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Ellij - Popronde Poppodium Pre-Party Amersfoort

Voor u ligt het festivalverslag van Popronde 2021.
Dit festivalverslag is geschreven volgens het stramien van de aanvraag voor de 
BIS en de voorwaarden voor verslaglegging uit het bijbehorende handboek; de 
verschillende activiteiten die het platform Popwaarts ontwikkelt worden in dit 
verslag beschouwd en geëvalueerd. Hoofdactiviteit Popronde maakt daar een 
wezenlijk deel van uit.

Een overzicht van de (online) ingehaalde edities van Popronde 2020 in april en mei 2021.
ZA 24 APRIL - ENSCHEDE (testevenement) vanuit METROPOOL in Hengelo.
WO 28 APRIL - AMERSFOORT, livestream optredens vanuit FLUOR
WO 28 APRIL - DEN HAAG, livestream vanuit het PAARD
DO 29 APRIL - AMSTERDAM, vanuit CINETOL livestream, optredens in 2 zalen
ZA 01 MEI - ROTTERDAM, vanuit BAROEG, livestream 
ZO 02 MEI - DEN BOSCH, vanuit WILLEM TWEE POPPODIUM livestream 
ZO 02 MEI - ZUTPHEN, livestream vanuit HET KOELHUIS

Voor het programma van Popronde 2020, de Pre-parties en ingehaalde programma’s zie 
www.popronde.nl/archief/2020

Begin mei werd de selectie voor Popronde 2021 bekendgemaakt en daarmee werd de 
editie 2020 in haar volledigheid afgesloten.

Maar eerst nog even: 
Afronding Popronde 2020 in 2021
 
In dit verslag kijken we terug en evalueren we Popronde 2021, en een deel 
van Popronde 2020 dat was verplaatst naar het voorjaar van 2021 vanwege 
de covid-maatregelen. Immers, toen de coronapandemie toesloeg en de 
besmettingen zorgden dat er geen festivals konden worden georganiseerd, 
was het idee de editie van 2020 te verplaatsen naar voorjaar 2021. 
In de tussentijd lukte het wel de Popronde Poppodium Pre-Parties te 
organiseren, daarover leest u in het evaluatieverslag 2020.

Waar die ‘Pre-parties’ voor een deel wel doorgang konden vinden in 
2020, bleek het virus in april en mei 2021 weer op te laaien, waardoor de 
verplaatste editie enkel in een aantal steden als livestream, en in het geval 
van Popronde Enschede als testevenement konden plaatsvinden.

INLEIDING
POPRONDE 2021

Joeys Midnight Club - Popronde Groningen

Kretzsch - Popronde Harderwijk
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Instrumenten
Met de volgende activiteiten wil Popwaarts in de periode 2021 – 
2024 het netwerk activeren ten behoeve van de ontwikkeling en 

doorstroom van ambitieuze makers

Popronde

2: Netwerkdagen,
expertisebevordering
- De coordinatorendag 

(februari)
- De netwerkdag ( juni)

1: Landelijk reizend
showcasefestival 

Popronde
(september – noveber)

4: Presentatie Potentials
(november)

- Eindpresentatie ‘Best Of’
- Uitreiking Paul Smits 

Award

3: Presentatiedag
Selectie Talents

5: Stimuleren Doorstroom 
naar live- en festivalcircuit

- Live after Popronde
- Begeleiding Toptalent

Young professionals:
lokale producenten in 

42 steden

Stedelijke cultuurregio’s,
42 betrokken gemeentes in

12 provincies

Geïnteresseerde acts voor 
ondersteuning

(jaarlijks ruim 1200)

Selectie ambitieuze 
talenten

(150 acts en ertiesten)

Lokale en regionale media, 
fijmazig netwerk nationaal

Media Partners
(o.a. 3FM, KINK, Pinguin 

Radio, Oor)

Professionals
selectiecommissie, 150 

leden artistiek werkzaam 
in sector

Live & Festivalcircuit, 
labels,

boekingskantoren, agen-
cies

6: Onderzoek naar missing 
links doorstroom periode 

2021 – 2024
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Popronde heeft zich de afgelopen 27 jaar stormachtig 
ontwikkeld tot een landelijk bindend platform waarbinnen 
partijen met een gemeenschappelijke doelstelling samen-
werken. Popronde bindt partijen; 

-Jaarlijks meer dan 100 Nederlandse geselecteerde acts (meer 
dan 600 individuele artiesten), naast de circa 1000 aanmeldin-
gen (ca 700 in covid-tijd).

- Ruim 800 deelnemende locaties, in 42 steden door het hele 
land.

- Meer dan 75 organisatoren die het festival lokaal organiseren, 
onder wie een groot aantal werkzaam zijn bij verschillende podia 
en popkoepels.

- Daarnaast maken meer dan 700 vrijwilligers en de tienduizen-
den ‘fysieke’ bezoekers die kennis willen maken met de nieuwe 
generatie Nederlands makers, deel uit van de Popronde com-
munity.

- Naast de fysieke bezoekers kent Popronde ook een grote 
online community, de nieuwsbrief die sinds 2020 is gestart heeft 
circa 500 organisch gegroeide volgers, en op social media is het 
volgersaantal op de landelijke facebookpagina bijna 13.000, op 
instagram ruim 7.700. Met alle lokale pagina’s hierbij opgeteld is 
het aantal vele malen hoger, in totaal hebben alle facebookpagi-
na’s bij elkaar bijna 43.000 volgers en is dat totaal op instagram 
24.045.

- De selectiecommissie, bestaande uit circa 170 sleutelfiguren 
uit de Nederlandse muzieksector: Boekers, managers, muziek-
journalisten, programmeurs, DJ’s en labelbazen worden in een 
vroeg stadium in aanraking gebracht met nieuwe acts die ertoe 
gaan doen, acts met wie zij later misschien gaan samenwerken, 
of die ze terugzien in de clubpodia en op festivals. 

- Ook de samenwerking met mediapartners als 3FM, OOR, 
3VOOR12, Never Mind the Hype, KINK, Pinguin Radio, The Daily 
Indie, Festivalinfo, FunX en de lokale en regionale media in de 
deelnemende steden draagt bij aan het platform dat Popronde 
heet!

