
In het nieuwe bedrijvenbeleid 

(2011) van minister Verhagen is de 

creatieve industrie, waaronder 

Popmuziek, een van de negen 

topsectoren. 



• De popsector is dus een steeds belangrijker 

onderdeel van de culturele sector.

• Popconcerten en festivals trekken vele 

bezoekers. (ca. 9 miljoen). Bron: Marlet et al., 2011 

• Er zijn in Nederland een half miljoen actieve 

muzikanten.

• Bijna iedereen heeft een binding met 

popmuziek. Pop is van alle leeftijden, culturen 

en sociale klassen.



-Bijna een half miljoen mensen speelt en zingt

popmuziek en dat doen zij gemiddeld 6.5 uur 

per week.

-Musiceren is meer dan een vrijblijvende hobby:

het is een belangrijke bron van emotie als geluk,

voldoening, rust en creativiteit.

-Music creates Happiness a mental or emotional 

state of well-being characterized by positive or 

pleasant emotions ranging from contentment to 

intense joy.



Kennisvraag 1

Welke DJ is te horen op dit 

geluidsfragment? 

1. Tiësto

2. Armin van Buuren

3. Noisia 



Totale omzet in de Popmuziek in  

Nederland 2012 was 103,1 miljoen  

euro

• Hiervan was 28 miljoen gemeentelijke subsidie. 

De popmuziek is dus voor 83 % 

zelfvoorzienend



Wat krijgt de gemeente terug voor 

deze investering ??

1. Culturele waarde (bijna half miljoen 
beoefenaars);

2. Participatie, bijna iedereen heeft binding met 
popmuziek;

3. Talentontwikkeling= Kennismaken, Leren
spelen/ repeteren, Optreden, 
Professionaliseren;

4. Economische waarde, grote aantallen 
bezoekers, veel exposure (festivals).



Een spade dieper, belangrijkste trends pop 

podia 2008-2013 (bron VNPF 2014)

+ Stabiel aantal bezoeken en sluitende begroting

- Minder muziekactiviteiten per podium

+ Meer bezoek per concert

- Minder bezoek per clubavond

- Aanzienlijk minder horecabestedingen per bezoek

- Bezuinigingen Gemeenten en Fondsen

- Stijgende horeca-, personeel- en huisvestingskosten

- Meer vrijwilligers en minder vast personeel

- Minder risico nemen bij programmeren

- Steeds meer buiten de deur programmeren

Een zorgelijke ontwikkeling?



Kennisvraag 2

Op een festival spelen popgroepen, welke 

hoor je op het volgende geluidsfragment?

1. Een vroege release van Led 
Zeppelin

2. The Tightropes

3. Joe Bonamassa 



enquête januari 2014

respons 34 poppodia (65%)
Verwachtingen voor 2014

Publieksinkomsten (horeca en kaartverkoop) in 2014 vergeleken met 2013?

1% gaat dalen

44% gaat stijgen

50% blijft gelijk

Gemeentelijke subsidie in 2014 vergeleken met 2013?

15% gaat dalen

50% blijft gelijk maar zonder inflatiecorrectie

23% blijft gelijk maar met inflatiecorrectie

9% gaat stijgen

3% weet (nog) niet



Popmuziek is vooral te horen op de 

vele festivals zoals: (26)

AJOC Festival,  Appelpop, Beatstad, 

Bevrijdingsfestivals,  Brabant Open Air!,  

Concert at SEA,,,, Dauwpop,  Dijkpop,  Dutch 

Valley,  Festival Mundial,  Huntenpop,  Indian 

Summer,,,, Jazzin’ The Hague,  Lowlands, , , , 

Metropolis, North Sea Jazz,  Oerrock, Parkpop, 

Pinkpop, Pinkpop Classic, Retropop, Rockin’ 

Park,  Zwarte Cross,  Xnoizz Flevo Festival, 



Kennisvraag 3 

Urban, Hiphop en Dance zijn niet meer weg te 

denken uit de pop, welke bekende rapper hoor je 

op het geluidsfragment?

1. Prodigy, (rapper uit de Verenigde Staten)

2. Mongoose

3. Ali B





Popmuziek is dus

Een unieke keten van 

programmering, educatie, 

productie, talentontwikkeling en 

verdienmodel!!



Kennisvraag 4

‘De gitarist’ is nog steeds beeldbepalend is de 

popmuziek, welke gitarist is te horen op dit 

geluidsfragment? 

1. Erwin Jawa 

2. John Mayer

3. Jan Akkerman 



Uitslag Kennisvragen:

• Vraag 1 antwoord 3= Noisia (Oet Grun)

• Vraag 2 antwoord 2 = The Tightropes (Oet Grun)

• Vraag 3 antwoord 2 = Mongoose (Oet Grun)

• Vraag 4 antwoord 1 = Erwin Jawa  (Oet Grun)



Kennis waardering!

Nul vragen goed    = sportliefhebber

Een vraag goed     = waarschijnlijk toeval

Twee vragen goed = een kenner 

Drie vragen goed   = een popexpert

Vier vragen goed   =  uitermate slim iemand die 

het logisch systeem heeft doorzien (Oet Grun). 



Muziekfragment ‘Happiness’

Pop music creates Happiness = a mental or 

emotional state of well-being characterized by 

positive or pleasant emotions ranging from 

contentment to intense joy.



Einde

Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie gaat gericht investeren 

in negen topsectoren van de economie. Dat 
maakte minister Verhagen vrijdag 4 februari 
2011 na afloop van de Ministerraad bekend.


