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Projectplan	  World	  Music	  Forum	  NL	  2016	  -‐	  2018	  
	  
1.	  Introductie:	  World	  Music	  Forum	  NL	  
	  	  
Stichting	  World	  Music	  Forum	  NL	  (WMFNL)	  is	  een	  projectorganisatie	  met	  een	  laagdrempelig	  open	  
source	  netwerk	  van	  ruim	  tweeduizend	  professionals	  en	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  
wereldmuziek	  in	  Nederland:	  musici,	  programmeurs,	  labels,	  agenten,	  managements,	  journalisten,	  etc.	  
WMFNL	  heeft	  als	  doel	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  wereldmuzieksector	  in	  de	  meest	  brede	  zin	  van	  het	  
woord	  te	  stimuleren.	  De	  stichting	  werd	  in	  2006	  opgericht	  –	  in	  2016	  viert	  WMFNL	  zijn	  tienjarig	  
jubileum.	  	  
	  
1.1 Achtergrond	  en	  missie	  
Wereldmuziek	  kent	  als	  verschijnsel	  culturele,	  economische	  en	  maatschappelijke	  aspecten.	  Sinds	  het	  
begrip	  25	  jaar	  geleden	  ingang	  vond,	  heeft	  de	  wereldmuziek	  internationaal	  een	  sterke	  positie	  
verworven.	  Op	  vele	  fronten	  was	  en	  is	  er	  sprake	  van	  een	  groeimarkt.	  	  
In	  Nederland	  bleef	  de	  wereldmuziek	  als	  sector	  lange	  tijd	  nagenoeg	  onzichtbaar.	  Sinds	  de	  branche	  
tien	  jaar	  geleden	  de	  handen	  ineen	  sloeg	  is	  er	  veel	  veranderd.	  Wereldmuziek	  blijkt	  een	  zeer	  vitaal	  
onderdeel	  van	  de	  creatieve	  sector	  te	  zijn	  en	  een	  inspiratiebron	  als	  het	  gaat	  om	  innovatie	  en	  nieuwe	  
trends.	  De	  bedrijfstak	  heeft	  zich	  mede	  door	  de	  activiteiten	  van	  het	  WMFNL	  de	  laatste	  jaren	  in	  
positieve	  zin	  ontwikkeld	  en	  is	  behalve	  zichtbaarder,	  ook	  ‘mondiger’	  geworden.	  Toch	  ontbreekt	  het	  de	  
sector	  nog	  aan	  een	  voldoende	  sterk	  imago	  en	  onderlinge	  samenhang.	  Door	  het	  opzetten	  en	  
uitvoeren	  van	  een	  palet	  aan	  activiteiten	  wil	  het	  WMFNL	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  wereldmuzieksector	  
verder	  stimuleren,	  door	  netwerkactiviteiten,	  kennisverdieping,	  promotie	  en	  agendering.	  
	  
1.2.	  Activiteiten	  
Sinds	  september	  2006	  vormen	  de	  maandelijkse	  World	  Blend	  Café’s	  de	  kernactiviteit	  van	  WMFNL.	  
Deze	  netwerkbijeenkomsten	  fungeren	  als	  een	  laagdrempelige	  (vrij	  toegankelijke)	  ontmoetingsplaats	  
voor	  professionals	  die	  in	  de	  wereldmuzieksector	  actief	  zijn.	  Doel	  is	  het	  uitwisselen	  van	  ideeën	  en	  
kennis,	  het	  aangaan	  van	  nieuwe	  samenwerkingsverbanden	  en	  het	  bevorderen	  van	  contacten	  met	  
geïnteresseerden	  van	  binnen	  en	  buiten	  de	  sector.1	  	  
Naast	  deze	  netwerkbijeenkomsten	  stimuleert	  WMFNL	  de	  wereldmuziek	  in	  Nederland	  door	  het	  
aanjagen	  van	  nieuwe	  initiatieven	  en	  discussies,	  expertmeetings,	  onderzoek,	  promotie,	  adviezen	  en	  
beleidsontwikkeling.	  WMFNL	  wil	  de	  wereldmuzieksector	  blijvend	  versterken	  als	  vrijplaats	  voor	  
activiteiten	  –	  lokaal	  maar	  ook	  grensoverschrijdend.	  Vanuit	  de	  wereldmuziek	  naar	  andere	  
muziekgenres,	  naar	  andere	  disciplines	  zoals	  dans	  en	  theater	  en	  in	  letterlijke	  zin:	  naar	  andere	  plekken,	  
nationaal	  en	  internationaal.	  
	  
Het	  WMFNL	  is	  de	  enige	  structurele	  organisatie	  voor	  professionals	  in	  de	  Nederlandse	  wereldmuziek	  
en	  is	  daarmee	  tevens	  de	  officiële	  vertegenwoordiger	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland.	  Als	  zodanig	  is	  WMFNL	  
adviseur	  en	  gesprekspartner	  van	  het	  Fonds	  Podiumkunsten	  inzake	  het	  podiumbeleid.	  Daarbij	  gaat	  
het	  zowel	  om	  de	  in	  en	  vanuit	  Nederland	  gemaakte,	  als	  om	  de	  in	  Nederland	  gespeelde	  en	  
gedistribueerde	  wereldmuziek.	  	  

                                                
1 Dat	  deze	  aanpak	  in	  een	  behoefte	  voorziet	  en	  succesvol	  is,	  blijkt	  uit	  de	  navolging	  die	  het	  World	  Blend	  Café	  
inmiddels	  heeft	  gekregen.	  Het	  model	  ervan	  –	  een	  opensource	  platform	  –	  is	  onder	  meer	  gekopieerd	  als	  Cineblend	  
(van	  Stichting	  SAVAN),	  MusicMotion	  en	  het	  voormalige	  Jazz	  Bizz	  Nizz	  (van	  MCN).	  
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In	  opdracht	  van	  Dutch	  Performing	  Arts/FPK	  verzorgt	  WMFNL	  met	  steun	  van	  Buma	  Cultuur	  en	  Sena	  de	  
vertegenwoordiging	  van	  Nederlandse	  wereldmuziek	  op	  internationale	  muziekbeurzen	  als	  WOMEX	  en	  
Babel	  Med	  Music.	  	  
	  
1.3	  Organisatie	  
Het	  WMFNL	  kiest	  in	  zijn	  organisatiemodel	  voor	  een	  open,	  horizontale	  structuur	  en	  voor	  een	  brede	  
participatie	  uit	  alle	  geledingen	  van	  de	  wereldmuzieksector.	  Iedereen	  die	  zichzelf	  rekent	  tot	  deze	  
sector	  behoort	  daar	  ook	  toe.	  Dit	  model	  is	  voor	  Nederland	  en	  ook	  internationaal	  gezien	  uniek.	  Het	  
WMFNL	  hecht	  aan	  deze	  vernieuwende	  organisatievorm,	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  onderscheidende	  
specifieke	  kenmerken	  van	  de	  wereldmuzieksector.	  Het	  wil	  institutionalisering	  tegengaan	  als	  iets	  wat	  
de	  sector	  vreemd	  is.	  	  
Het	  WMFNL	  functioneert	  vanuit	  drie	  organen:	  adviesraad,	  stichtingsbestuur	  en	  directie.	  De	  
adviesraad	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  diverse	  geledingen	  uit	  de	  sector;	  de	  raad	  heeft	  een	  
agenderend	  karakter	  en	  fungeert	  als	  klankbord	  voor	  de	  directie	  bij	  het	  uitvoeren	  van	  beleid.	  Het	  
stichtingsbestuur	  –	  waarvan	  de	  leden	  deskundig	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  (wereld)muziek	  en/of	  op	  
bestuurlijk	  terrein	  –	  is	  een	  bestuur	  op	  afstand	  is	  eindverantwoordelijk	  en	  is	  toezichthouder.	  De	  
directie	  maakt	  geen	  onderdeel	  uit	  van	  de	  adviesraad	  maar	  is	  aanwezig	  is	  bij	  alle	  vergaderingen.	  Bij	  
het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  initiatieven	  wordt	  het	  veld	  geconsulteerd	  en	  rekenschap	  afgelegd.	  
Borging	  gebeurt	  door	  het	  bestuur	  en	  de	  adviesraad.	  De	  directie	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
uitvoering	  van	  het	  beleid	  op	  inhoudelijk	  en	  organisatorisch	  gebied,	  en	  kan	  ook	  zelf	  projecten	  initiëren	  
en	  legt	  deze	  voor	  aan	  de	  adviesraad	  en	  bestuur.	  De	  directie	  treedt	  naar	  buiten	  toe	  op	  als	  
vertegenwoordiger	  van	  WMFNL.	  	  
	  
1.4	  Veranderende	  samenleving	  
In	  2012	  bleek	  uit	  onderzoek	  dat	  ruim	  1,5	  miljoen	  Nederlanders	  potentieel	  geïnteresseerd	  zijn	  in	  
wereldmuziek	  (Bron:	  Music	  Research,	  2012).	  Uit	  gegevens	  over	  2013	  blijkt	  dat	  de	  bezoekersaantallen	  
voor	  wereldmuziekfestivals	  in	  dat	  jaar	  de	  aantallen	  van	  jazzfestivals	  zelfs	  ruim	  overschrijden:	  world	  
festivals	  trokken	  1,9	  miljoen	  bezoekers	  tegenover	  1,5	  miljoen	  voor	  de	  jazz	  &	  blues	  (Bron:	  Festival	  
Monitor	  2014).	  Deze	  trend	  zal	  naar	  verwachting	  verder	  doorzetten.	  	  
Wat	  betreft	  publiek	  maakt	  de	  demografische	  samenstelling	  van	  de	  Nederlandse	  bevolking	  een	  sterke	  
verandering	  door.	  De	  babyboomers	  worden	  in	  rap	  tempo	  vervangen	  door	  een	  nieuwe	  generatie	  met	  
een	  kosmopolitischer	  referentiekader.	  In	  de	  grootstedelijke	  agglomeraties	  heeft	  inmiddels	  tegen	  de	  
50%	  van	  de	  bevolking	  een	  cultureel	  diverse	  achtergrond.	  Deze	  kentering	  draagt	  bij	  
aan	  veranderingen	  in	  smaak	  en	  waardering	  voor	  de	  verschillende	  muziekstromingen.	  
Beide	  (deels	  met	  elkaar	  samenhangende)	  ontwikkelingen	  maken	  de	  taak	  van	  WMFNL	  des	  te	  
pregnanter.	  Er	  is	  een	  potentieel	  groot	  publiek,	  en	  er	  is	  in	  potentie	  een	  sterke	  wereldmuzieksector.	  
Aan	  het	  WMFNL	  de	  taak	  de	  mogelijkheden	  die	  hier	  liggen	  uit	  te	  buiten.	  Of	  misschien	  beter	  gezegd,	  
hierin	  een	  klinkende	  opdracht	  te	  zien:	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  rijkdom	  aan	  culturele	  invloeden	  die	  de	  
wereldmuziek	  te	  bieden	  heeft,	  een	  weerklank	  krijgt	  die	  past	  bij	  en	  aansluit	  op	  de	  multiculturele	  
samenleving	  van	  vandaag	  en	  van	  de	  toekomst.	  	  
	  