Het platform dat Popwaarts vertegenwoordigt ontwikkelen 
we gedurende de periode 2021- 2024 door. Het gecreëerde 
netwerk zetten we nog meer in ter ondersteuning van talent en 
toptalent, ten behoeve van hun ontwikkeling en doorstroom’ 
(kern aanvraag BasisInfraStructuur (BIS) 2021-2024)  

Popwaarts is voor verschillende activiteiten in de BIS gehono-
reerd, evaluatie vindt plaats aan de hand van deze activiteiten:

 1  Popronde 

 2  Netwerkdagen / coördinatorendag 

 3  Presentatiedag Wisseloord Studio’s 

 4  Presentatie selectie, Opening van Popronde Nijmegen 
 en Eindfeest Amsterdam 

 5  Stimuleren Doorstroom, Live after Popronde 

 6  Onderzoek missing link doorstroom 

 Het platform Popwaarts met haar stakeholders 1. POPRONDE ALS BINDEND 
 PLATFORM VOOR 
 DE NEDERLANDSE POP

JadiD - Popronde Nijmegen
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manier, en natuurlijk of locaties wilden deelnemen na een jaar ge-
sloten te zijn geweest. Op 29 april werd de selectie voor Popronde 
2021 bekendgemaakt via mediapartner 3voor12 Radio op 3FM. In 
een drie uur lange live uitzending stond muziek van Nederlandse 
makelij centraal, er werd enkel muziek van (oud-)Popronde deelne-
mers gedraaid. 

 Herkansing acts 2020 

Omdat de selectie van 2020 uiteindelijk niet, of maximaal 1 
keer speelde, is hen de kans geboden zich in te schrijven voor 
Popronde 2021. Normaal gesproken wordt een act uitgesloten 
van deelname in het jaar nadat ze een Popronde hebben afge-
rond, maar voor deze editie was coulance op haar plaats. De acts 
die in het voorgaande jaar deelnamen werden opgenomen in de 
preselectie, maar doorliepen verder het volledige selectieproces 
zoals de nieuwe inschrijvingen ook deden. Een groot deel van 
de selectie van 2020 schreef zich in en zodoende bestond de 
selectie van 2021 voor iets meer dan de helft uit acts die het jaar 
ervoor zouden meetouren. 

 Geselecteerd voor de editie 2021 werden: 

Abel, ACOUSTIC ASSHOLE, Alison, Jutta, Andy & the Antichrist, ANNNA, 
atoomclub, Bahghi, Casey's Call, Cashmyra, Changing Tides, CLOUDSURF-
ERS, DADA, Deveron, Diogo Carriço, Douwe Doorduin, Een Kasper, Ellij, 
FOSS, Frontstreet, Géonne Hartman, GINGE, GIRLSGIRLSGIRLS, Graeme 
James, GUYY, HALCYON, Hey Team, Honingbeer, Indigo Pastel, Inferum, 
Jadi D, JASONWATERFALLS, Jessy Yasmeen, Joey's Midnight Club, Jose-
phine Odhil, Josimar Gomes, Juan Juan, Kalaallit Nunaat, KEES, kretzsch
ククク, KUZKO, Kwame Drews, KY. LE MOTAT, Leah Rye, Liza Weald, Loupe, 
LUCAS, Lucky Blue, Luna Morgenstern, M. Lucky, Max Poolman, MAYLEAF, 
MEAU, Melle, Melle Jutte, Micah & Julia, MINKA, Minor Citizen, More 
Ease, Mt. Atlas, NABER, Nana M. Rose, Neil Hollyn, Nicolaas, Noa Lauryn, 
NONCHELANGE, ParHasard, Philippine, POM, Power to the Pipo, Prestcold 
Molly, puntjudith, Rites, Roos Meijer, Sammie Sedano, SØWT, Show Pony, 
SIGNE DØ, Socks;SportsSocks, SOME, Son de Aqui, Stella, SULTAN., The 
Ballet Bombs, The Desmonds, THE GREAT HURRICANE ESCAPE, Them 
Dirty Dimes, Throwing Bricks, THYRZA, Tiziana, Total Seclusion, Tres Navy, 
VULVA, Wowi, yoanne, YoungRubbi, YVES, Zoë Low.

 Een selectie van 100  

Zoals eerder geschreven werd ervoor gekozen een lager aantal 
acts te selecteren in 2021. De verwachting was dat er minder 
locaties zouden deelnemen als gevolg van de coronamaatrege-
len, en er dus minder optredens gefaciliteerd konden worden. Dit 

bleek een goede zet: Popronde 2021 kende vele vormen en groot-
tes; van seated en op anderhalve meter afstand tot bijna weer 
normaal, in volle cafés, kledingwinkels en clubpodia. Steden die 
ruim 25 locaties hadden en steden die er maar 2 hadden. Door de 
kleinere selectie konden de acts in al deze vormen nog steeds in-
tensieve speel-en tourervaring opdoen, één van de doelstellingen 
van Popronde. Ook kon binnen dit aantal de diversiteit en veelzij-
digheid van de Nederlandse popmuziek gewaarborgd blijven, alle 
genres waren vertegenwoordigd waardoor de doelstelling ‘een 
afspiegeling bieden van wat er gebeurt op livemuziekgebied in 
Nederland’ ook blijft gewaarborgd.

 Selecties mediapartners 

Jaarlijks werkt Popronde samen met verschillende mediapartners, 
om alle acts uit de selectie de aandacht te geven die ze verdienen. 
Mediapartners worden uitgekozen aan de hand van de niches – 
van mainstream, hiphop, rock tot underground - die zij bedienen. 
Van 3FM, waar pop, rock en singer-songwriters de boventoon 
voeren tot Never Mind The Hype die vooral de hardere genres 
een podium geeft, en The Daily Indie die alle meer experimentele, 
noise en avantgarde acts bedient. 

