdamse muzikanten vaak pioniers,

optredens. De Popweek is onderdeel van de festivalkalender van

zonder zelf genadeloos door te breken. Deze pioniersrol past bij het

Rotterdam Festivals en wordt gesponsord door o.a. Keymusic.

karakter van de stad, maar de verdiensten moeten wel op waarde
worden geschat. Het belang van Rotterdam als popstad is onvoldoende

Rotterdam Music Awards

gekend en erkend. De ontstaansgeschiedenis en wapenfeiten van

De Rotterdam Music Awards zijn door ons ontwikkeld om de kwaliteit

de Rotterdamse popmuziek vanaf begin jaren vijftig tot nu zijn nooit

en diversiteit van de Rotterdamse popsector en artiesten te belichten.

overzichtelijk vastgelegd. Daarom gaan wij dit doen. Begin 2021

Er zijn zeven categorieën; Beste Podium, Beste Festival, Beste

verschijnt het boek “Rotterdam Popstad”, waarin de popgeschiedenis

Clubavond, Beste Track, Beste Album, de Exportprijs en de Belofte.

van Rotterdam inzichtelijk wordt gemaakt. Zo ontstaat een volledig en

Om een brug te slaan tussen popsector en publiek worden de Awards

positief beeld. Dit project wordt extern gefinancierd.

op basis van publieksstemmen verdeeld. In 2019 werden ruim 17.000
stemmen uitgebracht en vielen o.a. de Maassilo, Baroeg Open Air,

Stadsprogrammeur

Naaz en Wowi in de prijzen. De uitreiking van de Awards is uitgegroeid

De Popunie is de stadsprogrammeur van lokaal talent. We doen

tot hét netwerkevent van de Rotterdamse muziekindustrie waar

dit door jaarlijks tien Rotterdamse acts te programmeren op de

stakeholders elkaar ontmoeten. Door ons nominatiebeleid met de

Sena Talent Stage van het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland. Op de

nadruk op nieuwe talentvolle makers gecombineerd met enkele iconen,

Metropolis Talent Stage verzorgen we de toestroom en selectie van

zorgen we voor een realistische afspiegeling van de diversiteit van de

jong talent. Ook zorgen we ervoor dat winnaars van de Kunstbende

Rotterdamse popsector.

en GPR in het natraject optredens mogen verzorgen op spannende
locaties en evenementen. We helpen anderen die ons raadplegen voor
programmatips. Denk aan het Oude Haven Zomerfestival, Historische
Herrie in Delfshaven of Struinen in de Tuinen verspreid over 30 tuinen
in Overschie, Hoogvliet, Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek
en Feijenoord. We gaan dit de komende periode verder uitbreiden
naar de wijken in de stad door contact te leggen met stakeholders en
cultuurscouts in gebieden die nu nog onderbelicht blijven. Hierbij zal
de koppeling gelegd worden met Music Support Rotterdam.
Rotterdamse Popweek
Tijdens de Rotterdamse Popweek bruist de stad tien dagen lang van de
optredens en energie. Met veel muziek en gerichte promotie wordt de
stad verlevendigd en wordt aangetoond dat er in Rotterdam veel meer
talent aanwezig is en veel meer gebeurt dan men vaak beseft.
POPUNIE
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7. Begroting
We vragen in de nieuwe cultuurplanperiode een verhoging

Ten tweede willen we zes nieuwe projecten ontwikkelen. Het gaat om

van ons budget. De verhoging is opgebouwd uit drie onderdelen.

de innovatie en uitbreiding van twee bestaande projecten (Kunstbende
wordt Kunstbende Academie en Music Support Rotterdam krijgt een

Ten eerste om de op incidentele basis gefinancierde projecten

specifieke aanpak in de wijken) en één nieuw project (De Belofte).

(Kunstbende Academie, Music Export Rotterdam en een deel

De drie overige nieuwe projecten Spotify Playlist, Rotterdam Releases

van Music Support Rotterdam) structurele status te geven.

en Rotterdam Popstad worden vanuit het reguliere budget gefinancierd

Dit is bevorderlijk voor de continuïteit, het maken van duurzame

of middels verkoop terugverdiend. Investering: € 40.000,-.

afspraken met de vele partners en het realiseren van externe
financiering. Bovendien kunnen organisaties die structureel

Tot slot willen we zowel binnen ons programma als op

gefinancierd worden door de gemeente vanaf 2021 geen

het personele vlak volledig voldoen aan de Fair Practice Code.

projecten meer indienen bij de incidentele projectsubsidies.

Investering: € 152.500,-.

Investering: € 70.000,-.

Subsidieniveau 2020

Incidentele projectgelden

Uitbreiding nieuwe projecten

Extra Fair Practice

onderdeel maken van Cultuurplan

€ 318.500

Music Support Rotterdam €

40.000

Kunstbende Academie

€

15.000

Programma

€ 102.500

Music Export Rotterdam

€

20.000

MSR in de wijken

€

15.000

Personeel

€

Kunstbende Academie

€

10.000

De Belofte

€

10.000

Rotterdam Popstad

€

0

Spotify Playlist

€

0

Rotterdam Releases

€

0

Totaal

€

40.000

Totaal

€ 152.500

Totaal

€

70.000

50.000

Figuur 12. Begrotingsopbouw Popunie 2021-2024
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Foto:
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8. Tot slot

Tot slot
Dit is het verhaal van de Popunie voor Rotterdam.
Het verhaal waarin talentontwikkeling en de kennisfunctie van
de Popunie elkaar versterken. Het verhaal waarin samenhang in
de talentontwikkelingsketen wordt bepleit. Het verhaal over de
meerwaarde van werken in de gemeente en werken in de regio.
Het verhaal over hoe de onafhankelijke en intermediaire positie
de Popunie tot een ideale samenwerkingspartner maakt.
De stad staat er geweldig voor en heeft een popsector om trots op
te zijn. De Popunie staat symbool voor dit nieuwe Rotterdam en werkt
de komende periode vol overgave aan de groei van popmuziek in
onze stad. Zo componeren we in samenwerking met onze partners
de soundtrack van Nederlands energiekste stad!
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