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De PoPunie
stImUlEErt EN
PrOmOOt dE
rOttErdamsE
POPsEctOr mEt
raad EN daad
dE POPUNIE dEElt
kENNIs, gEEft advIEs
EN PrOmOOt talENt
4

De Popunie organiseert sinds 1985
projecten voor en geeft ondersteuning
en advies aan muzikanten en de rest van
de popsector. We behartigen de belangen
van popmuzikanten en informeren hen
laagdrempelig over alle aspecten van de
muziekindustrie waar ze tegenaan lopen.
De Popunie is zowel een platform als een
springplank voor de musici. De Popunie
stimuleert talentontwikkeling, levert een
bijdrage aan een levendige binnenstad,
zorgt voor informatie en promotie én
bevordert het cultureel ondernemerschap
in Rotterdam en omstreken.
De Popunie is ondersteunend in haar
uitvoering en staat als een spin in
het web voor de gehele keten en alle
muziekstijlen.
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dE POPUNIE vErvUlt
EEN bElaNgrIjkE
rOl IN dE basIs
vaN dE talENtONtwIkkElINgskEtEN
vaN dE rOttErdamsE
POPsEctOr.
De Popunie fungeert als platform voor
belangenbehartiging, informatievoorziening, talentontwikkeling, promotie
en productontwikkeling. De Popunie
richt zich op de basisvoorwaarden en
voorzieningen en draagt zorg voor een
constant aanbod voor een steeds nieuwe
aanwas popmuzikanten, die bij ons
terecht kunnen voor concrete raad en
daad. Tevens brengen we de koppeling
aan tussen talentontdekking en de
doorontwikkeling van toptalent.
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Dit doen we door zelf projecten en
diensten te ontwikkelen en door aan
te sluiten op bestaande initiatieven.
Zoals een Popunie Live talentenpodium
op grote evenementen of verrassende
locaties. Ook willen we professionele
ondersteuning bieden aan kansrijke
nieuwe initiatieven, waarbij er al wel
sprake is van een goed idee maar men
de exacte route nog niet kent.
De Popunie is een bron van kennis voor
muzikanten, organisaties, podia en
gemeente en is hiermee een belangrijke
verbindingsschakel in de keten van de
Rotterdamse popmuziek. Dit noemen
we onze intermediaire functie.
Alle stijlen worden vertegenwoordigd.
Er wordt niet gekozen voor een ééndimensionale focus of muziekstijl,
maar voor fundamentele versterking
van actuele ontwikkelingen in de
gehele popsector.
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ConCrEEt hoUDt DIt In
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Een centraal informatiepunt voor
alle muzikanten
Meer optreedmogelijkheden voor
muzikanten in muziekcafés en
op kleine podia
Levendige binnenstad met meer
live-muziek
Promotie van de Rotterdamse
popmuziek
Nieuwe en beter op elkaar
afgestemde projecten en trajecten
voor talentontwikkeling
Meer optredens voor toptalent op
grote evenementen binnen en
buiten de stadsgrenzen
Meer overleg, samenwerking
en afstemming en tussen de
verschillende betrokken partijen
Stimulering cultureel ondernemerschap toptalent
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bElEIdsthEma’s, kErNtakEN EN PrOjEctEN
mIssIE/vIsIE
Rotterdamse
popmuzikanten
en popsector supporten, om het talent
te ontwikkelen, de
kwaliteit te verhogen
en het popklimaat te
verbeteren.

dOElstEllINg
Fungeren als de
poporganisatie in
Rotterdam voor
belangenbehartiging,
informatievoorziening,
talentontwikkeling,
promotie en cultureel
ondernemerschap.

kErNtaak 1
Belangenbehartiging
en informatievoorziening

kErNtaak 2
Talentontwikkeling
en verlevendiging
binnenstad

kErNtaak 3
Promotie en
marketing

kErNtaak 4
Stimulering
cultureel ondernemerschap
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• Opbouw centrale database
Rotterdamse popsector
• Raad en Daad
• Overleg faciliteren
• Ambassadeurschap

•
•
•
•
•

Music Support Rotterdam
Grote Prijs Rotterdam
Rotterdamse Popweek
Kunstbende ZH
Popronde Rotterdam