In de uitvoer verschillen de samenwerkingen met mediapartners 
wat van elkaar: zo selecteren 3voor12 en OOR ieder jaar een 
12-tal acts uit de selectie die ze uitvoerig volgen, ze schrijven 
over nieuwe muziek en interviewen de acts. In het geval van 
3voor12 worden de ‘3voor12 Talents’ zelfs uitgenodigd om langs 
te komen in de radiostudio. Daarnaast hebben beide media een 
eigen geadopteerd podium in iedere stad, waar enkel hun talenten 
mogen spelen. Never Mind the Hype selecteert een grotere 
groep talenten, alles wat hard, rauw en ruig is krijgt hun stempel 
van waardering. Zij stellen hun selectie voor, schrijven erover en 
promoten in iedere stad een ‘NMTH-route’, langs de locaties waar 
hun talenten spelen.

 Blog Popronde Daily 

In samenwerking met mediapartner The Daily Indie zijn we in 2020 
de blog ‘Popronde Daily’ gestart, waar nieuws, nieuwe muziek, 
anekdotes, podcasts etc. over 27 jaar Popronde en alle (oud-) 
deelnemers wordt verzameld en gepubliceerd. Popronde Daily 
trekt wekelijks zo’n 200 bezoekers in de ‘rustige periode’. In de pe-
riodes rondom de bekendmaking en wanneer het festival van start 
is trekt de blog aanzienlijk meer bezoekers, 500 à 1500 bezoekers 
per week.

 Popronde Radio, wekelijks live op KINK 

Iedere woensdagavond tussen 21.00 en 22.00 hoor je Popronde 
Radio op KINK, een eigen radioprogramma waarin wordt terug-
geblikt op 27 jaar Popronde. Er wordt muziek gedraaid van (oud-)
deelnemers en er wordt vooruitgeblikt op de komende Popronde 
en de toekomst van de deelnemers. Popronde is, naar ons weten, 
het enige festival dat een wekelijks’ eigen’ radioprogramma 
heeft, en naast dat dit goede promotie is voor festival en selectie, 
betekent het ook nog eens directe inkomsten voor de muzikanten 
wiens muziek wordt gedraaid.

 Live after Popronde - actuele live-agenda 

In samenwerking met Festivalinfo presenteren we ‘Live after 
Popronde’, de concertagenda waarin alle tours en shows van 
(oud-)Popronde deelnemers te vinden zijn, mits ze bekend zijn bij 
Festivalinfo.. Nu is het enkel nog een platte agenda op de website, 
maar in de toekomst wordt deze functie uitgebreid en is de be-
doeling dat we samen promotie gaan maken voor de shows van 
Nederlands talent.

1. landelijk reizend 
showcasefestival Popronde
(september – november)

POPRONDE 2021

 Werving en selectie acts 

In totaal meldden zich in 2021 een goede 700 talentvolle bands, 
acts en artiesten aan. Een trendbreuk, want dit aantal is be-
duidend lager dan voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk alles 
te maken met de pandemie en bijbehorende maatregelen die 
optreden en repeteren inperkten, perspectief ongewis lieten en 
motivatie lieten kelderen. De 170-koppige selectiecommissie 
selecteerde 100 acts uit de aanmeldingen om deel te nemen aan 
Popronde 2021.

 Uitgebreide selectiecommissie 

De inschrijfperiode voor een nieuwe Popronde editie start jaarlijks 
op 1 december en eindigt op 1 maart. Acts melden zich aan via 
een online systeem op www.popronde.nl, waar ze een profiel aan-
maken dat later door de selectiecommissie wordt beoordeeld. Die 
selectiecommissie is breed samengesteld en bestaat uit onder 
andere boekers, programmeurs, journalisten, dj’s, muzikanten en 
managers. Kortom allerlei professionals die artistiek inhoudelijk 
werkzaam zijn in de sector, met hun eigen expertise en uit iedere 
regio van het land. De gehele selectiecommissie is met foto en 
biografie te vinden op www.popronde.nl/selectiecommissie.

Jaarlijks treden er nieuwe gezichten toe tot de commissie en 
nemen bekende gezichten afscheid, de commissie behoort 
namelijk een actueel beeld van de Nederlandse muziekscene te 
geven. In 2021 traden onder andere David Koster (Virgin Music 
Benelux), Eva Rosa Hol & Randall Span (FunX), Erik de Vries 
(Kunst & Cultuur Drenthe), Roosmarijn Reijmer (3FM), Leontien 
Poppe (PopaanZee) en Nina Haitsma (De Vooravond) als nieuwe 
leden aan in de commissie.

 Popronde selectie 2021 bekendgemaakt op 3FM 

De commissie selecteerde 100 acts, minder dan voorgaande 
jaren. Dit hield verband met de coronamaatregelen die voor de 
locaties golden. Of ze überhaupt mochten deelnemen en op welke 

2. PRESTATIEVERANTWOORDING 
 ACTIVITEITEN 
 POPWAARTS 2021

Popronde Radio op KINK
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Door deze beperkingen, maar vooral ook door het hoge aantal 
besmettingen en de onzekerheid die de toen nog nieuwe variant 
met zich meebracht besloten we geen risico’s te willen nemen en 
een definitieve streep door de laatste weekenden te zetten.

Onderstaande steden – waarvan het programma al volledig rond 
was - mochten geen doorgang vinden. Deze Poprondes en het 
Eindfeest zijn verplaatst naar de periode tussen eind maart en half 
april 2022. Inmiddels staan deze gepland en zijn de programma’s 
aangekondigd. Voor updates en het programma van het Eind-
feest, zie de website (of volg de ontwikkelingen via de socials of 
nieuwsbrief).

ZA 13 NOVEMBER - DEVENTER
ZO 14 NOVEMBER - HILVERSUM

DO 18 NOVEMBER - BREDA
VR 19 NOVEMBER - ENSCHEDE
ZA 20 NOVEMBER - DEN HAAG

ZO 21 NOVEMBER - MEPPEL

DO 25 NOVEMBER - DELFT
(was al verplaatst naar november)

VR 26 NOVEMBER - AMERSFOORT
(was al verplaatst naar november)

ZA 27 NOVEMBER - AMSTERDAM
(EINDFEEST IN DE MELKWEG)

De eerste editie van de Popronde in Uden werd voor het 2e jaar op 
rij in overleg met lokale partner De Pul uitgesteld. 