	  
2.	  Ambities	  voor	  de	  komende	  periode	  
	  
2.1	  Algemeen:	  versterken	  van	  de	  sector	  	  
WMFNL	  heeft	  primair	  als	  doel	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Nederlandse	  wereldmuzieksector	  te	  
stimuleren	  en	  aan	  te	  jagen.	  Na	  de	  opheffing	  van	  Muziek	  Centrum	  Nederland	  op	  1	  januari	  2013	  is	  
deze	  taak	  nog	  belangrijker	  geworden.	  Door	  het	  waarborgen	  van	  promotie	  en	  profilering	  van	  de	  
sector	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland	  wil	  WMFNL	  de	  beeldvorming	  en	  kennis	  over	  het	  Nederlandse	  
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wereldmuziekveld	  blijvend	  versterken	  opdat	  betere	  condities	  worden	  gecreëerd	  voor	  boekingen	  en	  
optredens.	  	  
De	  viering	  van	  het	  jubileum	  van	  WMFNL	  in	  2016	  vormt	  een	  goede	  aanleiding	  om	  het	  belang	  en	  de	  
levendigheid	  van	  de	  sector	  te	  onderstrepen.	  De	  geformuleerde	  ambities	  zullen	  in	  de	  periode	  2016	  -‐
2018	  verder	  worden	  gerealiseerd	  en	  bestendigd.	  Afhankelijk	  van	  de	  actualiteit	  kunnen	  de	  activiteiten	  
waar	  nodig	  worden	  aangepast.	  	  
	  
2.2	  Stimuleren	  van	  nieuwe	  speelplekken	  	  
De	  omstandigheden	  in	  Nederland	  zijn	  voor	  musici	  de	  afgelopen	  jaren	  slechter	  geworden.	  Er	  zijn	  
steeds	  minder	  speelplekken.	  De	  komende	  periode	  ligt	  de	  focus	  op	  het	  stimuleren	  van	  nieuwe	  
speelplekken	  en	  –	  deels	  hiermee	  samenhangend	  –	  verbreding	  van	  het	  speelveld	  voor	  wereldmuziek.	  
Het	  Nederlandse	  ‘world’	  aanbod	  heeft	  veel	  raakvlakken	  met	  de	  jazz,	  pop	  en	  klassiek	  en	  onderscheidt	  
zich	  met	  veelvuldige	  en	  veelzijdige	  crossovers.	  Ook	  blijkt	  wereldmuziek	  regelmatig	  als	  inspiratiebron	  
te	  werken	  voor	  musici	  die	  actief	  zijn	  in	  andere	  genres.	  WMFNL	  wil	  de	  aansluiting	  stimuleren	  met	  
pop/jazz/klassiek	  en	  aangrenzende	  kunstdisciplines	  zoals	  dans.	  Daarbij	  staat	  de	  discussie	  met	  
beleidsmakers,	  programmeurs	  en	  marketeers	  over	  het	  aanspreken	  van	  nieuw	  divers	  publiek	  en	  over	  
succesvol	  anders/avontuurlijk/risicovol	  programmeren	  hoog	  op	  de	  agenda.	  	  
Een	  uitdagende	  en	  wellicht	  veelbelovende	  ontwikkeling	  in	  het	  denken	  over	  programmering	  en	  
speelplekken	  is	  een	  verschuiving	  van	  de	  nadruk	  op	  ‘stenen’	  naar	  ‘content’:	  het	  gaat	  daarbij	  niet	  
zozeer	  om	  het	  veiligstellen,	  ontwikkelen	  of	  uitbreiden	  van	  podia	  maar	  om	  een	  programmering	  die	  
wisselende	  podia	  /	  speelplekken	  omvat.	  Een	  voorbeeld	  is	  het	  Holland	  Festival:	  een	  herkenbaar	  
evenement	  maar	  met	  wisselende	  locaties	  voor	  de	  voorstellingen,	  concerten	  en	  presentaties.	  
	  
Er	  is	  niet	  alleen	  sprake	  van	  een	  verschraling	  van	  het	  aanbod	  van	  podia	  en	  andere	  speelplekken,	  ook	  
de	  honoraria	  van	  musici	  zijn	  de	  afgelopen	  jaren	  onder	  druk	  komen	  te	  staan.	  Waar	  mogelijk	  zal	  
WMFNL	  zich	  sterk	  maken	  voor	  adequate	  honoraria	  maar	  primair	  is	  dit	  een	  taak	  voor	  
belangenorganisaties	  voor	  musici,	  zoals	  de	  Ntb.2	  
	  
2.2.1	  Nationaal	  
Voor	  de	  Nederlandse	  markt	  liggen	  er	  kansen	  om	  de	  programmering	  van	  wereldmuziek	  op	  andere	  
podia	  en	  festivals	  te	  stimuleren.	  Om	  hiertoe	  openingen	  te	  creëren	  moet	  actief	  aansluiting	  worden	  
gezocht	  bij	  relevante	  vakbeurzen	  en	  conferenties,	  die	  dus	  niet	  exclusief	  gericht	  zijn	  op	  ‘world’	  maar	  
juist	  ook	  op	  andere	  genres:	  jazz,	  pop	  en	  klassiek.	  WMFNL	  is	  zich	  al	  op	  deze	  terreinen	  gaan	  begeven	  
(zie	  hiervoor	  ook	  de	  volgende	  paragraaf,	  2.2.2:	  Internationaal).	  Zo	  zal	  het	  in	  2016	  ook	  een	  
(bescheiden)	  presentatie	  verzorgen	  op	  de	  vakbeurs	  Classical:NEXT	  in	  Rotterdam.	  
Daarnaast	  wil	  het	  WMFNL	  waar	  mogelijk	  actief	  deelnemen	  aan	  het	  bredere	  culturele	  debat	  om	  ook	  
hier	  de	  rol	  en	  het	  belang	  van	  wereldmuziek	  te	  benadrukken.	  De	  mate	  waarin	  dit	  mogelijk	  is	  zal	  
evenwel	  afhangen	  van	  de	  beschikbare	  tijd	  en	  mankracht.	  De	  eigen	  World	  Blend	  Café	  -‐
netwerkwerkbijeenkomsten	  en	  expertmeetings	  komen	  tot	  op	  zekere	  hoogte	  al	  aan	  deze	  ambities	  
tegemoet:	  hier	  worden	  actuele	  onderwerpen	  middels	  discussies,	  doorgaans	  samen	  met	  andere	  
partijen	  (zoals	  podia,	  festivals,	  fondsen,	  belangengroeperingen)	  behandeld.	  Door	  de	  rol	  die	  WMFNL	  
hier	  speelt	  wordt	  het	  steeds	  vaker	  om	  advies	  gevraagd	  door	  betrokkenen	  uit	  het	  veld	  of	  uit	  andere	  
gebieden	  (onderwijs,	  organisaties)	  –	  in	  toenemende	  mate	  ook	  in	  internationaal	  verband.	  	  
	  
2.2.2	  Internationaal	  

                                                
2 WMFNL	  brengt	  dit	  uitgangspunt	  zelf	  in	  de	  praktijk	  door	  artiesten	  die	  optreden	  op	  World	  Blend	  Café’s	  een	  
adequaat	  honorarium	  te	  verstrekken. 
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Mede	  dankzij	  de	  geschiedenis	  van	  Nederland,	  haar	  koloniale	  verleden,	  open	  klimaat	  en	  geografische	  
ligging	  biedt	  Nederlandse	  wereldmuziek	  unieke	  en	  innovatieve	  crossovers	  waarmee	  zij	  zich	  op	  
internationale	  markt	  sterk	  kan	  onderscheiden.	  Dankzij	  hun	  internationale	  karakter,	  professionaliteit	  
en	  hoge	  kwaliteit	  genieten	  Nederlandse	  wereldmuziekgroepen	  een	  goede	  reputatie	  in	  het	  
buitenland.	  Daarnaast	  beschikt	  Nederland	  over	  veel	  kennis,	  expertise	  en	  een	  zeer	  divers	  aanbod.	  
	  
Hierop	  inspelend	  wil	  het	  WMFNL	  kansen	  creëren	  op	  de	  internationale	  markt	  voor	  het	  Nederlandse	  
wereldmuziekaanbod	  door	  profilering	  op	  relevante	  wereldmuziekbeurzen	  zoals	  WOMEX,	  Babel	  Med.	  
Maar	  ook	  door	  verkenning	  van	  nieuwe	  markten	  middels	  aanwezigheid	  op	  beurzen	  gericht	  op	  
podiumkunsten,	  jazz,	  klassiek	  en	  pop.	  Voor	  de	  toekomst	  wordt	  aansluiting	  gezocht	  bij	  bestaande	  
festivals	  of	  evenementen	  (zowel	  nationaal	  als	  internationaal)	  waaraan	  een	  bezoekersprogramma	  
voor	  internationale	  programmeurs	  en	  agenten	  kan	  worden	  gekoppeld.	  	  
	  
2.3	  Europese	  monitor	  marktverkenning	  	  
Aansluitend	  bij	  het	  streven	  naar	  internationalisering	  heeft	  het	  WMFNL	  het	  plan	  opgevat	  een	  
doorlopende	  monitor	  van	  de	  Europese	  markt	  in	  te	  richten,	  als	  een	  soort	  barometer	  van	  de	  stand	  van	  
zaken	  in	  de	  wereldmuziek	  in	  Europa:	  de	  EWMM	  (European	  World	  Music	  Monitor).	  Inmiddels	  is	  
hiertoe	  een	  netwerk	  met	  Europese	  spelers	  opgericht	  waarmee	  dit	  plan	  de	  komende	  periode	  
gezamenlijk	  wordt	  uitgewerkt.	  
	  
2.4	  Profilering	  en	  promotie	  
Een	  sterke	  consequente	  ‘branding’	  door	  middel	  van	  een	  verdere	  uitbouw	  van	  de	  
marketingcommunicatiestrategie	  op	  de	  lange	  termijn	  is	  essentieel.	  Daarbij	  is	  zichtbaarheid	  online	  via	  
de	  site,	  sociale	  en	  digitale	  media	  alsook	  op	  vakbeurzen,	  conferenties	  en	  evenementen,	  en	  via	  
publicaties	  in	  media	  voor	  cultuur-‐	  en	  muziekprofessionals	  leidend.	  	  
	  
2.5	  Professionalisering	  sector	  
Voor	  de	  professionalisering	  van	  de	  sector	  blijven	  de	  World	  Blend	  Café-‐netwerkbijeenkomsten	  en	  
periodieke	  expertmeetings	  belangrijk.	  Daarnaast	  wil	  het	  WMFNL	  in	  de	  komende	  jaren	  inspelen	  op	  de	  
groeiende	  behoefte	  aan	  extra	  ondersteuning	  bij	  ontwikkeling	  van	  specifieke	  ‘skills’	  op	  het	  gebied	  van	  
talentontwikkeling,	  fondsenwerving,	  marketing,	  communicatie,	  zakelijk	  management	  en	  
ondernemen	  op	  de	  internationale	  markt.	  In	  de	  komende	  periode	  zal	  hiertoe	  een	  plan	  worden	  
uitgewerkt	  om	  workshops,	  masterclasses,	  coaching-‐	  en	  adviesgesprekken	  te	  realiseren,	  in	  
samenwerking	  met	  muziekopleidingen,	  deskundigen	  en	  partners	  uit	  het	  veld.	  	  
	  