• Digitalisering en
openbaarmaking poparchief
• Promotie
• Popunie Live

• Samenwerking popopleidingen
• Meet The Pro
• Webapplicaties
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opboUw CEntralE
DatabasE rottErDamsE
popsECtor
Als onderdeel van de provinciale database heeft de Popunie de Rotterdamse
popsector behoorlijk in kaart gebracht.
Deze database moet doorlopend beheerd en verder uitgebreid worden.
We gaan de muzikantendatabase
uitbreiden door veel rechtstreekse
contacten te onderhouden met de
muzikanten zelf. En daarnaast nieuwe
aanwas creëren via projecten waarvoor
acts zich moeten inschrijven. Tot slot
door bestanden uit te wisselen met
andere organisatoren, om te komen
tot één grote centrale database.
Via onze doorlopende contacten met
de achterban en de partners, fysiek
en via social media, zorgen we dat de
gegevens up-to-date blijven.
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raaD En DaaD
Popmuzikanten vormen geen eenduidige
groep. Een 16 jarige singer/songwriter
heeft een andere werkelijkheid en
behoeften, dan een bluesband met 40ers in de gelederen of een 12-koppige
brassband. Bovendien zijn muzikanten
vrij eigengereid en hebben ze in beginsel niet zoveel op met kantoren en
instituten.
Gelukkig weten ze de weg naar de
Popunie goed te vinden en vice versa.
De muzikanten staan bij ons op de
eerste plaats en we spelen snel en
concreet in op de individuele of collectieve behoeften. Daarnaast richten we
ons qua ondersteuning en advisering
ook op de oefenruimten, poppodia,
popfestivals en de gemeente. De
Popunie kan iedereen snel van de
benodigde informatie voorzien door
onze centrale, intermediaire functie en
toegankelijkheid.
14

Voorlichting, begeleiding, sturing,
advisering en bemiddeling worden dagelijks meermalen in praktijk gebracht.
Een band zoekt een lijst met gegevens
van oefenlocaties. Het Popuniebestand
biedt uitkomst. Een festival zoekt
punkbands voor het regiopodium. De
Popunie geeft 25 namen door. Een podium wil meer weten over contracten en
uitbetalingen. De Popunie stuurt info
of verzorgt een cursus. De gemeente
vraagt advies over versoepeling van de
sluitingstijden voor muziekcafés. De
Popunie geeft tips hoe de gemeente
Groningen hier tijdens Noorderslag
mee omgaat.
op DEZE manIEr Is ‘bUrEaU raaD
En DaaD’ DaGElIjks In bEDrIjf En
makEn wE klantEn wEGwIjs
In hEt popCIrCUIt.

dE POPUNIE
Is EEN
slagvaardIgE
OrgaNIsatIE OP
rOttErdamsE
lEEst gEschOEId

ovErlEG faCIlItErEn
De Popunie faciliteert overleg voor de
kleine podia, muziekcafés en festivals om
informatie uit te wisselen, programma’s
artistiek door te spreken, promotionele
acties af te stemmen en samenwerking
te bevorderen. Op deze manier kunnen
de relatief kleine toko’s die niet altijd
over middelen, mankracht en netwerken
beschikken om aan elk overleg deel te
nemen, toch goed geïnformeerd blijven.
Juist voor partijen die geen lid zijn van
brancheorganisaties dragen gefaciliteerde vormen van overleg en netwerkmomenten bij aan een positief stedelijk
popklimaat. Daarnaast leggen we zelf
werkbezoeken af bij muziekcafés, podia
en festivals om ter plekke de situatie
in ogenschouw te nemen. Het wordt
gewaardeerd als je zelf bij hardwerkende
ondernemers langsgaat.
Ons motto: Alleen lullen als het nodig is
en verder vooral hard poetsen.
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ambassaDEUrsChap
De Popunie is een aanspreekpunt voor
de Rotterdamse popsector. Ook buiten
de stadsgrenzen zitten we niet stil.
De Popunie neemt actief deel aan en
oefent invloed uit binnen overlegstructuren, waar besluiten worden
genomen die van belang zijn voor de
Rotterdamse popsector en waar onze
expertise gewenst is. Tevens worden
hier contacten gelegd en informatie
opgedaan, die van belang zijn om
teruggekoppeld te worden naar de
Rotterdamse popsector.
De Popunie heeft zitting in het bestuur
van Stichting PopUp Rotterdam, het
Programmeurs Overleg Popmuziek
Den Haag en POPnl. Voorts zijn wij
gesprekspartner van de Vereniging van
Nederlandse Podia en Festivals (VNPF)
en het Bevrijdingsfestival Zuid-Holland.
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mUsIC sUpport rottErDam
Het adagium dat een band meer leert
van één optreden dan van tien sessies
in de oefenruimte, geldt nog extra voor
muzikanten in het prilste stadium van
hun carrière. Zij zijn nog niet gevormd,
staan open voor coaching en kunnen
de lesstof snel in de praktijk brengen.
Navrant is dat het vooral voor deze
categorie muzikanten alleen maar
moeilijker is geworden om in Rotterdam
op te treden.
De Popunie heeft daarom Music Support
Rotterdam ontwikkeld. De regeling
waarbij met kleine financiële injecties
live-optredens worden gestimuleerd
bij muziekcafés, kleine podia en festivals. Tevens leveren we promotionele
en programmatische input.
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Hiermee wordt de koppeling bewerkstelligd tussen de muzikanten, de
kleine podia die wel livemuziek willen
boeken maar de middelen niet hebben
én het publiek dat naar optredens wil.
Doel is om een levendig muziekcircuit
te realiseren voor de onderkant van
de markt. Jaarlijks worden circa 200
optredens voor Rotterdamse acts
gecreëerd op de kleinere podia in de
stad. Hiermee wordt de basis gelegd
voor een structureel optreedklimaat.
De muzikanten kunnen zo ervaring
opdoen en zich ontwikkelen naar
een hoger niveau. De muziekcafés en
kleine podia worden geholpen bij het
vinden en programmeren van leuke
acts. Het publiek krijgt weer de kans
om op diverse plekken structureel
livemuziek van talent uit de stad
te bezoeken. Zo wordt de
binnenstad verlevendigd.