 Popronde 2021 mogelijk dankzij aangepast format  

De opzet van de Popronde was dit jaar anders dan onder 
normale omstandigheden zoals we die t/m 2019 organiseer-
den. Aangezien zowel de culturele sector als de ondernemers 
halverwege 2021 nog aan het herstellen waren van de zware 
klap van de pandemie werd besloten ze volledig te ontlasten van 
financiële verplichtingen. 

Aan de basis van de uitvoering en vorm van Popronde 2021 
stonden de ingelaste persconferentie op maandag 2 augustus en 
de persconferentie op 13 augustus, die duidelijk maakten dat live-
muziek niet mogelijk was binnen de horeca en bij de middenstand, 
maar wel bij de culturele podia. Het loslaten van de 1,5 meter zat 
er spijtig genoeg voorlopig nog niet in en op basis hiervan werden 
de plannen bijgesteld en werd een alternatief scenario ingezet 
richting de aftrap van Popronde 2021 op 11 september en daar-
opvolgende steden. 

Gezien de 1,5 meter maatregelen vond Popronde voorlopig al-
leen plaats daar waar dit was toegestaan, dus voornamelijk in 
het bestaande Poppodia- concert- en theatercircuit, de grote en 
goed geoutilleerde ruimtes. Daarnaast werden (grotere) ruimtes 
betrokken waar de veiligheid gegarandeerd kon worden. Om de 3 
weken bekeken we of opschalen mogelijk was en of we weer terug 
konden naar het gewenste format van laagdrempelige optredens 
op tientallen locaties in de binnenstad. 

3FM presenteert in samenwerking met 3voor12 jaarlijks de nieuwe 
selectie. Daarnaast draaien zij veel muziek van Popronde talen-
ten en houden ze een scherp oog op de selectie. Veel Popronde 
talenten stromen tijdens of na hun deelname door in het talen-
tenprogramma van 3FM, 3FM Talent. Afgelopen twee jaar werden 
bijvoorbeeld deelnemers Kuzko en MEAU uitgeroepen tot 3FM 
talent, evenals oud-deelnemers Froukje, The Vices, Jay-Way, 
Queen’s Pleasure, Ten Times A Million en GIAN.

Dit jaar is FunX toegevoegd als partner. Een volwaardige media-
partner die het genre hiphop ondersteunt is een zeer waardevolle 
aanvulling! In de meeste gevallen ‘adopteren’ de partners een 
aantal acts die bij hun signatuur past en volgen en promoten deze 
via hun kanalen. FunX schoof de acts Abel, Jadi D, Tiziana, Tres 
Navy, Wowi en YVES naar voren. Naast het promoten van de acts 
werd ook samengewerkt met FunX’ platform EMPWR, waarbij in 
drie sessies, tijdens Popronde Nijmegen, Utrecht en - zo was de 
bedoeling - Amsterdam jonge hiphop en R&B muzikanten en toe-
komstige professionals workshops in bijvoorbeeld social media, 
branding en presentatie konden volgen.

 Doorstroom acts edities ‘20/’21 

De directe doorstroom van acts die in 2020 of 2021 deelnamen 
aan Popronde is nog lastig te meten. Natuurlijk stonden er acts uit 
beide edities op (digitale edities van) festivals en werden er club-
tours aangekondigd, maar even zo vaak gingen deze niet door. 
Interessanter is het om te kijken naar acts uit de afgelopen drie 
edities. Daarom hieronder een overzicht van acts uit 2019, 2020 
en 2021 die geboekt staan voor aansprekende festivals komende 
zomer. Voor een actueel overzicht van club-en festivalshows, zie 
www.popronde.nl/concertagenda.

Eurosonic/Noorderslag
MEAU, Loupe, CLOUDSURFERS, KUZKO, Jadi D, Pom, NONCHELANGE, Them 
Dirty Dimes (2021), Froukje (2020), WIES, The Vices (2019), Spill Gold (2017), 
Pitou (2016)

Grasnapolsky
LE MOTAT, Kalaallit Nunaat, KUZKO, Socks;SportsSocks (2021), GIAN 
(2019), Kieff, Charlie & the Lesbians (2017)

Dauwpop
MEAU (2021), Froukje (2020), WIES, The Vices, Magnetic Spacemen (2019)

Paaspop
Froukje (2020), The Vices (2019)
Zwarte Cross - Hens Solo (2020), Thijs Boontjes dans-en showorkest (2016)

Manana Manana
Loupe (2021), A.M. Sam, Druiprek, Joan Franka, la loye, Simon Keats (2019), 
Peer (2017)

Best Kept Secret
Froukje (2020), WIES (2019)

Lowlands
Froukje (2020)

Ondanks verruiming van de maatregelen in de loop van septem-
ber – het loslaten van de 1,5 meter en (daarmee) het weer mogelijk 
worden van optredens in de horeca en bij de middenstand – werd 
besloten het organisatorische model voor Popronde 2021 de hele 
tour te hanteren. Een plotselinge switch in de (financiële) con-
structie was halverwege het festival voor coördinatoren niet meer 
te communiceren en ‘te verkopen’ naar deelnemende podia in hun 
stad. De organisatie was daarvoor al te ver in gang gezet, en om 
de coördinatoren nogmaals met een nieuw model de stad in te 
sturen voelde niet verantwoord.

 
 Organisatorisch en financiering model Popronde 2021 

Om deelnemende locaties te ontlasten – en gezien de korte peri-
ode, om snelle slagen te kunnen slaan en snel in te kunnen spelen 
op ontwikkelingen en maatregelen – werd gekozen voor een vorm 
waarbij zoveel mogelijk acts konden optreden. 

Popronde nam de contractering van de acts voor haar rekening 
en ter dekking van de extra kosten die dit met zich meebracht 
werd bij deelnemende locaties beperkt entree geheven. Hier-
mee was in najaar 2020 ervaring opgedaan met de Pre-Parties 
die bij 37 podia in evenzoveel steden door heel Nederland 
plaatsvonden.

In het begin van de tour moest het festival nog geplaceerd plaats-
vinden, men moest online een Popronde route reserveren langs 
de podia en concerten aan de hand van  NAW gegevens, dit was 
praktisch te combineren met de online aanschaf van een ticket (a 
euro 5,-). 