2.6	  Deskundigheidsbevordering	  culturele	  veld	  
Heersende	  opvattingen	  ten	  aanzien	  van	  programmering	  en	  publieksbenadering	  stroken	  vaak	  niet	  
meer	  met	  de	  realiteit.	  Bij	  veel	  beleidsmakers,	  programmeurs	  en	  zaalhouders,	  en	  in	  een	  groot	  deel	  
van	  de	  media	  is	  er	  sprake	  van	  een	  blinde	  vlek	  voor	  de	  grote	  demografische	  verschuivingen	  die	  zich	  in	  
Nederland	  voltrekken:	  anno	  2015	  tellen	  de	  grootstedelijke	  agglomeraties	  Amsterdam,	  Rotterdam,	  
Den	  Haag	  en	  Utrecht	  ruim	  3,3	  miljoen	  inwoners.	  Daarvan	  valt	  een	  kleine	  42%	  onder	  de	  CBS-‐definitie	  
allochtoon,	  eerste	  of	  tweede	  generatie.	  Wanneer	  we	  daar	  de	  derde	  generatie	  bij	  optellen,	  gaan	  we	  
nu	  al	  richting	  de	  50%.	  Beleidsmakers	  in	  de	  cultuursector,	  programmeurs	  en	  marketing-‐
communicatiemedewerkers	  van	  muziekpodia,	  evenals	  betrokkenen	  in	  media	  en	  educatie	  of	  bij	  
ambassades	  zijn	  vaak	  onvoldoende	  doordrongen	  van	  deze	  verschuivingen	  en	  van	  de	  consequenties	  
die	  deze	  ontwikkeling	  heeft	  voor	  de	  eigen	  bedrijfstak.	  En	  waar	  dit	  besef	  wel	  aanwezig	  is,	  is	  er	  vaak	  
behoefte	  aan	  nadere	  informatie.	  WMFNL	  wil	  aan	  deze	  behoeften	  voldoen	  door	  het	  aanbieden	  van	  
kennis	  en	  adviezen,	  in	  expertmeetings	  of	  worskhops	  ‘op	  maat’.	  Overigens:	  zonder	  de	  pretentie	  een	  
antwoord	  te	  hebben	  op	  alle	  vragen.	  Het	  gaat	  in	  eerste	  instantie	  om	  een	  dialoog	  en	  om	  het	  
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inventariseren	  van	  knelpunten	  –	  van	  daaruit	  kan	  gezamenlijk	  naar	  antwoorden	  en	  oplossingen	  
gezocht	  worden.	  
	  
2.7	  Archieven	  en	  immaterieel	  erfgoed	  
Het	  WMFNL	  wil	  in	  de	  komende	  jaren	  haar	  kennis	  en	  ervaring	  aanbieden	  bij	  de	  inspanningen	  tot	  het	  
behoud	  en	  de	  ontsluiting	  van	  muziekarchieven.	  Zo	  werd	  in	  2013	  dankzij	  een	  actie	  van	  WMFNL	  het	  
Wereldomroeparchief	  gered.	  Ook	  bemiddelde	  het	  bij	  de	  redding	  van	  het	  Tropentheater-‐
muziekarchief	  dat	  nu	  bij	  RASA	  in	  Utrecht	  is	  ondergebracht.	  Om	  dit	  thema	  te	  agenderen	  werd	  hieraan	  
een	  expertmeeting	  gewijd	  (2013,	  Boekmanstichting).	  
	  
	  
3.	  Activiteiten	  2016	  	  
	  
De	  genoemde	  ambities	  voor	  de	  komende	  jaren	  zullen	  per	  jaar	  preciezer	  worden	  ingevuld.	  Voor	  2016	  
zijn	  de	  volgende	  activiteiten	  gepland:	  	  
	  
3.1	  Nationaal	  
	  
3.1.1	  World	  Blend	  Café’s	  
De	  WBC-‐netwerkbijeenkomsten	  voor	  muziekprofessionals	  vormen	  de	  kernactiviteit	  van	  het	  WMFNL.	  
Ambitie	  is	  om	  jaarlijks	  acht	  WBC-‐netwerkbijeenkomsten	  te	  realiseren.	  Inmiddels	  hebben	  over	  de	  
afgelopen	  jaren	  meer	  dan	  zeventig	  edities	  van	  het	  World	  Blend	  Café	  plaatsgevonden.	  Keer	  op	  keer	  
komen	  gemiddeld	  tussen	  de	  75-‐100	  belangstellenden	  (uit	  heel	  Nederland)	  bijeen	  -‐	  variërend	  van	  
podia,	  festivals,	  boekers	  en	  labels	  tot	  artiesten,	  fondsen,	  programmamakers	  en	  journalisten.	  De	  
WBC’s	  zijn	  laagdrempelig	  van	  opzet,	  ze	  zijn	  gratis	  toegankelijk	  voor	  zowel	  iedereen	  die	  actief	  is	  in	  de	  
sector	  als	  voor	  geïnteresseerde	  buitenstaanders.	  Tijdens	  deze	  bijeenkomsten	  wordt	  aansluiting	  
gezocht	  met	  relevante	  netwerkorganisaties	  en	  worden	  nieuwe	  initiatieven,	  samenwerking	  en	  
kennisuitwisseling	  gestimuleerd.	  Deze	  netwerkbijeenkomsten	  hebben	  inmiddels	  bewezen	  een	  
bepalende	  rol	  te	  spelen	  bij	  de	  bundeling,	  emancipatie	  en	  bedrijvigheid	  van	  de	  sector:	  tal	  van	  
activiteiten	  zijn	  voortgekomen	  uit	  de	  contacten	  die	  op	  de	  WBC’s	  gelegd	  werden	  en	  uit	  de	  matches	  
die	  hier	  tot	  stand	  kwamen.	  
	  
Per	  WBC-‐editie	  staat	  een	  actueel	  thema	  centraal	  met	  steeds	  wisselende	  gastsprekers,	  dj’s,	  pitches	  en	  
showcases,	  en	  is	  er	  veel	  ruimte	  om	  te	  netwerken,	  inclusief	  borrel	  en	  buffet.	  Per	  editie	  vindt	  er	  een	  
betaalde	  showcase	  plaats.	  	  
	  
Van	  de	  acht	  WBC-‐edities	  in	  2016	  vinden	  er	  vier	  –	  verspreid	  over	  het	  jaar	  –	  plaats	  in	  het	  Bimhuis	  in	  
Amsterdam,	  twee	  in	  Rotterdam	  (respectievelijk	  tijdens	  de	  Jazzdag	  en	  in	  het	  WMDC),	  daarnaast	  zijn	  er	  
nog	  edities	  gepland	  tijdens	  Amersfoort	  Jazz	  en	  in	  Doornroosje	  in	  Nijmegen	  of	  RASA	  Utrecht.	  
	  
3.1.2	  Expertmeeting	  en	  symposium	  
WMFNL	  streeft	  verdieping	  na	  en	  stimuleert	  daarom	  het	  debat	  met	  het	  doel	  nieuwe	  inzichten,	  kansen	  
en	  verbindingen	  te	  creëren.	  Hiertoe	  wil	  het	  WMFNL	  jaarlijks	  een	  expertmeeting	  en/of	  symposium	  
organiseren	  met	  vooraanstaande	  spelers	  uit	  het	  wereldmuziekveld,	  in	  samenwerking	  met	  partijen	  
van	  buiten.	  In	  2016	  is	  gekozen	  voor	  een	  uitgebreid	  symposium	  tijdens	  de	  viering	  van	  het	  tienjarig	  
jubileum	  in	  september	  in	  het	  Bimhuis	  Amsterdam,	  met	  als	  vermoedelijk	  overkoepelend	  thema	  ‘De	  
creolisering	  van	  muziek	  in	  Nederland’.	  
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3.1.3	  Profilering	  	  
Het	  WMFNL	  wil	  in	  de	  komende	  periode	  meer	  naar	  buiten	  treden	  om	  trends	  op	  het	  terrein	  van	  de	  
wereldmuziek	  en	  de	  kansen	  die	  er	  liggen	  te	  signaleren	  en	  om	  discussie	  en	  samenwerking	  te	  zoeken	  
door	  aanwezigheid	  bij	  evenementen	  in	  het	  muziekcircuit	  voor	  professionals	  zowel	  bij	  de	  jazz,	  pop	  als	  
klassiek.	  	  
Het	  gaat	  om	  evenementen	  en	  bijeenkomsten	  als	  Eurosonic/Noorderslag	  (Groningen),	  Jazzdag	  
(Rotterdam)	  en	  Buma	  Classical	  Convention	  (Utrecht),	  Classical:NEXT	  (Rotterdam),	  Amersfoort	  Jazz,	  
Grachtenfestival	  (Amsterdam),	  WMDC,	  Tropenmuseum,	  Cultuur	  in	  Beeld,	  de	  Staat	  van	  Cultuur,	  
bijeenkomsten	  van	  Fonds	  Podiumkunsten,	  VSCD,	  VNPF,	  LKCA,	  Cultuurconnectie,	  enzovoort.	  	  
	  
3.1.4	  Viering	  tien	  jaar	  WMFNL	  
In	  september	  2016	  viert	  WMFNL	  haar	  tienjarig	  jubileum.	  Deze	  mijlpaal	  wordt	  gevierd	  door	  de	  sector	  
extra	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  De	  focus	  ligt	  hierbij	  op	  een	  tweedaags	  festival	  ‘Dutch	  World	  Calling’	  
(werktitel)	  in	  Amsterdam	  in	  het	  Bimhuis	  en	  Paradiso	  Noord	  (Tolhuistuin),	  op	  7	  en	  8	  september.	  Voor	  
de	  jubileumactiviteiten	  wordt	  een	  gericht	  marketing/publiciteitsplan	  uitgewerkt.	  
	  
3.1.5	  Promotie-‐cd	  
In	  samenwerking	  met	  het	  internationaal	  toonaangevende	  wereldmuziektijdschrift	  Songlines	  wil	  
WMFNL	  een	  Dutch	  World	  promotie-‐cd	  produceren.	  In	  2012	  werd	  al	  eerder	  de	  Dutch	  Delta	  Sounds	  
promo-‐cd	  met	  dit	  magazine	  gemaakt,	  die	  toen	  zeer	  positief	  ontvangen	  is	  (uitgave	  Stichting	  
Ritmundo).	  De	  nieuwe	  cd	  zal	  eind	  september	  2016	  in	  de	  WOMEX-‐uitgave	  van	  Songlines	  in	  een	  oplage	  
van	  20.000	  stuks	  internationaal	  worden	  verspreid	  onder	  wereldmuziek	  afficionados	  en	  
muziekprofessionals.	  Daarnaast	  zal	  in	  het	  tijdschrift	  en	  online	  redactioneel	  aandacht	  aan	  de	  muziek	  
worden	  besteed	  en	  is	  de	  muziek	  aan	  boord	  van	  British	  Airways	  een	  jaar	  lang	  te	  beluisteren	  door	  zo’n	  
1.1	  miljoen	  luisteraars.	  De	  keuze	  van	  de	  bands	  zal	  volgens	  de	  formele	  selectiecriteria	  worden	  
bepaald.	  Tijdens	  het	  jubileumfestival	  zal	  een	  pre-‐promotie	  voor	  de	  cd	  plaatsvinden.	  
	  