GrotE prIjs rottErDam
De Popunie organiseert jaarlijks de
Grote Prijs Rotterdam, waarbij de
beste acts in de categorieën Bands,
Singer/Songwriters, Urban en Dance
verkozen worden. De doelstelling van
het project is enerzijds de kwaliteit van
de Rotterdamse amateurpopmuziek in
de breedte in kaart te brengen door uit
zoveel mogelijk deelnemers het beste
van de stad boven water te krijgen.
Anderzijds willen we muzikanten
ondersteunen bij hun carrière middels
optredens in een wedstrijdformule
op aansprekende podia als Rotown en
Lantaren/Venster, waar ze normaliter
niet zo snel geboekt worden. Tevens
worden ze in aanraking gebracht met
professionals (o.a. juryleden), krijgen
ze de nodige media-aandacht (en dus
bekendheid) en bezorgen we ze een
aantrekkelijk educatief en promotioneel natraject.
26
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rottErDamsE popwEEk
De Popunie gaat de Rotterdamse Popweek organiseren. Een bundeling van
popgerelateerde activiteiten, waarbij
de stad een week lang bruist van de
optredens en energie.
Om dit te realiseren gaan we bestaande
en nieuwe evenementen en optredens
in de stad bundelen in de Rotterdamse
Popweek. Met veel muziek en goede
promotie gaan we de stad verlevendigen en laten zien dat er in Rotterdam
veel meer gebeurt dan men vaak denkt.
ZoDoEnDE CrEërEn wE EEn UIthanGborD van DE rottErDamsE
popmUZIEk waar artIEstEn,
loCatIEs En DE staD ZICh op EEn
InspIrErEnDE wIjZE kUnnEn
manIfEstErEn.
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kUnstbEnDE Zh
De Kunstbende is dé landelijke wedstrijd
voor jong creatief talent tussen de 13
en 18 jaar. Het project richt zich op de
ontdekking, stimulering en ontwikkeling van jong creatief talent. Er zijn acht
categorieën waaronder muziek, fashion
en dj’s.
DE popUnIE orGanIsEErt DE
voorronDEs In DEn haaG En
rottErDam. DE wInnaars stromEn
Door naar DE natIonalE fInalE In
DE mElkwEG.
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popronDE rottErDam
De Popronde is een reizend festival dat
elk najaar gedurende 10 weken plaatsvindt in circa 25 steden in den lande.
Rotterdam wordt ook elk jaar aangedaan.
Op één avond treden circa 25 talentvolle
bands op in evenzoveel podia en cafés in
het centrum ter verlevendiging van de
binnenstad. De Popunie faciliteert en
promoot de Rotterdamse editie van de
Popronde.
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dE POPUNIE
staat tUssEN dE
mUzIkaNtEN EN
fUNgEErt als
barOmEtEr vaN
dE rOttErdamsE
POPscENE