Toen eind september de 1,5 meter regel verviel, was reserveren 
niet meer nodig en was er sprake van ‘meer lucht’ en een relaxtere 
sfeer. Ook maakte dit het mogelijk dat weer meer optredens in 
kleinere ruimtes - bij de horeca en middenstand – konden en 
mochten plaatsvinden. Aan de entree werd vastgehouden, en de 
ticket werd een passe-partout: bij de infostand en bij de locaties 
kon een toegangskaartje in combinatie met een coronapas (‘groen 
vinkje’) worden omgewisseld voor een polsbandje, waarmee 
entree tot de locaties was gegarandeerd.

 Popronde 2021 hield in formele zin in dat 

-  Popwaarts de acts contracteerde (betaalde) tegen de onderling 
met hen afgesproken vraagprijs.
-  Deelnamekosten van podia & locaties volledig werden kwijtge-
scholden.
-  Er beperkt entree werd geheven om directe inkomsten te gene-
reren, en om publiek mee te geven dat cultuur niet altijd gratis is. 

De laagdrempeligheid van Popronde behouden voor een breed 
publiek stond nog altijd voorop. Handige bijkomstigheid was dat 
we op deze manier goed inzicht hadden in het aantal bezoekers, 
dat aan de start van de Popronde beperkt was en dus beteugeld 
moest worden. Streven was vooral zoveel mogelijk acts zoveel 
mogelijk het podium op zien te krijgen voor zoveel mogelijk pu-
bliek als mogelijk op dat moment!

Pinkpop
MEAU (2021), Froukje (2021), WIES, Ten Times a Million (2019), Nona, Elle 
Hollis (2018).

 Steden Popronde 2021 

Popronde 2021 vond doorgang in de volgende steden:
ZA 11 SEPTEMBER - NIJMEGEN

(OPENING LANDELIJKE TOUR)

DO 16 SEPTEMBER - LEIDEN
VR 17 SEPTEMBER - APELDOORN

ZA 18 SEPTEMBER - GOUDA
ZO 19 SEPTEMBER - ROERMOND

VR 24 SEPTEMBER - LEEUWARDEN
ZO 26 SEPTEMBER - WOERDEN

DO 30 SEPTEMBER - WAGENINGEN
VR 01 OKTOBER - EINDHOVEN

ZA 02 OKTOBER - ALMERE
ZO 03 OKTOBER - ALMELO

DO 07 OKTOBER - GRONINGEN
VR 08 OKTOBER - DEN BOSCH

ZA 09 OKTOBER - HAARLEM
ZO 10 OKTOBER - DORDRECHT

DO 14 OKTOBER - ASSEN
ZA 16 OKTOBER - VENLO

ZO 17 OKTOBER - HARDERWIJK

DO 21 OKTOBER - UTRECHT
VR 22 OKTOBER - DOETINCHEM

ZA 23 OKTOBER - HEERLEN
ZO 24 OKTOBER - ZUTPHEN

DO 28 OKTOBER - TILBURG
VR 29 OKTOBER - ARNHEM
ZA 30 OKTOBER - SITTARD
ZO 31 OKTOBER - HOORN

DO 04 NOVEMBER - EMMEN
VR 05 NOVEMBER - ZWOLLE

ZA 06 NOVEMBER - ROTTERDAM
ZO 07 NOVEMBER - VENRAY

DO 11 NOVEMBER - MIDDELBURG
VR 12 NOVEMBER - ALKMAAR

 De tour kwam abrupt tot stilstand 

De Omikronvariant, een nieuwe piek en daarbij nieuwe beperken-
de maatregelen maakten Popronde niet langer mogelijk en met 
nog 8 Poprondes en het Eindfeest te gaan kwam de tour abrupt 
tot stilstand. Horeca moesten om 17.00u sluiten, er moest weer 
anderhalve meter afstand worden gehouden en alles wat door 
mocht gaan, moest zittend beleefd worden. 
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  ZA 30-10-2021 SITTARD 7 20 20 154
  ZO 31-10-2021 HOORN 5 19 19 196
  DO 04-11-2021 EMMEN 12 20 17 156
  VR 05-11-2021 ZWOLLE 5 12 12 321
  ZA 06-11-2021 ROTTERDAM 18 45 41 588
  ZO 07-11-2021 VENRAY 7 27 23 266
  DO 11-11-2021 MIDDELBURG 7 15 15 300
  VR 12-11-2021 ALKMAAR 17 31 30 536
  ZA 13-11-2021 DEVENTER 14 35 35 nvt
  ZO 14-11-2021 HILVERSUM 6 17 17 nvt
  DO 18-11-2021 BREDA 23 56 56 nvt
  VR 19-11-2021 ENSCHEDE 6 18 18 nvt
  ZA 20-11-2021 DEN HAAG 12 31 31 nvt
  ZO 21-11-2021 MEPPEL 5 12 12 nvt
  DO 25-11-2021 DELFT 9 25 25 nvt
  VR 26-11-2021 AMERSFOORT 3 5 5 nvt
  ZA 27-11-2021 AMSTERDAM nvt nvt Nvt nvt
   EINDFEEST

 Resumé 

- Tijdens Popronde 2021 vonden in de 32 steden die doorgingen 
857 optredens plaats bij 297 podia. De steden die helaas uitge-
steld moesten worden waren in totaal nog goed voor 79 locaties 
en 199 shows, exclusief het Eindfeest dat nog geboekt moest 
worden.

- 11.904 mensen kochten hiervoor een kaartje in de 32 steden 
die reeds hebben plaatsgevonden. Dit bracht Popwaarts aan 
kaartverkoop (excl. servicekosten) bijna 50.000 euro aan publieke 
inkomsten op. 

- De constructie door zelf de acts te contracteren kostte Pop-
waarts in 2021 euro 180.000,- aan gages en het kwijtschelden van 
de podiumbijdrage van euro 100,- kostte Popwaarts bijna euro 
30.000,-. De kosten van de inhaalrondes en het Eindfeest in april 
zijn als reservering in de jaarrekening opgenomen. Mede dankzij 
de coulance van deelnemende gemeentes, provincies en ontvan-
gen coronasteun van FCP/OCW kon Poprondeafgelopen jaar op 
deze wijze plaatsvinden.