3.1.6	  Festival	  
Tijdens	  het	  festival	  krijgen	  tien	  hoogwaardige	  world	  acts	  uit	  Nederland	  de	  gelegenheid	  om	  zich	  te	  
presenteren.	  De	  selectie	  van	  de	  bands	  vindt	  plaats	  door	  een	  onafhankelijke	  selectiecommissie	  van	  
deskundigen	  uit	  het	  veld.	  Als	  onderdeel	  van	  het	  festival	  zal	  een	  Dutch	  World	  Award	  worden	  
uitgeloofd	  voor	  een	  veelbelovend	  talent	  en	  een	  succesvolle	  world	  act.	  
Aan	  het	  festival	  wordt	  in	  samenwerking	  met	  Dutch	  Performing	  Arts	  een	  bezoekersprogramma	  
gekoppeld.	  Voorts	  worden	  partners	  vanuit	  het	  veld	  en	  media	  betrokken	  bij	  de	  organisatie	  en	  
invulling	  van	  de	  verschillende	  onderdelen,	  zoals	  Bimhuis,	  Paradiso/Tolhuistuin,	  WMDC,	  VPRO,	  
Concertzender	  en	  MixedWorldMusic.	  Tijdens	  het	  festival	  wordt	  de	  Dutch	  World	  muziekgids	  
gepresenteerd.	  Dit	  overzicht	  is	  gericht	  op	  professionals	  –	  en	  ook	  dit	  is	  een	  productie	  van	  WMFNL	  (zie	  
hiervoor	  verder	  3.1.8).	  	  
	  	  
Het	  avondprogramma	  is	  gericht	  op	  algemeen	  publiek,	  agenten,	  programmeurs	  en	  pers.	  Voor	  overdag	  
wordt	  een	  programma	  met	  een	  symposium,	  conferentie	  en	  speeddates	  samengesteld	  dat	  is	  
afgestemd	  op	  de	  Nederlandse	  en	  internationale	  professionals.	  De	  exacte	  invulling	  wordt	  in	  overleg	  
met	  het	  veld	  bepaald.	  Het	  symposium	  concentreert	  zich	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  wereldmuziek	  in	  
Nederland.	  Naast	  een	  plenair	  programma	  zijn	  er	  workshops	  en	  speeddates.	  Het	  
conferentieprogramma	  is	  gericht	  op	  actuele	  issues	  op	  het	  gebied	  van	  professionalisering	  zoals	  
marketing,	  fondsenwerving,	  beleid	  en	  muziek-‐export/de	  internationale	  markt.	  Voor	  het	  symposium	  
en	  conferentieprogramma	  worden	  nationale	  en	  mogelijk	  ook	  enkele	  internationale	  sprekers	  
uitgenodigd.	  	  
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3.1.7	  Infogids:	  online	  en	  print	  
Om	  het	  veld	  nationaal	  maar	  ook	  internationaal	  te	  ontsluiten	  voor	  professionals	  is	  een	  actueel	  
overzicht	  met	  gegevens	  van	  de	  belangrijkste	  spelers	  in	  het	  Nederlandse	  wereldmuziekveld	  
noodzakelijk.	  Het	  afgelopen	  jaar	  is	  hiertoe	  een	  start	  gemaakt	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Engelstalige	  digitale	  
dbase.	  In	  2016	  zullen	  verdere	  gegevens	  van	  relevante	  spelers	  in	  het	  Nederlandse	  wereldmuziekveld	  
worden	  toegevoegd	  (podia	  en	  festivals,	  artiesten,	  agenten,	  boekers,	  labels,	  media,	  muziekarchieven,	  
relevante	  organisaties	  en	  instituten)	  evenals	  een	  overzicht	  van	  belangrijke	  internationale	  spelers.	  
Tijdens	  het	  jubileum	  zullen	  de	  gedrukte	  uitgave	  en	  de	  online	  versie	  worden	  gepresenteerd.	  De	  gids	  
zal	  vervolgens	  jaarlijks	  van	  updates	  worden	  voorzien.	  
	  
3.2	  Internationaal	  
Wegens	  de	  toenemende	  cultuurbezuinigingen	  en	  het	  afnemend	  aantal	  speelkansen	  op	  de	  
Nederlandse	  podia	  nemen	  de	  behoefte	  en	  noodzaak	  onder	  musici	  toe	  om	  zich	  op	  het	  buitenland	  te	  
richten.	  Ruim	  21%	  van	  de	  optredens	  van	  Nederlandse	  wereldmusici	  vindt	  nu	  al	  plaats	  in	  het	  
buitenland.	  
Daarnaast	  hecht	  het	  WMFNL	  er	  groot	  belang	  aan	  om	  bij	  te	  dragen	  aan	  de	  organisatie	  van	  een	  
volwaardige	  internationale	  vertegenwoordiging	  van	  Nederlandse	  wereldmuziek	  professionals	  –	  met	  
name	  musici	  –	  op	  de	  internationale	  (wereld)muziekbeurzen.	  	  
In	  2016	  en	  de	  volgende	  jaren	  wil	  het	  WMFNL	  onder	  de	  noemer	  van	  de	  ‘Dutch	  World’	  campagne	  de	  
overkoepelende	  marketingstrategie	  continueren.	  Op	  het	  gebied	  van	  internationalisering	  valt	  er	  voor	  
Nederlandse	  wereldmuziek	  veel	  te	  winnen.	  	  
	  
Naast	  de	  Nederlandse	  vertegenwoordiging	  door	  middel	  van	  een	  paraplustand	  en	  andere	  activiteiten	  
zijn	  in	  2015	  tijdens	  de	  WOMEX	  een	  Nederlandse	  showcase	  en	  extra	  ondersteuning	  van	  Nederlandse	  
top-‐acts	  gerealiseerd.	  Voor	  de	  komende	  jaren	  is	  het	  plan	  deze	  lijn	  voort	  te	  zetten	  en	  op	  regelmatige	  
basis	  een	  Dutch	  World	  showcase	  programma	  te	  presenteren	  en	  Nederlandse	  top-‐acts	  extra	  te	  
higlighten	  op	  internationale	  beurzen.	  
	  
3.2.1	  Internationale	  beurzen	  
Voor	  2016	  wil	  WMFNL	  opnieuw	  een	  uitgebreide	  Nederlandse	  vertegenwoordiging	  presenteren	  op	  
wereldmuziekbeurzen:	  WOMEX	  (Santiago	  de	  Compostela,	  Spanje:	  19-‐23	  oktober	  2016)	  en	  	  
Babel	  Med	  Music	  (Marseille,	  Frankrijk:	  17-‐19	  maart	  2016).	  
Op	  jazzahead!	  (Bremen,	  Duitsland:	  21-‐24	  april)	  en	  Classical	  Next	  (Rotterdam,	  eind	  25-‐28	  mei)	  zal	  
WMFNL	  met	  een	  eigen	  vertegenwoordiging	  aansluiten	  bij	  de	  reeds	  aanwezige	  Nederlandse	  
Paraplustand	  van	  Dutch	  Performing	  Arts/BumaCultuur.	  Tijdens	  Visa	  For	  Music	  (Rabat,	  Marokko:	  
november	  2016)	  is	  een	  bescheiden	  afvaardiging	  door	  WMFNL	  gepland.	  
	  
WOMEX	  is	  de	  belangrijkste	  wereldmuziekbeurs	  ter	  wereld.	  Nagenoeg	  alle	  landen	  van	  enige	  
importantie	  zijn	  er	  jaarlijks	  vertegenwoordigd	  met	  een	  uitgebreide	  landenstand	  en	  eigen	  activiteiten.	  
Nederland	  moet	  zich	  daarmee	  kunnen	  meten	  en	  zich	  onderscheiden.	  Door	  een	  krachtige	  
vertegenwoordiging	  worden	  voor	  Nederlandse	  musici	  meer	  zichtbaarheid	  en	  extra	  kansen	  voor	  
effectieve	  'traffic'	  gecreëerd.	  Ook	  betekent	  de	  WOMEX	  een	  uitgelezen	  kans	  om	  onderling	  intensief	  te	  
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netwerken.	  De	  meeste	  musici	  kunnen	  zich	  geen	  eigen	  stand	  permitteren.	  Voor	  hen	  is	  
vertegenwoordiging	  via	  de	  Nederlandse	  paraplustand	  van	  WMFNL	  van	  grote	  waarde.	  
	  
In	  2016	  (en	  de	  jaren	  erna)	  zal	  de	  Nederlandse	  vertegenwoordiging	  op	  beurzen	  volgens	  hetzelfde	  
model	  worden	  vormgegeven	  als	  in	  voorgaande	  jaren.	  Alle	  activiteiten	  zijn	  erop	  gericht	  de	  relevantie	  
en	  onderscheidende	  diversiteit	  van	  het	  Nederlandse	  aanbod	  goed	  zichtbaar	  te	  maken.	  Er	  wordt	  
vanuit	  WMFNL	  extra	  ondersteuning	  geboden	  om	  musici	  te	  matchen	  met	  internationale	  partijen	  om	  
zaken	  te	  doen.	  Het	  succes	  van	  de	  Nederlandse	  campagne-‐activiteiten	  is	  afhankelijk	  van	  een	  
zorgvuldige	  voorbereiding	  en	  uitvoering.	  	  
Voor	  Babel	  Med	  Music	  wordt	  een	  bescheidener	  opzet	  gehanteerd	  dan	  op	  WOMEX,	  zonder	  showcase	  
en	  trade	  dinner.	  In	  bijlage	  III	  is	  een	  verslag	  opgenomen	  van	  WOMEX	  2015,	  inclusief	  een	  overzicht	  van	  
de	  voorgenomen	  activiteiten	  voor	  de	  komende	  edities.	  Hieronder	  een	  beknopte	  opsomming	  van	  de	  
beoogde	  activiteiten:	  
	  

Dutch	  World	  campagne	  
Er	  wordt	  extra	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  aankleding	  van	  de	  eigen	  stand.	  Via	  e-‐mail,	  sociale	  
media,	  online-‐adverteren	  en	  actieve	  verspreiding	  van	  de	  informatiebrochure	  en	  affiches	  
worden	  bezoekers	  op	  de	  stand	  geattendeerd.	  Nederlandse	  deelnemers	  worden	  op	  de	  hoogte	  
gehouden	  door	  specifieke	  web-‐info	  en	  social	  media.	  Een	  nieuwe	  editie	  van	  het	  ‘Dutch	  World	  
informatieboekje’	  wordt	  in	  print	  en	  digitaal	  beschikbaar	  gesteld.	  Ten	  slotte	  wordt	  de	  
promotie-‐cd	  met	  Nederlandse	  artiesten	  door	  Songlines	  Magazine	  op	  WOMEX	  verspreid.	  	  
Paraplustand	  	  
Om	  de	  zichtbaarheid	  te	  maximaliseren	  bevindt	  de	  Dutch	  World	  paraplustand	  zich	  in	  een	  
straatje	  omringd	  door	  andere	  Nederlandse	  standhouders.	  	  
	  