DIGItalIsErInG En
opEnbaarmakInG
poparChIEf
Vanaf 1985 heeft de Popunie een archief
opgebouwd van geluidsdragers, foto’s,
biografieën en publiciteitsmateriaal.
Een substantieel gedeelte hiervan zijn
Rotterdamse cassettebandjes, lp’s, cd’s,
posters, flyers, krantenknipsels etc.
We willen met dit archief een kwaliteitsslag maken door het verder
te digitaliseren, laagdrempelig te
openbaren en het beschikbaar te
stellen voor onderzoekers, schrijvers
of anderszins. En we willen het bovenal
uitbreiden met nieuwe aanwas van
talentrijke Rotterdamse artiesten en
mijlpalen, waar iedereen een beroep op
kan doen.
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promotIE
De Popunie beschikt over diverse
instrumenten waarmee de popsector
geïnformeerd en gepromoot wordt.
De website is dynamisch en getransformeerd van een statische digitale
brochure naar een interactief netwerk
van actuele en relevante informatie
voor en over de Rotterdamse popsector. Veel ruimte is er voor diepteartikelen over contracten, crowdsourcing,
de fiscus, touren in het buitenland etc.
Met onze digitale nieuwsbrief informeren we de achterban doorlopend
met het belangrijkste nieuws. Met
re:VERSION schieten we bijzondere
clips van Rotterdamse acts. Van rooksignalen en de tamtam tot aan twitter
en LinkedIn: alle middelen worden
ingezet om de popscene te informeren
en krachtdadig te promoten. Zowel
op individuele basis als in collectief
verband.
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popUnIE lIvE
De Popunie gaat op aansprekende
bestaande festivals en op verrassende
nieuwe locaties Rotterdams toptalent
presenteren. Onder de noemer Popunie
Live promoten we Rotterdamse acts in
een speciale setting. Tevens verzorgt
de Popunie in dit kader de programmering van het Sena Talent Stage op het
Bevrijdingsfestival Zuid-Holland.
Ook zullen in het kader van Popunie
Live uitwisselingsverbanden kunnen
plaatsvinden met andere steden en in
het kader van Stage Europe Netwerk
behoort ook een Europese uitwisseling
tot de mogelijkheden. Op deze wijze
wordt de Rotterdamse popmuziek ook
buiten de stadsgrenzen gepromoot.
Want wat goed is mag gezien en
gehoord worden.
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dE POPUNIE
Is EEN PlatfOrm
dat mUzIkalE
IdEEëN vaN jONgE,
crEatIEvE gEEstEN
ONdErstEUNt
EN PrOmOOt

samEnwErkInG
popoplEIDInGEn
De hoge concentratie van popgerelateerde muziekvakopleidingen leent zich bij
uitstek voor een koppeling naar het amateurveld. Wij zullen in samenwerking met
de opleidingen studenten begeleiden om
hun ervaringen nog beter op de praktijk
te laten aansluiten. Tevens kunnen
leerlingen ingezet worden bij projecten.
Daarnaast kan worden gedacht aan stageplekken, zodat we ook op deze wijze
een brugfunctie kunnen vervullen tussen
het beroepsonderwijs en de muziek- en
creatieve industrie.
Tevens verzorgt de Popunie desgevraagd
gastlessen op de popopleidingen en
adopteren wij projecten van jonge
studenten, om ze te begeleiden op het
zakelijke vlak. Gekeken zal worden naar
activiteiten waarbij de barrières tussen
de opleidingen en de creatieve sector
geslecht kunnen worden.
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mEEt thE pro
Naast een onmisbare dosis talent en
doorzettingsvermogen, vergroten ook
kennis en cultureel ondernemerschap
de slagingskansen in de popsector.
De Popunie speelt hierop in met
Meet The Pro.
Een aantal malen per jaar organiseren
wij sessies met professionals die dieper
ingaan op zaken als e-marketing, management, financieringsmogelijkheden
voor artiesten, geluidswetgeving etc.
Dit kan zowel gericht zijn op muzikanten
als op managers of café-eigenaren. De
setting is een combinatie van informeel
netwerken en professionele verdieping.
Ook realiseren we in het kader van Meet
The Pro het beruchte Live Panel, waarbij
een aantal acts live optreedt voor een
panel bestaande uit profs uit de muziekbusiness die direct hun ongezouten maar
opbouwende kritieken spuien.
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wEbapplICatIEs
De Popunie heeft de webapplicatie
MyStagePlan ontwikkeld. Dit is een
nuttige tool voor muzikanten en geluidsmensen bij podia en festivals.
Het bestaat uit een online podiumopstelling van de instrumenten en de
microfoons, een priklijst, de gewenste
monitormix en de line-up van de band.
Zo heeft men voorafgaand aan het
optreden al een overzicht hoe de
band technisch in elkaar steekt op het
podium. Voor s 1,99 kun je gebruik
maken van MyStagePlan.
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COlOfON
Stichting Popunie
Pannekoekstraat 102
Postbus 21450
3001 AL Rotterdam
010-412 3455
info@popunie.nl
www.popunie.nl
twitter.com/Popunie
facebook.com/Popunie
Tekst
Martin Scheijgrond
Ontwerp
Het Echte Werk
www.ditishetechtewerk.nl
Fotografie
Wim Barzilay, Frank van ‘t Hof,
Bart Notermans, Frank Hanswijk,
Megin Zondervan
Drukwerk
Tripiti, Rotterdam