 Toelichting bij het schema 

De bedoeling is dat het programma van de uitgestelde steden in-
tegraal wordt gekopieerd naar maart/april 2022, volgens dezelfde 
afspraken als de Poprondes in 2021. De inhaaldata vallen derhalve 
nog onder de editie van 2021.

 De eerste keer kaartverkoop, een marketingperspectief 

De kaartverkoop kwam meestal zeer laat op gang, maar trok vaak 
net voor de start van de Popronde nog flink bij. Dit had te maken 
met het consumentenvertrouwen - concertbezoekers zagen de 
afgelopen jaren vaker vlak van te voren concerten afgelast worden 
- en omdat het nieuw was een toegangsbewijs te moeten hebben 
voor een bezoek aan Popronde. 

De online zichtbaarheid draagt bij aan de kaartverkoop, maar we 
zien geen duidelijke indicatie van wat bijvoorbeeld likes of het 
aantal posts per stad op social media aan kaartverkoop oplevert. 
Dit blijft van tevoren moeilijk in te schatten. 
Om een voorbeeld te geven: Popronde Utrecht begon in de week 
voor Popronde (pas) met het promoten van het programma door 
iedere dag een poster van de line-up te delen, deze posts kregen 
10-30 likes. Utrecht was de best bezochte Popronde van het 
jaar, en op de avond zelf hebben we het stempel ‘uitverkocht’ 
moeten ophangen omdat er rijen voor de deelnemende locaties 
stonden. Popronde Tilburg, een van de meest actieve op social 
media, deelde 34 posts in een maand tijd over de line-up met een 
gemiddeld aantal likes van rond de tien (10-13). Beiden hadden 

dus vergelijkbare, niet hoge, response. De een met minder actief 
delen op Instagram en de ander juist door heel actief delen. Beide 
Poprondes waren twee van de best bezochte Poprondes. Utrecht 
heeft een grotere en hechtere muziekscene, met veel oud-deelne-
mers en dus ambassadeurs van Popronde, meerdere muziekge-
richte opleidingen en mede daarom zou social media hier minder 
belangrijk kunnen zijn. 
Tilburg is echt een uitgaansstad, met een groot aandeel studen-
ten. Zoals in de evaluatie te lezen valt, deelden de deelnemende 
locaties in Tilburg veel over Popronde, dit zou er mee te maken 
kunnen hebben dat de bezoekers goed werden bereikt. Interes-
sant voor ons is nu om te kijken hoe we de community beter 
inzichtelijk kunnen krijgen, en hoe we ze meer aan het platform 
Popronde kunnen binden.

In een aantal gevallen baarde de kaartverkoop in aanloop naar een 
Popronde toe nog best wat zorgen, maar schoten de aantallen 
een dag van tevoren en op de showdag zelf omhoog. Uiteindelijk 
was er eigenlijk geen stad waar het aantal verkochte tickets zo 
laag was dat er bijna geen publiek was. 

Door kaarten te verkopen hebben we een duidelijker beeld 
verkregen van ons publiek. Naast deze bruikbare data hebben we 

ook steeds inzicht gehad in het aantal kaarten dat verkocht was, 
waardoor we bijvoorbeeld onze advertenties tussentijds konden 
bijstellen om de kaartverkoop nog extra te pushen. 

Belangrijk bleek ook nazorg, een verslag van hoe de Popronde 
was. Bijvoorbeeld door foto’s te plaatsen. Dit werkt goed voor 
het community gevoel en (herkenbaar) beeld roept meer betrok-
kenheid en enthousiasme op bij volgers. Dat zagen we terug in 
de likes en reacties op foto’s en op het gestegen aantal volgers. 
Wanneer coördinatoren dit ook doen voor hun Popronde blijven 
artiesten en publiek nog even verbonden met het lokale festival 
en deze content geeft een sfeerimpressie van het festival dat 
weer als promo werkt voor het volgende jaar.

Het model betekende ook tegemoetkomen aan de wensen van de 
lokale producenten, de coördinatoren. Wij bemerkten bij hen grote 
schroom om locaties te werven voor het festival. Ondernemers en 
culturele instellingen stonden vooral in de overlevingsmodus en 
hen ‘lastigvallen’ met Popronde en vragen te investeren in talent 
had in de loop van 2021 bij hen niet de hoogste prioriteit. Besloten 
werd dat Popwaarts de (financiële) verplichtingen overnam van de 
podia om toch een Popronde mogelijk te maken. 

 Coranasupport maakte gehanteerde model in 
 2021 mogelijk 

Door hen te ontzorgen, lasten en verplichtingen over te nemen, 
was het voor de coördinatoren anders ‘binnenstappen’ bij po-
tentiële deelnemers. Daarbij ontving Popronde coronasteun ten 
behoeve van de inkomstenderving en om het platform levendig en 
vitaal te houden. Door zelf te investeren in de acts, in talent en hun 
ontwikkeling maakte het de organisatie van Popronde op deze 
wijze toch mogelijk. 

Tevens bleven op deze wijze de coördinatoren betrokken. Het 
legde wel een behoorlijk beslag op hen om vrijwilligers voor de 
avonden zelf te vinden. Per locatie waren er meer vrijwilligers 
nodig, waar een team van 2 personen normaliter 4 locaties voor 
hun rekening neemt, waren er nu in ieder geval één ticketscanner 
en één stagemanager per locatie nodig.