Netwerkdiner	  
Bij	  dit	  diner	  worden	  rond	  dertig	  Nederlandse	  professionals	  gekoppeld	  aan	  relevante	  
buitenlandse	  muziekprogrammeurs	  en	  sleutelfiguren.	  De	  afgelopen	  jaren	  bleek	  dit	  onderdeel	  
buitengewoon	  succesvol.	  

	  
Netwerksessie	  EWMI	  
In	  het	  kader	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  Europees	  kennisnetwerk	  en	  een	  monitor	  van	  de	  
Europese	  markt	  zullen	  tijdens	  Babel	  Med	  Music	  en	  WOMEX	  op	  initiatief	  van	  WMFNL	  vervolg-‐
netwerkbijeenkomsten	  worden	  gehouden.	  	  

	  
Spotlights	  en	  showcase	  programma	  	  
Een	  aantal	  veelbelovende	  acts	  wordt	  tijdens	  de	  beurzen	  extra	  in	  de	  spotlight	  gezet.	  	  
	  

	   Enquête	  en	  evaluatie	  
	   Na	  afloop	  vindt	  een	  evaluatie	  plaats	  en	  wordt	  onder	  de	  deelnemers	  een	  enquête	  
	   gehouden	  om	  de	  resultaten	  en	  reacties	  te	  meten.	  
	  
3.2.2	  Bezoekersprogramma	  	  
Voor	  de	  komende	  periode	  wordt	  de	  mogelijkheid	  onderzocht	  om	  buitenlandse	  programmeurs	  naar	  
optredens	  van	  Nederlandse	  wereldmuziek-‐acts	  uit	  te	  nodigen.	  In	  september	  2016	  zal	  hiermee	  een	  
start	  worden	  gemaakt	  bij	  het	  tienjarig	  jubileum.	  	  
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3.2.3	  Ontwikkeling	  Europees	  kennisnetwerk	  
In	  2016	  wil	  het	  WMFNL	  vervolg-‐netwerkbijeenkomsten	  houden	  met	  onder	  andere	  Europese	  
muziekinformatiecentra	  en	  exportbureaus,	  met	  als	  doel	  het	  wereldmuziekveld	  ook	  op	  Europees	  
niveau	  te	  versterken.	  Een	  eerste	  aanzet	  hiertoe	  vond	  in	  2014	  plaats	  in	  Marseille.	  	  
Door	  uitwisseling	  van	  marktgegevens	  zullen	  nieuwe	  inzichten	  worden	  gebruikt	  om	  de	  positionering	  
van	  het	  veld	  te	  versterken	  zowel	  binnen	  het	  Europese	  muziekveld	  als	  ook	  richting	  overheden,	  
beleidsmakers,	  financiers	  en	  partners.	  Het	  Nederlandse	  sectoronderzoek	  ‘Klankrijk	  &	  Kansrijk’	  (2012)	  
geldt	  hierbij	  als	  model.	  Op	  grond	  hiervan	  wordt	  een	  concept	  voor	  een	  doorlopende	  monitor	  
ontwikkeld	  op	  basis	  waarvan	  de	  Europese	  markt	  in	  kaart	  kan	  worden	  gebracht:	  de	  European	  World	  
Music	  Monitor	  (EWMM).	  WMFNL	  zal	  als	  initiatiefnemer	  van	  dit	  netwerk	  de	  discussie	  in	  2016	  en	  
daarna	  voortzetten	  met	  concrete	  netwerkbijeenkomsten	  tijdens	  Babel	  Med	  Music	  en	  WOMEX.	  	  
Zie	  ook:	  http://www.worldmusicforum.nl/dutchworld/ewmi-‐network.html	  
	  
Aansluitend	  wordt	  in	  dit	  Europese	  netwerk	  actief	  de	  mogelijkheid	  onderzocht	  om	  op	  Europees	  
niveau	  dit	  plan	  –	  met	  steun	  van	  het	  EU-‐programma	  Creative	  Europe	  –	  verder	  gestalte	  te	  geven	  in	  een	  
concreet	  pilot	  project.	  Aan	  deze	  pilot	  zullen	  drie	  tot	  vijf	  Europese	  landen	  deelnemen.	  	  
	  
3.2.4	  Verkenning	  van	  nieuwe	  markten	  en	  internationaal	  netwerk	  
Vanuit	  verschillende	  bronnen	  is	  gebleken	  dat	  er	  onder	  andere	  op	  jazzahead!	  (Bremen,	  Duitsland),	  
Visa	  For	  Music	  (Rabat,	  Marokko)	  en	  in	  Canada,	  VS,	  Azië	  (India,	  Indonesië,	  China,	  Zuid	  Korea)	  en	  Zuid-‐
Amerika	  toenemende	  interesse	  bestaat	  voor	  het	  Nederlandse	  aanbod	  en	  de	  bij	  ons	  aanwezige	  
expertise.	  Het	  afgelopen	  jaar	  zijn	  door	  scouts	  vanuit	  het	  WMFNL	  enkele	  internationale	  beurzen	  en	  
conferenties	  bezocht	  en	  heeft	  WMFNL	  zich	  voor	  het	  eerst	  op	  het	  internationale	  netwerk	  kunnen	  
oriënteren	  en	  profileren.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  dit	  beleid	  voort	  te	  zetten	  zodat	  op	  nieuwe	  kansen	  kan	  
worden	  ingespeeld	  en	  het	  netwerk	  internationaal	  verder	  wordt	  versterkt.	  
	  
	  
4.	  Marketing/publiciteit	  
	  
De	  uitbreiding	  van	  de	  projectactiviteiten	  vraagt	  extra	  inspanningen	  voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  
communicatie.	  Het	  zwaartepunt	  ligt	  grotendeels	  op	  verdere	  ontplooiing	  van	  de	  online-‐activiteiten.	  
Een	  substantiële	  upgrade	  en	  aanpassing	  van	  de	  website,	  onderhoud	  en	  uitbreiding	  van	  de	  redactie-‐	  
en	  verslagleggingsactiviteiten	  zijn	  in	  de	  komende	  tijd	  noodzakelijk.	  Enige	  aanpassing	  van	  de	  huisstijl	  
is	  wenselijk.	  Het	  tienjarig	  jubileum	  is	  hiervoor	  een	  goed	  moment.3	  	  Aanvullend	  op	  het	  marketing-‐
publiciteitsplan	  voor	  de	  reguliere	  activiteiten,	  wordt	  voor	  de	  jubileumfestiviteiten	  een	  apart	  
gedetailleerd	  marketing/publiciteitsplan	  opgesteld	  om	  de	  muziek	  behalve	  in	  het	  professionele	  veld	  
ook	  bij	  het	  publiek	  onder	  de	  aandacht	  te	  brengen.	  In	  bijlage	  IV	  is	  een	  overzicht	  te	  vinden	  van	  de	  
voorgenomen	  algemene	  marketing	  en	  publiciteit	  van	  WMFNL	  voor	  de	  jaren	  2016-‐2018.	  
	  
5.	  Organisatie	  
	  
WMFNL	  is	  een	  flexibele	  projectorganisatie	  met	  een	  stabiele	  vaste	  kern.	  WMFNL	  beschikt	  niet	  over	  
een	  eigen	  kantoorruimte	  –	  op	  dit	  moment	  fungeert	  het	  kantoor	  van	  de	  directie	  als	  zodanig	  –	  en	  
ontvangt	  geen	  structurele	  inkomsten.	  Jaarlijks	  worden	  projectsubsidies	  aangevraagd.	  	  
Er	  wordt	  onderzocht	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  op	  termijn	  structurelere	  inkomsten	  te	  genereren	  alsook	  
een	  buffer	  met	  eigen	  vermogen	  op	  te	  bouwen.	  Hiertoe	  wordt	  door	  WMFNL	  de	  ANBI-‐status	  

                                                
3 De	  vernieuwde	  website	  en	  aangepaste	  huisstijl	  zullen	  medio	  mei	  2016	  gereed	  zijn. 
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aangevraagd.	  Zodra	  deze	  is	  toegekend	  zal	  een	  programma	  voor	  werving	  van	  sponsors	  en	  donaties	  
worden	  ontwikkeld.	  	  
	  
In	  verband	  met	  de	  toename	  in	  activiteiten	  zal	  de	  komende	  periode	  extra	  aandacht	  aan	  
professionalisering	  van	  de	  organisatie	  worden	  geschonken.	  Een	  aanzienlijk	  deel	  van	  de	  
werkzaamheden	  wordt	  verricht	  door	  betrokken	  freelancers	  en	  vrijwilligers.	  Er	  zullen	  voor	  de	  
uitvoering	  meer	  gespecialiseerde	  werkzaamheden	  professionals	  op	  projectbasis	  worden	  
aangetrokken.	  	  
De	  boekhouding	  van	  WMFNL	  wordt	  verzorgd	  door	  Ernestien	  Lammen.	  Voor	  
secretariaatswerkzaamheden,	  productie,	  publicitaire	  ondersteuning,	  redactie,	  onderhoud	  website	  en	  
vormgeving	  worden	  momenteel	  freelancers	  ingehuurd.	  
Rond	  de	  jubileumactiviteiten	  in	  2016	  worden	  naast	  extra	  vrijwilligers	  twee	  betaalde	  krachten	  ingezet,	  
voor	  de	  productie	  respectievelijk	  publiciteit	  van	  het	  festival	  (vermoedelijk	  Marianne	  Smitshoek	  en	  
Pepita	  Pistolera).	  
	  
Sinds	  de	  oprichting	  van	  WMFNL	  is	  de	  beleidsontwikkeling,	  projectleiding	  en	  communicatie	  in	  handen	  
van	  directeur	  Sonja	  Heimann.	  Programmamaker/	  journalist	  Stan	  Rijven	  eindverantwoordelijk	  voor	  de	  
artistiek-‐inhoudelijke	  invulling	  en	  de	  presentatie	  van	  activiteiten.	  
Bij	  de	  adviesraad	  en	  het	  veld	  worden	  reacties	  en	  ideeën	  getoetst	  en	  behoeften	  van	  het	  veld	  
geïnventariseerd.	  Adviesraadleden	  Emiel	  Barendsen	  (voorzitter)	  en	  Agnes	  Salverda,	  ex-‐programmeur	  
van	  Paradiso,	  zijn	  regelmatig	  actief	  betrokken	  bij	  de	  ontwikkeling	  en	  invulling	  van	  de	  plannen.	  
Daarnaast	  is	  onderzoeker	  Rob	  Boonzajer	  Flaes	  betrokken	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Europese	  
monitor.	  	  
	  
