
pagina 14  Muziekwereld nr. 3 - 2020 www.ntb.nl pagina 15

Alle zes acts spraken zich positief uit 
over de subsidie. ‘Ze vonden het heel 
leerzaam en waardevol om hun plan 
voor de aanvraag te schrijven. Dat kost 
best veel tijd en werk. Ze noemden ex-
pliciet dat het aanvragen jezelf dwingt 
om na te denken over welke ontwik-
kelingen je wil bewerkstelligen, welke 
investering je wil doen. En je af te  
vragen: ‘Waar heb ik geld voor nodig?’ 
De meesten lieten weten dat als het 
nodig was zij een nieuwe aanvraag  
zouden indienen. Dat is een goed 
teken.’

Hoewel het verhogen van de 
inkomsten het voornaamste doel is 
van Upstream, vonden de artiesten dat 
zelf niet het belangrijkste, ontdekte 
Van Korven. ‘Ze vonden het fijn dat de 
financiële injectie hun de vrijheid en 
ruimte gaf om groter en grenzelozer te 
denken. Grappig om te zien was dat ze 
vooral in het artistieke aspect wilden 
investeren, overigens wel in de hoop 
op een stabielere positie in de markt. 
Ze konden zich helemaal focussen op 
hun werk en investeren in zaken en 
expertise waar ze normaliter geen geld 
voor hadden, zoals het inhuren van een 
gerenommeerde producer of mixer. Of 
samenwerken met een kunstenaar die 
hun artwork deed of een clip maakte.’
Er waren ook kanttekeningen. ‘Een 
paar artiesten noemden de dertig 
procent die je moet terugbetalen een 
mogelijke drempel.’ 

Vrijheid om te investeren
Verheggen ziet het rapport in zijn 
algemeenheid als een bevestiging dat 
de regeling werkt. ‘Er staat in wat goed 
gaat en aan welke zaken gesleuteld zou 
kunnen worden. Het moet niet gaan 
over de vraag of iemand kunstzinnig 
of artistiek bezig is. Dat willen we juist 
niet, dan krijg je oeverloze discussies: 
waarom is het ene wel kunstzinnig of 
artistiek verantwoord en het andere 
niet? We willen de artiesten of produ-
cers niet daarop beoordelen, wel op 
de vraag of ze een goed plan hebben 

ingediend: kan iemand zijn carrière 
daarmee naar een hoger plan tillen?’

De regeling is bedoeld om arties-
ten een duwtje in de rug te geven, 
benadrukt Stam. ‘Het moet renderen. 
Het gaat er niet om dat je een hit 
scoort, maar dat je ervan kan bestaan. 
We willen ze wel de vrijheid geven 
om zelf te bepalen waarin ze willen 
investeren. Dat kan goed door het in 
de artistieke ontwikkeling te zoeken, 
bijvoorbeeld als brug naar meer expo-
sure. Twee dingen komen zo samen tot 
een mooi resultaat, maar de kwaliteit 
toetsen wij niet, wij kijken puur vanuit 
zakelijke blik naar het ingediende plan. 
In de voorgesprekken kwam al naar 
boven dat  mensen in de popmuziek 
niet zitten te wachten op een kwali-
teitsoordeel. Dat laten we over aan de 
markt, aan het publiek dus eigenlijk.” 

Een puntje van aandacht is volgens 
Verheggen de drempel van het mi-
nimaal in te leggen startbedrag van 
€ 15.000 door de aanvrager. ‘Daar 
moeten we kritisch naar kijken, zeker 
vanwege corona. Misschien moet 
dat naar beneden worden bijgesteld, 
anderzijds heb je het wel over mid-
career-artiesten die al een stevige basis 
moeten hebben. Dat zijn afwegingen 
die meer tijd vergen.’