 Prestatieschema Popronde 2021 

  Dag/Datum Stad Locaties  Shows  Acts  Verkochte
       kaarten

  ZA 11-09-2021 NIJMEGEN 15 81 80 713
  DO 16-09-2021 LEIDEN 2 8 8 186
  VR 17-09-2021 APELDOORN 2 5 5 61
  ZA 18-09-2021 GOUDA 9 38 38 264
  ZO 19-09-2021 ROERMOND 4 14 14 101
  DO 23-09-2021 DELFT    
  VR 24-09-2021 LEEUWARDEN 5 20 20 148
  ZA 25-09-2021 AMERSFOORT    
  ZO 26-09-2021 WOERDEN 6 18 14 113
  DO 30-09-2021 WAGENINGEN 9 29 29 601
  VR 01-10-2021 EINDHOVEN 5 16 16 367
  ZA 02-10-2021 ALMERE 7 27 27 220
  ZO 03-10-2021 ALMELO 5 18 18 40
  DO 07-10-2021 GRONINGEN 5 14 14 313
  VR 08-10-2021 DEN BOSCH 14 37 37 707
  ZA 09-10-2021 HAARLEM 14 44 44 769
  ZO 10-10-2021 DORDRECHT 7 16 16 145
  DO 14-10-2021 ASSEN 2 7 7 94
  VR 15-10-2021 UDEN    
  ZA 16-10-2021 VENLO 4 8 8 136
  ZO 17-10-2021 HARDERWIJK 3 15 15 117
  DO 21-10-2021 UTRECHT 15 35 35 1413
  VR 22-10-2021 DOETINCHEM 12 19 18 230
  ZA 23-10-2021 HEERLEN 9 22 22 153
  ZO 24-10-2021 ZUTPHEN 13 36 36 365
  DO 28-10-2021 TILBURG 26 64 64 1000
  VR 29-10-2021 ARNHEM 26 77 74 1131

VERPLAATST

VERPLAATST

VERPLAATST

Polsbandjes Popronde Groningen
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2. De coördinatorendag
De coördinatorendag (februari); ambitieuze young profes-
sionals worden bijgespijkerd op het gebied van organisa-
tie, productie en marketing. Kennis en kunde wordt onder-
ling uitgewisseld, een cultureel netwerk voor toekomstige 
carrière wordt opgebouwd. 

De maatregelen die golden in februari stonden geen fysieke 
coördinatorendag toe, 75 personen in één ruimte was niet toe-
gestaan in de zware lockdown waarin Nederland toen verkeerde. 
In plaats van de fysieke bijeenkomst werden gedurende het 
voorjaar en doorlopend tot begin zomer diverse online ses-
sie belegd waarin de stand van zaken werd besproken, nieuwe 
inzichten werden gedeeld en vragen konden worden gesteld. In 
alles gold dat we de coördinatoren betrokken wilden houden en 
er voor hen wilden zijn als er vragen waren over de status en het 
plan van aanpak met betrekking tot Popronde 2021. 

 Op de koffie bij de coördinatoren 

In dit licht maakten Popwaarts medewerkers een rondje Neder-
land en gingen ‘op de koffie’ bij de coördinatoren. Sommigen 
hadden het zwaar, velen studeren nog, hebben een (bij)baan 
in de horeca of een (bij)baan in de culturele sector, oftewel in 
hoeken waar de klappen vielen en waar weinig opbeurends ge-
beurde gedurende het jaar. Alles stond in het licht van ‘de moed 
erin te houden’ om de opgebouwde infrastructuur van Pop-
waarts te behouden maar vooral om er te zijn voor de mensen 
die het festival maken.

Door alle onzekerheid en het gebrek aan perspectief bleek de 
motivatie voor sommige coördinatoren flink gekelderd. Anderen 
zagen de Popronde juist als houvast, om vanuit een positieve 
gedachte toch iets te kunnen organiseren en betekenen voor 
aanstormend talent. Om eenieder tegemoet te komen beslo-
ten we voor het najaar van 2021 dan ook geen eisen te stellen 
aan de omvang van het programma of het aantal deelnemende 
locaties. De fee die staat voor het organiseren van een Popronde 
en die normaal vnl. gekoppeld is aan de omvang van een editie 
werd losgekoppeld, men kreeg ‘gewoon’ de fee die men in de 
laatste normale editie, die van 2019, ook ontving. 

3. De netwerkdag
De netwerkdag ( juni); In de Wisseloord Studio’s in Hilver-
sum vindt de jaarlijkse netwerkdag plaats waar de nieuwe 
selectie kennismaakt met de coördinatoren uit alle steden 
en met de mediapartners die verbonden zijn aan Popwaarts 
en talentontwikkeling ondersteunen. 

De afgelopen jaren brachten we coördinatoren, selectiecommis-
sieleden en geselecteerde acts begin juni voor het eerst samen 
in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. In het legendarische 
studiocomplex konden alle betrokkenen laagdrempelig kennis-
maken met elkaar, onder het genot van een drankje. De ‘Pre-Party’ 
betekende de officieuze aftrap van het Popronde seizoen, en hier 
presenteerden dan ook de mediapartners de acts die zij tijdens 
de Popronde zouden volgen. In 2021 kon deze Pre-Party geen 
fysieke doorgang vinden vanwege de maatregelen. 
 
Om coördinatoren en acts toch aan elkaar voor te stellen organi-
seerden we digitale speeddates. Acts konden zich via een online 
formulier inschrijven om twee opeenvolgende zaterdagen via 
zoom ‘tienminutengesprekjes’ met coördinatoren en Popronde 
werknemers te voeren, om vragen te stellen, zichzelf te pitchen of 
om gezellig even te kletsen. Deze speeddates verliepen erg goed, 
ongeveer de helft van de geselecteerde acts schreef zich in, en 
ging goed voorbereid de gesprekken in.

 In 2021; oprichting van de Popronde Academy 

Begin mei werd Popronde Academy gelanceerd, ontstaan uit een 
afstudeeropdracht van HKU student Fieke Kloppenburg en in 
eerste aanzet bedoeld om hiphop en Popronde dichter naar elkaar 
toe te brengen. Tijdens het afstuderen bleek vanuit de gehele 
selectie een vraag te liggen naar meer begeleiding en informatie 
in aanloop naar Popronde, tijdens het festival en ook daarna. Aan 
die roep hebben we gehoor gegeven, en daarom hebben we de 
insteek van het platform verbreed.

Popronde Academy was in het eerste jaar een online plat-
form, een onderdeel van Popronde Daily specifiek en exclusief 
toegankelijk voor de geselecteerde acts, coördinatoren en 
selectiecommissie. Het platform werd gevuld met video’s waarin 
oud-deelnemers of andere betrokkenen werden geïnterviewd 
over hun ervaringen met Popronde, en hun expertise. Zo vertelde 
rapper Jay-Way over wat Popronde voor hem en zijn carrière be-
tekende, en werd Froukje Bouma (manager van o.a. S10, Froukje, 
Wende) geïnterviewd over management. Daarnaast werden er 
korte video’s opgenomen die rechtstreeks verband houden met 
deelname aan Popronde: ‘Hoe je techniek op orde te hebben’ 
met Martijn Roselaar, ‘Wat is een goede persfoto’ met Jessie 
Kamp, ‘Social Media en Online Branding’ met Jules van Stiphout 
en ‘Hoe werkt een coördinator’ met Gerben Roskam. Met de Aca-
demy denken we dat we de geselecteerde acts in 2021 toch veel 
hebben kunnen bieden, naast de omstandigheden die spelen 
bemoeilijkten. 