De	  drie	  bestuurlijke	  organen	  van	  WMFNL	  –	  adviesraad,	  stichtingsbestuur	  en	  directie	  –	  hebben	  een	  
goede	  werkrelatie.	  Nu	  de	  organisatie	  en	  de	  daarmee	  samenhangende	  activiteiten	  sterk	  gegroeid	  zijn,	  
wordt	  de	  taakomschrijving	  van	  de	  drie	  organen	  en	  de	  verschillende	  verantwoordelijkheden	  nader	  
omschreven	  en	  geformaliseerd.	  
	  
5.1	  Partners	  
Het	  Bimhuis	  ondersteunt	  jaarlijks	  drie	  tot	  vijf	  World	  Blend	  Café’s	  en	  is,	  evenals	  Paradiso	  Noord,	  
partner	  bij	  het	  komende	  jubileum.	  InJazz	  (voorheen	  Jazzdag)	  is	  eveneens	  een	  vaste	  partner.	  Ook	  
WMDC	  en	  RASA	  willen	  in	  de	  toekomst	  WBC-‐edities	  blijven	  hosten.	  Daarnaast	  hebben	  diverse	  andere	  
podia	  aangegeven	  regelmatig	  gastheer	  te	  willen	  zij	  voor	  een	  bijeenkomst.	  Voor	  de	  internationale	  
beursvertegenwoordigingen	  wordt	  samengewerkt	  met	  Dutch	  Performing	  Arts,	  Buma	  Cultuur	  en	  
Sena.	  	  
Stichting	  WMFNL	  onderschrijft	  de	  richtlijnen	  van	  Code	  Cultural	  Governance	  en	  Code	  Culturele	  
Diversiteit.	  
	  
	  
World	  Music	  Forum	  NL	  	  
Sonja	  Heimann,	  directeur	  	  
15	  december	  2015	  
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Bijlage	  I:	  Planning	  activiteiten	  2016	  
	  

Datum	   	  Activiteit	   	  Locatie	   Stad	  
	  14	  jan	   WBC	  	   ESNS	   Groningen	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
do	  21-‐jan	   WBC	   Bimhuis	   Amsterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Maart	  wo	  2,	  wo	  9	  
voorkeur	  ,	  do	  10	  	   WBC	   RASA	   Urecht	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
17-‐19	  maart	   Beurs	   Babel	  Med	  Music	   Marseille	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
21-‐24	  april	   Beurs	   jazzahead!	   Bremen	  
	   	   	   	  
25-‐27	  mei	   Beurs	   Classical	  Next	   Rotterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
za	  28	  mei	   WBC	  	   A’foort	  Jazz	   Amersfoort	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
13	  of	  20	  juni	   WBC	   Bimhuis	   Amsterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
vr	  24-‐06-‐2015	   WBC	  special	   Jazzdag	   Rotterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  

wo	  7	  sep	  

Symposium	  
Conferentie	  
Festival	   Bimhuis	   Amsterdam	  

do	  8	  sep	  
Conferentie	  
Festival	   Paradiso	  Noord	   Amsterdam	  

	  	   	  	   	  	   	  	  
19-‐23	  okt	   Beurs	   WOMEX	   Spanje	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
14-‐nov	   WBC	   Bimhuis	   Amsterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
eind	  nov	   Beurs	   Visa	  For	  Music	   Marokko	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
za	  3	  december	  	   WBC	  	   WMDC	   Rotterdam	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
ma	  12	  dec	   WBC	   Bimhuis	  	   Amsterdam	  
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Bijlage	  II:	  Doorgaande	  activiteiten	  
	  
Sinds	  2006	  heeft	  het	  WMFNL	  naast	  het	  maandelijkse	  World	  Blend	  Café	  diverse	  projecten	  en	  
initiatieven	  ontplooid	  en	  gestimuleerd.	  	  
	  

Expertmeetings:	  
Kleur	  bekennen:	  richting	  een	  nieuw	  publiek,	  2015	  
Klankrijk	  &	  Kansrijk,	  wereldmuziek	  in	  Nederland,	  2012	  
Visieontwikkeling	  wereldmuziek,	  2013	  
Behoud	  (wereld)muziekarchieven,	  2013	  
	  
Aanjager	  van	  nieuwe	  initiatieven:	  
Tijdschriften	  over	  wereldmuziek	  Beyond	  Magazine	  en	  Mixed	  
	  
Kweekvijver:	  	  
Het	  stimuleren	  en	  opzetten	  van	  vele	  nieuwe	  muzikale	  samenwerkingsverbanden	  
	  
Lobby	  en	  advies:	  
Het	  agenderen	  van	  de	  wereldmuziek	  op	  beleidsniveau	  onder	  andere	  bij	  FPK,	  MCN.	  
Dankzij	  lobby	  vanuit	  de	  sector	  is	  er	  een	  groter	  besef	  van	  het	  belang	  van	  wereldmuziek	  	  
ontstaan.	  
	  
Onderzoek:	  
Initiator	  en	  opdrachtgever	  van	  het	  vooronderzoek	  ‘Mundo’,	  van	  vervolgonderzoek	  
Wereldmuziek	  in	  Nederland	  (2010-‐2012)	  naar	  kerngegevens	  over	  de	  sector	  i.s.m.	  Muziek	  
Centrum	  Nederland	  met	  steun	  van	  Fonds	  Podiumkunsten.	  
Initiator	  European	  World	  Music	  Index	  (EWMI),	  netwerk	  en	  opzet	  monitor	  voor	  Europese	  
marktverkenning	  (2014)	  
	  
Internationale	  beurzen:	  
Organisatie	  en	  aanwezigheid	  met	  een	  Nederlandse	  paraplustand	  en	  conferentie	  
WOMEX	  (2007,	  2008,	  2009,	  2010,	  2011,	  2013,	  2014,	  2015	  )	  	  
Babel	  Med	  Music,	  stand	  en	  conferentie	  (2014	  en	  2015)	  
Dutch	  Jazz	  &	  World	  Meeting	  (partner	  2010	  en	  2012)	  
Dutch	  Blend	  Meeting	  (2008	  mede	  –initiator/partner)	  
	  
Publicaties:	  	  
Dutch	  World	  WOMEX,	  Santiago	  de	  Compostella,	  Spanje,	  2014	  en	  Boedapest,	  Hongarije,	  2015	  
Dutch	  Facebook	  WOMEX	  2013,	  Cardiff,	  Verenigd	  Koninkrijk	  
Factsheet	  World	  Music	  in	  the	  Netherlands,	  2013,	  Babel	  Med	  Music,	  Frankrijk,	  en	  Jazzdag	  
Klankrijk	  &	  Kansrijk,	  wereldmuziek	  in	  Nederland,	  2012	  (met	  steun	  van	  MCN)	  
Dutch	  Delta	  Sounds,	  cd-‐compilatie	  Nederlandse	  Wereldmuziek	  i.s.m.	  St.	  Ritmundo,	  2012	  
Sectoronderzoek	  Wereldmuziek	  in	  Nederland,	  2010,	  in	  opdracht	  van	  FPK	  
Dutch	  Blend	  Wereldmuziekgids,	  2008	  i.s.m.	  MCN	  	  
Sounds	  from	  Beyond,	  cd-‐compilatie	  Nederlandse	  wereldmuziek,	  2007	  

	  
Online:	  
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www.worldmusicforum.nl	  digitaal	  platform	  en	  online	  groepen	  op	  LinkedIn	  en	  social	  media,	  
berichtgeving	  via	  nieuwsbrieven	  en	  op	  internet,	  Dutch	  World	  App.	  
	  
	  

Bijlage	  III:	  WOMEX	  	  
	  
Verslag	  WOMEX	  2015	  

	  

	  
	  
	  
De	  laatste	  WOMEX	  (21e	  editie)	  vond	  eind	  oktober	  plaats	  in	  Boedapest,	  Hongarije.	  Er	  kan	  worden	  
teruggeblikt	  op	  een	  succesvolle	  vertegenwoordiging,	  die	  werd	  gerealiseerd	  met	  steun	  van	  Sena,	  
Buma	  Cultuur,	  Dutch	  Performing	  Arts	  en	  de	  Nederlandse	  ambassade	  in	  Hongarije.	  Een	  recordaantal	  
van	  104	  Nederlanders	  was	  aanwezig	  op	  een	  totaal	  van	  ruim	  2500	  afgevaardigden	  uit	  90	  landen.	  	  
	  
Met	  een	  reeks	  activiteiten	  vestigde	  WMFNL	  de	  aandacht	  op	  de	  Nederlandse	  wereldmuziek.	  Naast	  
een	  ‘Dutch	  Avenue’	  met	  negen	  Nederlandse	  stands	  was	  er	  een	  goed	  bezochte	  showcase	  van	  The	  
Nordanians.	  Daarnaast	  werden	  nog	  zeven	  Nederlandse	  acts	  tijdens	  de	  beurs	  extra	  gehighlight.	  	  
Op	  de	  eerste	  avond	  vond	  een	  besloten	  netwerkdiner	  plaats	  voor	  een	  recordaantal	  van	  zeventig	  
gasten,	  van	  wie	  meer	  dan	  de	  helft	  bestond	  uit	  internationale	  sleutelfiguren.	  Op	  vrijdagmiddag	  werd	  
een	  netwerkborrel	  bij	  de	  stand	  gehouden	  die	  zoals	  altijd	  weer	  zeer	  druk	  bezocht	  was.	  De	  Bazzookas	  
speelden	  een	  kort	  ‘silent	  concert’	  wat	  veel	  extra	  aandacht	  genereerde.	  	  
Dit	  keer	  was	  er	  een	  extra	  grote	  Nederlandse	  stand	  met	  infodesk,	  message-‐service	  en	  vergaderruimte.	  
In	  het	  kader	  van	  de	  ‘Dutch	  World’	  campagne	  werd	  het	  informatieboekje	  (print/digitaal)	  verspreid	  en	  
een	  advertentie	  op	  virtual	  WOMEX	  geplaatst.	  Ook	  werd	  dit	  jaar	  de	  pilot	  van	  de	  Dutch	  World	  app	  
gelanceerd,	  waarop	  zeer	  enthousiast	  is	  gereageerd.	  	  
	  
Naast	  de	  beursactiviteiten	  werd	  een	  vruchtbare	  netwerksessie	  gehouden	  met	  vertegenwoordigers	  
uit	  diverse	  landen	  over	  de	  opzet	  van	  een	  doorlopende	  Europese	  monitor	  (EWMI)	  als	  instrument	  ter	  
verkenning	  van	  de	  Europese	  markt.	  Dit	  netwerk	  komt	  tweejaarlijks	  bijeen	  en	  zal	  tijdens	  Babel	  Med	  
Music	  in	  maart	  2016	  worden	  vervolgd.	  	  
	  