Stam: ‘Dat artiesten zelf een deel 
kunnen opbrengen van de kosten via 
een publisher, sponsor of platenlabel 
zegt iets over de potentie van hun 
plannen. De trajecten die zij schetsen 
zijn vaak voor anderhalf, twee jaar 
gepland. Album maken, uitbrengen, 
toeren, nog een keer toeren. Pas na 
twee jaar kun je er iets over zeggen. 
Bij de huidige subsidieontvangers 
zien we dat hun ondersteunde albums 

aandacht hebben gekregen in de pers 
en optredens hebben opgeleverd, al 
zijn die door corona afgeblazen. Het 
is een competitieve markt, bij som-
mige trajecten loopt het wat minder 
goed dan wij dachten. En we hadden 
verwacht dat artiesten die bij grote 
maatschappijen zitten een aanvraag 
zouden indienen. Dat gebeurt nauwe-
lijks, we weten niet waarom.’

Voortzetting regeling
De beslissing van minister Van Engels-
hoven van OCW over voortzetting van 
de regeling stond gepland voor sep-
tember. Sena beslist daar later dit jaar 
over. Verheggen: ‘Het is nog ongewis, 
de sectie Producenten van Sena moet 
ook akkoord gaan. Die zijn er op zich 
heel erg positief over, maar ik weet 
niet of ze er door de coronacrisis finan-
cieel nog mee door willen gaan. Het 
is een hele lastige tijd, maar ik denk 
dat juist in deze tijd een regeling als 
Upstream hard nodig is. Je moet alleen 
kijken of de criteria nog wel realistisch 
zijn. Zelf ben ik er voorstander van om 
met Upstream door te gaan.”

Stam: ‘We kunnen trouwens nog 
steeds nieuwe aanvragen gebruiken, 
het budget voor dit jaar is nog niet op. 
Het is de moeite waard. Het is heel 
goed voor een artiest om uit te leggen: 
wat wil ik doen? Voor jezelf is het 
eveneens heel nuttig. Als artiest ben 
je ook ondernemer, als het goed is heb 
je dat verhaal ook. Wat is je plan? Wat 
ga je doen? Hoe overtuigend kun je 
uitleggen dat dat gaat lukken?’

Het is een hele nieuwe manier om 
te subsidiëren, betoogt Verheggen:  
‘Er wordt altijd zo moeilijk gedaan 
over subsidiëren van popmusici en 
popmuziek. Eigenlijk zijn wij pioniers 
en dat is hartstikke leuk. Als deze 
regeling slaagt, is dat een mijlpaal, dan 
hebben we best wat bereikt. Voorlopig 
lijkt het te werken, al gooide corona 
roet in het eten. Als we dit voor elkaar 
boksen, zou mij dat een heel blij mens 
maken.’ ||

Nieuwe rondes, nieuwe kansen: 
nuttige fondsen in tijden van corona
Nu de coronacrisis aanhoudt zie je dat zowel Rijks- als private fondsen hun subsi-
diecriteria aanpassen en er extra aanvraagrondes en regelingen worden ingelast om 
musici te helpen bij het opzetten van (muziek)producties of (om)scholing.