Uit	  de	  vele	  reacties	  van	  zowel	  Nederlandse	  als	  internationale	  deelnemers	  blijkt	  dat	  uit	  de	  Dutch	  
World-‐activiteiten	  vele	  nieuwe	  contacten,	  samenwerkingsverbanden	  en	  intenties	  en	  ook	  vele	  
concrete	  boekingen	  zijn	  voortgekomen.	  Het	  gaat	  om	  landen	  als	  USA	  (onder	  andere	  APAP,	  Folk	  
Alliance	  Festival),	  Canada,	  India,	  Marokko,	  Zuid-‐Korea,	  maar	  ook	  binnen	  Europa.	  De	  concrete	  
resultaten	  van	  de	  evaluatie	  en	  enquête	  worden	  binnenkort	  in	  een	  verslag	  nagestuurd.	  
Resultaten	  WOMEX	  2015	  
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Hieronder	  een	  greep	  uit	  de	  eerste	  resultaten	  die	  op	  dit	  moment	  bekend	  zijn.	  Voor	  velen	  is	  de	  follow-‐
up	  van	  de	  beurs	  op	  dit	  moment	  nog	  in	  volle	  gang.	  Pas	  op	  langere	  termijn	  is	  zichtbaar	  wat	  de	  concrete	  
opbrengst	  is;	  dit	  kan	  soms	  een	  proces	  van	  maanden	  of	  jaren	  zijn.	  Continuering	  van	  contact	  op	  termijn	  
is	  voor	  de	  opbouw	  van	  vertrouwen	  essentieel.	  
	  

• The	  Nordanians:	  in	  gesprek	  over	  boekingen	  voor	  festivals	  in	  India,	  UK,	  Canada,	  VS	  
• Jungle	  by	  Night	  en	  Amsterdam	  Klezmer	  Band:	  in	  contact	  met	  belangrijke	  boeker	  voor	  VS	  met	  

uitzicht	  op	  APAP	  voor	  2017	  
• Winstreken:	  festival	  in	  India	  
• Bazzookas:	  boekingen:	  Colours	  of	  Ostraava	  festival,	  Tsjechië,	  festival	  in	  Frankrijk,	  

samenwerking	  met	  een	  invloedrijke	  boekingsagent	  in	  Duitsland	  
• Projekt	  Rakija:	  boekingen:	  Colours	  of	  Ostrava,	  Sziget,	  Roskilde,	  nieuwe	  agent	  in	  Berlijn,	  drie	  

pagina’s	  in	  Songlines	  
• Kuenta	  i	  Tambu:	  Glastonbury	  Festival	  en	  APAP	  USA	  
• NO	  blues:	  Colours	  of	  Ostrava,	  Music	  for	  Syria,	  Jordanië,	  festival	  in	  India	  
• Carel	  Kraayenhof:	  diverse	  festivals	  in	  o.a.	  Frankrijk	  
• Mehmet	  Polat:	  APAP	  USA	  
• WMFNL	  heeft	  waardevolle	  contacten	  gelegd	  met	  diverse	  netwerken	  voor	  samenwerking	  

rond	  de	  Europese	  World	  Music	  Monitor:	  o.a.	  European	  Jazz	  Network,	  LEMON	  netwerk,	  
IAMIC,	  WOMEX	  ,	  Zone	  Franche,	  Babel	  Med	  Music.	  Voorts	  zijn	  er	  uitnodigingen	  en	  intenties	  
voor	  samenwerking	  met	  Songlines	  Magazine,	  uitnodigingen	  voor	  meer	  samenwerking	  met	  
diverse	  internationale	  showcase	  festivals:	  SOTX,	  Zuid-‐Korea,	  India,	  Montreal	  Mundial	  (Ca),	  
Folk	  Alliance	  Festival,	  APAP	  (USA),	  Visa	  For	  Music	  (	  Marokko).	  	  

	  
Voorgenomen	  activiteiten	  komende	  WOMEX	  edities	  
	  

Dutch	  World	  campagne	  
Er	  wordt	  extra	  aandacht	  besteed	  aan	  een	  consequente	  krachtige	  vormgeving	  voor	  aankleding	  
van	  de	  stand	  en	  alle	  publiciteitsmaterialen.	  De	  communicatie-‐uitingen	  sluiten	  aan	  op	  de	  
reeds	  lopende	  Dutch	  World	  promotie	  zoals	  deze	  het	  afgelopen	  jaar	  in	  gang	  is	  gezet.	  	  
De	  aanwezigen	  op	  WOMEX	  worden	  geattendeerd	  op	  de	  Nederlandse	  stand	  en	  activiteiten	  via	  
e-‐mail,	  sociale	  media,	  online-‐adverteren	  en	  actieve	  verspreiding	  van	  de	  informatiebrochure	  
en	  affiches.	  Via	  de	  website	  en	  aparte	  nieuwsbrieven,	  de	  Dutch	  World	  @WOMEX	  
facebookpagina	  worden	  de	  Nederlandse	  deelnemers	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  van	  updates.	  
Conform	  de	  afgelopen	  jaren	  wordt	  het	  Dutch	  World	  informatieboekje	  samengesteld.	  Dit	  
boekje	  (in	  print	  en	  digitaal)	  biedt	  informatie	  en	  gegevens	  over	  het	  Nederlandse	  
wereldmuziekveld,	  relevante	  podia	  en	  festivals	  alsook	  een	  overzicht	  van	  de	  aanwezige	  
Nederlanders	  en	  een	  overzicht	  van	  de	  Nederlandse	  activiteiten	  tijdens	  WOMEX.	  Via	  de	  Dutch	  
World	  app	  zijn	  alle	  Nederlandse	  aanwezigen	  direct	  te	  benaderen.	  In	  2016	  zal	  tijdens	  WOMEX	  
ook	  de	  promotie-‐cd	  door	  Songlines	  Magazine	  worden	  verspreid.	  	  

	  
Paraplustand	  	  
Om	  de	  zichtbaarheid	  te	  maximaliseren	  bevindt	  de	  Dutch	  World	  paraplustand	  zich	  in	  een	  
straatje	  omringd	  door	  andere	  Nederlandse	  standhouders.	  Met	  een	  additionele	  bijdrage	  van	  
deelnemers	  die	  een	  plek	  huren	  in	  de	  gezamenlijke	  vergaderruimte	  kan	  op	  de	  beurzen	  een	  
extra	  grote	  stand	  worden	  gerealiseerd.	  In	  de	  stand	  bevindt	  zich	  een	  informatiepunt	  met	  
message	  service.	  Daarnaast	  wordt	  bij	  de	  stand	  een	  zeer	  populaire	  informele	  netwerkborrel	  
georganiseerd.	  	  

	   Netwerkdiner	  
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Bij	  dit	  diner	  worden	  rond	  dertig	  Nederlandse	  professionals	  gekoppeld	  aan	  relevante	  
buitenlandse	  muziekprogrammeurs	  en	  sleutelfiguren.	  De	  buitenlandse	  gasten	  worden	  
zorgvuldig	  geselecteerd	  en	  formeel	  door	  WMFNL	  uitgenodigd.	  Dit	  onderdeel	  wordt	  met	  
support	  van	  de	  Nederlandse	  ambassade	  ter	  plaatse	  gerealiseerd.	  
Uit	  de	  resultaten	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  blijkt	  dat	  het	  netwerkdiner	  veel	  vruchten	  afwerpt,	  
juist	  doordat	  de	  mensen	  in	  een	  besloten	  omgeving	  heel	  geconcentreerd	  met	  elkaar	  in	  
gesprek	  kunnen	  gaan.	  	  

	  
Netwerksessie	  EWMI	  
In	  het	  kader	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  Europees	  kennisnetwerk	  zullen	  tijdens	  Babel	  Med	  
Music	  en	  WOMEX	  op	  initiatief	  van	  WMFNL	  vervolg-‐netwerkbijeenkomsten	  worden	  gehouden	  
rond	  het	  opzetten	  van	  de	  European	  World	  Music	  Monitor.	  Daarbij	  wordt	  tevens	  gewerkt	  aan	  
een	  EU-‐aanvraag	  om	  deze	  Europese	  uitwisseling	  te	  ondersteunen	  (zie	  punt	  3.2.3	  
Ontwikkeling	  Europees	  Kennisnetwerk).	  

	  
Spotlights	  en	  showcase	  programma	  	  
Een	  aantal	  veelbelovende	  acts	  wordt	  tijdens	  de	  beurzen	  extra	  in	  de	  spotlight	  gezet.	  Voorts	  
wordt	  in	  samenspraak	  met	  Dutch	  Performing	  Arts	  per	  editie	  het	  showcase	  programma	  
uitgewerkt.	  Voor	  de	  keuze	  van	  de	  bands	  wordt	  door	  WMFNL	  een	  onafhankelijke	  
selectiecommissie	  ingesteld.	  	  
	  

	   Enquête	  en	  evaluatie	  
	   Na	  afloop	  vindt	  een	  evaluatie	  plaats	  en	  wordt	  onder	  de	  deelnemers	  een	  enquête	  
	   gehouden	  om	  de	  resultaten	  en	  reacties	  te	  meten.	  
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Bijlage	  IV:	  Marketing	  en	  communicatie	  
	  

Marketing	  doelstellingen	  
• uitbreiden	  netwerk	  met	  nieuwe	  en	  jongere	  geïnteresseerden	  van	  2200	  naar	  2600	  in	  

Nederland	  
• 75-‐100	  bezoekers	  per	  WBC-‐netwerkbijeenkomst	  	  
• gevarieerde	  samenstelling	  van	  bezoekers:	  ketenbreed	  /	  alle	  leeftijden	  /	  verschillende	  

achtergronden	  
• versterking	  naamsbekendheid	  van	  Dutch	  World	  en	  World	  Blend	  Café	  binnen	  de	  doelgroepen	  
• versterking	  van	  beeldvorming	  over	  Nederlandse	  wereldmuzieksector	  naar	  het	  bredere	  veld,	  

nationaal	  en	  internationaal	  
• uitbreiding	  van	  het	  internationale	  netwerk	  (van	  1000	  naar	  1500	  contacten)	  

	  
Doelgroepen	  nationaal/internationaal	  
• professionals	  die	  actief	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  wereldmuziek	  of	  interesse	  hebben	  in	  

wereldmuziek,	  variërend	  van	  artiesten,	  labels,	  boekers,	  podia,	  festivals,	  media	  tot	  en	  met	  
instellingen,	  belangenorganisaties	  en	  fondsen,	  zowel	  nationaal	  als	  internationaal,	  met	  een	  
extra	  focus	  op	  aanwas	  van	  jonge	  muziekprofessionals	  

• overige	  professionals	  uit	  aangrenzende	  disciplines	  jazz,	  pop	  en	  klassiek	  en	  op	  het	  gebied	  van	  
educatie	  	  

• geïnteresseerden	  in	  wereldmuziek	  uit	  het	  bedrijfsleven	  
• publiek	  bestaand	  uit	  liefhebbers	  van	  avontuurlijke	  /	  grensverleggende	  /	  wereldmuziek	  rond	  

festival	  en	  overig	  publieksactiviteiten	  bij	  jubileum	  
	  
Strategie	  
• De	  uitvoering	  van	  alle	  communicatie	  geschiedt	  low-‐budget	  waarbij	  het	  zwaartepunt	  ligt	  op	  

de	  digitale	  media.	  Voor	  de	  komende	  periode	  zal	  de	  cross-‐media	  strategie	  extra	  worden	  
uitgewerkt.	  

• De	  bezuinigingen	  in	  de	  culturele	  sector	  stimuleren	  de	  behoefte	  om	  samen	  te	  werken	  met	  
partners	  (podia,	  festivals,	  brancheorganisaties,	  media).	  

• Naast	  profilering	  van	  het	  veld	  door	  middel	  van	  de	  Dutch	  World	  campagne,	  wordt	  aandacht	  
besteed	  aan	  de	  profilering	  van	  het	  WMFNL	  en	  het	  WBC	  als	  platform	  en	  vertegenwoordiger	  
voor	  professionals,	  met	  name	  door	  aanwezigheid	  op	  evenementen	  en	  (internationale)	  
beurzen.	  

• Het	  WMFNL	  hecht	  eraan	  nieuwe	  en	  ook	  jongere	  geïnteresseerden	  via	  netwerken	  en	  
organisaties	  binnen	  en	  buiten	  de	  creatieve	  industrie	  aan	  zich	  te	  binden,	  via	  conservatoria,	  
muziekopleidingen,	  WMDC,	  Jazzdag,	  Amersfoort	  Jazz,	  Noorderslag,	  Generation	  Bass,	  
CineBlend,	  Bake	  Society,	  Atana,	  etc.	  

• Binnen	  de	  muzieksector	  ligt	  de	  focus	  op	  het	  benaderen	  van	  professionals	  die	  nog	  niet	  actief	  
zijn	  op	  het	  gebied	  van	  wereldmuziek,	  zowel	  afnemers	  (labels,	  podia,	  festivals	  en	  media)	  als	  
aanbieders	  (boekers,	  conservatoria	  en	  opleidingen).	  

• Ook	  wordt	  samenwerking	  gezocht	  met	  andere	  belangenorganisaties	  als	  NtB,	  Sena,	  Buma	  
Cultuur,	  NVPF,	  VSCD,	  de	  podia/festivals	  en	  media	  waaronder	  Mixedworldmusic.com,	  
Songlines,	  Muziekwereld,	  Performers	  Magazine,	  BS,	  NoBorderZ.nl,	  Vrije	  Geluiden,	  en	  DJazzTV	  

• Ambassadeurs	  van	  binnen	  en	  buiten	  de	  sector	  worden	  betrokken	  bij	  de	  activiteiten	  van	  het	  
forum.	  
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• Verslagen	  van	  alle	  activiteiten	  van	  het	  WMFNL	  worden	  gepubliceerd	  op	  de	  website:	  tekst,	  
foto’s	  en	  filmpjes.	  

• Informatie	  over	  het	  veld	  is	  via	  de	  website	  en	  uitgaven	  toegankelijk	  voor	  programmeurs,	  
muziekopleidingen,	  conservatoria,	  muziekjournalisten	  en	  kunstredacties.	  

• Voor	  de	  professionele	  markt	  en	  de	  internationale	  promotie	  worden	  met	  de	  Dutch	  World	  
campagne	  de	  highlights	  van	  de	  Nederlandse	  scene	  onder	  de	  aandacht	  gebracht	  en	  wordt	  
gewerkt	  aan	  een	  partnership	  met	  muziekbeurzen	  om	  de	  samenwerking	  verder	  te	  
bestendigen.	  	  

	  
Boodschap	  
• De	  nadruk	  voor	  de	  World	  Blend	  Café-‐bijeenkomsten	  ligt	  op:	  netwerkfunctie,	  

kennisuitwisseling,	  inspiratie,	  stimuleren	  van	  nieuwe	  initiatieven	  en	  samenwerking.	  
Daarnaast:	  de	  bijeenkomsten	  hebben	  een	  laagdrempelig	  karakter.	  Iedereen	  die	  interesse	  
heeft	  is	  welkom.	  Daarbij	  wordt	  gelet	  op	  de	  versterking	  van	  de	  beeldvorming:	  de	  sector	  heeft	  
een	  voortrekkersrol,	  is	  innovatief,	  veerkrachtig	  en	  gevarieerd,	  biedt	  inspiratie,	  kansen	  en	  
mogelijkheden	  voor	  de	  toekomst.	  

• De	  Dutch	  World	  campagne	  richt	  zich	  op	  de	  presentatie	  van	  het	  Nederlandse	  
wereldmuziekveld	  naar	  de	  buitenwereld,	  zowel	  nationaal	  als	  internationaal.	  Ook	  hierbij	  ligt	  
de	  focus	  op	  de	  eigenschappen	  als	  voortrekkersrol,	  innovatief,	  veerkrachtig,	  inspiratiebron	  en	  
veelzijdigheid.	  

	  
	  
Online	  	  
• Mond	  tot	  mond	  reclame	  en	  online-‐media	  spelen	  een	  cruciale	  rol	  om	  het	  netwerk	  blijvend	  te	  

voeden	  en	  te	  stimuleren.	  Digitale	  aankondigingen	  worden	  via	  het	  netwerk,	  de	  website	  en	  de	  
sociale	  media	  verspreid.	  Tussentijds	  ontvangen	  aangeslotenen	  regelmatig	  digitale	  
nieuwsbrieven.	  

• In	  samenwerking	  met	  partner-‐netwerken	  en	  participerende	  podia	  wordt	  extra	  bekendheid	  
gegeven	  aan	  de	  World	  Blend	  Café’s.	  

• Buiten	  de	  maandelijkse	  bijeenkomsten	  vergt	  het	  netwerk	  permanente	  online	  ondersteuning.	  
De	  website	  vormt	  het	  digitale	  netwerk	  en	  is	  het	  verlengstuk	  van	  de	  World	  Blend	  Café’s.	  Via	  
de	  site,	  LinkedIn,	  Facebook	  en	  Twitter	  worden	  discussies,	  reacties,	  nieuws	  uit	  het	  veld	  en	  
interactie	  gestimuleerd.	  Via	  sociale	  media	  wordt	  tevens	  aansluiting	  gezocht	  met	  andere	  
netwerken.	  

• Voor	  muziekprofessionals	  is	  een	  Dutch	  World	  app	  ontwikkeld	  die	  gekoppeld	  is	  aan	  een	  online	  
playlist.	  Deze	  app	  wordt	  in	  het	  komende	  jaar	  verder	  uitgewerkt.	  

• Behalve	  verslaglegging,	  nieuwsberichten	  en	  aankondiging	  van	  de	  bijeenkomsten	  biedt	  de	  site	  
een	  virtuele	  voorzetting	  met	  updates.	  Op	  de	  site	  zijn	  verslagen	  en	  publicaties	  beschikbaar	  en	  
kunnen	  gratis	  zakelijke	  oproepen	  en	  agenda-‐items	  worden	  geplaatst.	  	  

• Via	  een	  digitale	  dbase	  op	  de	  website	  (en	  in	  print)	  zal	  informatie	  over	  het	  veld	  inclusief	  
contactgegevens	  van	  de	  belangrijkste	  podia,	  festivals,	  artiesten,	  boekers,	  agenten,	  labels,	  
distributeurs,	  archieven	  en	  organisaties	  in	  kaart	  worden	  gebracht	  en	  regelmatig	  van	  updates	  
worden	  voorzien.	  	  

	  
Off-‐line	  
• Drukwerk	  en	  ander	  promotiemateriaal	  –	  	  waaronder	  de	  uitgebreide	  Dutch	  World	  

informatiegids	  met	  contactgegevens	  en	  facts	  &	  figures	  –	  wordt	  via	  partners	  verspreid	  op	  
locatie,	  tijdens	  evenementen	  en	  op	  beurzen	  waar	  de	  doelgroepen	  zich	  bevinden.	  	  
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• Muziek-‐	  en	  vakpers	  worden	  op	  de	  hoogte	  gehouden	  en	  waar	  mogelijk	  wordt	  redactionele	  
aandacht	  gegenereerd	  of	  gratis	  geadverteerd	  bij	  evenementen,	  beurzen,	  opleidingen,	  
muziekstudio’s,	  etc.	  	  

	  
Monitor	  
• De	  bezoekerssamenstelling	  van	  de	  bijeenkomsten	  wordt	  gemonitord	  naar	  een	  

vertegenwoordiging	  van	  segmenten	  binnen	  de	  keten	  en	  naar	  nieuwkomers.	  Daarnaast	  
worden	  feedback,	  resultaten	  en	  behoeften	  geïnventariseerd	  door	  middel	  van	  gesprekken	  
met	  personen	  uit	  het	  veld.	  
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Bijlage	  V:	  	  Bestuur	  World	  Music	  Forum	  NL	  

• Monica	  Akihary	  –	  secretaris	  (zangeres)	  
• Andries	  van	  den	  Broek	  –	  bestuurslid	  (wetenschappelijk	  onderzoeker)	  
• Rianne	  van	  Leenen	  –	  penningmeester	  (directeur	  Solon	  management/organisatie)	  
• Oscar	  van	  der	  Pluijm	  –	  interim	  voorzitter	  (directeur	  World	  Music	  &	  Dance	  Centre)	  
• Okke	  Westdorp	  –	  bestuurslid	  (hoofd	  afdeling	  Klassieke	  Muziek	  Codarts)	  

	  
	  
Bijlage	  VI:	  Adviesraad	  World	  Music	  Forum	  NL	  

• Emiel	  Barendsen,	  Consulart	  (voorzitter	  WMFNL)	  
• Jeaneke	  den	  Boer,	  DB	  Consult	  
• Yassine	  Boussaid,	  Amsterdams	  Andalusisch	  Orkest	  
• Annika	  Brandenburg,	  Xango	  	  
• Ben	  van	  den	  Dungen,	  WMDC/Jazz	  and	  World	  Agency	  
• Sonja	  Heimann,	  directeur	  WMFNL	  /	  Cultuur	  &	  Communicatie	  
• Margriet	  Jansen,	  MJCpro	  
• Chris	  Keulemans,	  schrijver,	  debatvoorzitter	  
• Ronald	  Keizer,	  Boosty	  Music	  
• Alexandra	  Mientjes/	  Manon	  Koers,	  Bimhuis	  
• Kay	  Krijnen,	  Amsterdam	  Artist	  Collective	  
• Thirza	  Lourens,	  Carel	  Kraayenhof	  
• Stan	  Rijven,	  programmamaker	  WMFNL	  /	  muziekjournalist	  /	  Stichting	  Ritmundo	  
• Agnes	  Salverda,	  promoter	  WMFNL,	  ex	  Paradiso	  
• Francis	  de	  Souza,	  Earthbeat,	  Houtfestival,	  Bimhuis	  
• Rein	  Spoorman,	  Bake	  Society	  
• Anita	  Verheggen,	  Ntb	  	  
• Jan	  Maarten	  de	  Winter,	  voorheen	  Oor,	  Elsevier	  

	  
	  