Sena Performers Muziekproductie-
fonds 
Het Sena Performers Muziekproductiefonds 
heeft opnieuw een z.g. Coronatranche 
ingelast met versoepelde voorwaarden. De 
deadline is zondag 1 november 2020.  Het 
fonds biedt musici de kans om met subsidie 
een kwalitatief hoogwaardige geluidsop-
name te maken. Je kunt maximaal  € 5000 
aanvragen om de productiekosten van 
geluidsopnamen te financieren. Twee derde 
van dit bedrag is een subsidie en een derde 
een renteloze lening. Aanvragers moeten 
het geleende bedrag binnen twee jaar te-
rugbetalen aan Sena en het fonds financiert 
nooit meer dan 50% van het totaalbudget. 
De andere betrokken partijen moeten een-
zelfde bedrag bijleggen om tot een finished 
product te komen. Bij deze ronde kunnen 
zowel performers als producenten een aan-
vraag doen en het eigen beheer-criterium 
vervalt. Info over de subsidievoorwaarden 
en het aanvraagformulier via: www.sena.nl
Let op: Ntb/Kunstenbond-leden kunnen 
hun cd/muziekproductie laten recenseren in 
dit magazine.  
Stuur je cd/muziekproductie en bio naar de 
Ntb/Kunstenbond, t.a.v. R. Smit, Oosten-
burgervoorstraat 152, 1018 MR Amsterdam 
(rakendrasmit@kunstenbond.nl).
Releases van cd’s/Muziekproducties die met 
steun van het fonds tot stand zijn gekomen 
worden ook besproken op de website van 
Dutch Performers House: www.dutchper-
formershouse.nl
Het radioprogramma Dutch Jazz op Sublime 
FM besteedt uitgebreid aandacht aan de 
releases van Jazz/World cd’s/Muziekproduc-
ties. Mail ze naar presentator Rolf Delfos 
via: lordsoffle@gmail.com

NORMA-fonds
Bij dit fonds kun je een aanvraag doen voor 
je muziekproductie of tournee. De deadline 
van de eerstvolgende aanvraagronde is in 
januari/februari 2021. Info via: stichting-
norma.nl

Fonds Podiumkunsten (FPK)
Speciaal voor popmusici, Upstream: Music
Mid-career-popmusici  kunnen een twee-
jarige subsidie uit de Upstream-regeling 
(zie ook het interview op pag. … van 
Muziekwereld) aanvragen. Je kunt een com-
pleet plan voor tournees, videoclips, online 
activiteiten en muziekproducties indienen. 
Hierbij geldt dat je zelf een bedrag van 
minimaal € 15.000 moet investeren en 1/3 
deel van de subsidie moet terugbetalen. 
Info over de voorwaarden via: fondspodi-
umkunsten.nl 

Snelloket en Balkonscènes FPK
Het FPK heeft bij een aantal regelingen 
de subsidiecriteria veranderd i.v.m. de co-
ronacrisis. Dit geldt b.v. voor de Snelloket-
regeling waar je subsidie voor je reiskosten 
kunt aanvragen. Het fonds lanceerde in het 
voorjaar de Balkonscènes-regeling waarmee 
kleinschalige producties van podiumkun-
stenaars (in b.v. huiskamers, tuinen en 
balkons) konden worden gerealiseerd. De 
Balkonscènes-regeling is inmiddels gesloten 
maar houd de website van het FPK in de ga-
ten voor eventuele nieuwe aanvraagrondes: 
fondspodiumkunsten.nl

Platform ACCT Scholingsfonds: Werk-
tuig PPO voor Permanente Professio-
nele Ontwikkeling
Bij dit gloednieuwe fonds kun je een bij-
drage vragen voor de kosten van activiteiten 
die gericht zijn op je professionele ontwik-
keling. Dan gaat het niet alleen om formele 
scholing maar ook om andersoortige activi-
teiten die bijdragen aan je ontwikkeling als 
professioneel musicus. Denk bijvoorbeeld 
aan coaching, meester-gezel-trajecten, 
leernetwerken en zelf geïnitieerde stage-
plekken. Jouw plan en leerdoelen staan 
centraal. Belangrijk daarbij is je motivatie, 
de onderbouwing van je idee en hoe je dat 
wilt realiseren. Aanvragen kunnen alleen 
worden ingediend door werkenden en 
werkzoekenden. Je kunt meerdere aanvra-
gen per jaar indienen, maar de vergoeding 
is nooit meer dan € 2.000 per kalenderjaar. 
Uitgebreide info via: werktuigppo.nl

Investeringsfonds 
Muziek van Buma/Stemra
Voor uitgebreide info over dit fonds,  
zie de VCTN, p.17, in deze Muziekwereld.

‘De kwaliteit toetsen wij niet, wij 
kijken puur vanuit zakelijke blik 
naar het ingediende plan’