Ook bleek Popronde Academy een goede mogelijkheid voor 
samenwerking met andere platformen. In 2021 organiseerden we 
samen met nieuwe mediapartner FunX vanuit hun platform FunX 

EMPWR drie sessies tijdens Popronde Nijmegen, Utrecht en Am-
sterdam, speciaal voor opkomende makers en professionals in de 
hiphopscene. In 2022 is een van de doelen meer samenwerkingen 
opzetten, gesprekken hierover lopen.

 Lancering succesvol - uitbouwen Academy! 

De Academy is dan ook een aanvulling gebleken op het live per-
formen. Het voedt muzikanten in hun professionele ontwikkeling. 
Het streven is de Academy onderdeel te laten zijn van een jaar 
meetouren met Popronde, onderdeel van het proces. Ook als het 
geven van concerten weer mogelijk is en ‘learning bij doing’ - het 
maken van vlieguren – weer mogelijk is, zal de Academy wezenlijk 
onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van talent naar profes-
sional in de dop.  

Het doel is om in 2022 meer videocontent te posten en ‘de Aca-
demy’ ook offline te installeren, door workshops en panelgesprek-
ken te organiseren, voorafgaand aan Popronde maar ook zeker 
tijdens. De eerste video, met oud-Mojo boeker Gideon Karting is 
inmiddels opgenomen, en er is een samenwerking met Kunst-
bende en Gluren bij de Buren gestart om gezamenlijk interessante 
content te creëren en videocontent uit te wisselen. Met ‘Music 
Rights on Tour’, een initiatief van Sena, Buma en Norma gaan we 
een drietal panels en/of workshops organiseren, om de deelne-
mers aan Popronde in een vroeg stadium te laten weten dat ze 
via deze rechtenorganisaties extra inkomen kunnen krijgen voor 
liveshows of optredens/airplay op radio en televisie. In een eerder 
stadium werden al gesprekken gevoerd met Muzikantendag, om 
een expertiseprogramma voor Popronde deelnemers op te zetten. 
Vanwege covid ging dit niet door, maar de ambitie is om tijdens 

de Muzikantendag in mei een speciaal Popronde Academy pro-
gramma in te richten.

En, een van de belangrijkste zaken die snel plek moet krijgen 
is voorlichting op het gebied van grensoverschrijdend gedrag 
en hoe daarmee om te gaan. In dit kader stelt Popwaarts ook 
twee vertrouwenspersonen voor de deelnemers in, in Popronde 
Academy willen we hen voorstellen en laten we een professional 
vertellen over hoe om te gaan met ongewenst gedrag.

Naast de blik op deelnemers, de muzikanten, willen we binnen 
de Academy ook plaats inruimen voor educatieve content voor 
coördinatoren. Zij staan, net als de muzikanten, ook vol ambitie 
aan de vooravond van een carrière in de cultuursector.
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de landelijke politiek, en presenteerde in 2021 een door hem 
geschreven Popnota aan de Tweede Kamer. Voor de inhoud 
van de nota werd het veld aangesproken mee te denken, hoofd 
marketing en communicatie Popwaarts Chris Moorman heeft 
hieraan bijgedragen. Noël Vergunst liet een lokaal licht schijnen 
over het belang van de Popronde in Nijmegen, en kwam met een 
persoonlijke anekdote, daar hij in zijn jonge jaren met de band 
Mizpah heeft meegetourd. 

De opening werd afgesloten door 2021 deelnemer puntjudith, 
waarna in een stralend zonnetje werd nagepraat en werd genoten 
van de Poprondebiertjes die in samenwerking met de Nijmeegse 
Stadsbrouwerij De Hemel waren gebrouwen. 

 Ontmoeting beleidsmakers 

Voor de opening – en voor Popronde Nijmegen - werden wet-
houders en beleidsmakers uit alle steden uitgenodigd voor een 
gezamenlijke ontmoeting met een hapje en drankje maar hier werd 
beperkt op gereageerd, de belangstelling en uiteindelijke opkomst 
was erg gering. Alle partijen werden in de invitatie geattendeerd 
op volgen van Popronde via de nieuwsbrief en Popronde Daily (via 
www.popronde.nl / via blog.popronde.nl)

4. Presentatie selectie talenten
Presentatie selectie talenten tijdens de opening van 
Popronde in Nijmegen (september). Bij zo’n 50 locaties 
treden verspreid over de hele dag en nacht voortaan alle 
150 geselecteerde acts op. De opening trekken we meer 
los van de Popronde en wordt een evenement op zich, met 
landelijke uitstraling. Voorafgaand zal een meet en greet 
plaatsvinden voor alle betrokkenen en zullen wethouders 
en cultuurambtenaren van de stedelijke regio’s worden 
uitgenodigd.

 11 september - Popronde Nijmegen - de Aftrap! 

Gedurende de zomer werden de coronamaatregelen verruimd 
en dat bood perspectief voor Popronde 2021 die in september 
van start zou gaan. Helaas zorgde ‘Dansen met Jansen’ er voor 
dat de maatregelen niet dermate snel losgelaten konden worden 
om een volledig reguliere Popronde te organiseren. 

De coördinatoren van Popronde Nijmegen gingen voortva-
rend te werk en boekten de volledige selectie op 50 podia 
in de binnenstad, echter moesten zij dit programma toch 
omgooien omdat er geen entertainment (en daarmee ook 
geen livemuziek, wat meer onder de noemer kunst valt) in de 
horeca en detailhandel mocht plaatsvinden. Ook moesten 
concerten in daarvoor bestemde locaties zittend worden 
genoten, en op anderhalve meter afstand van elkaar, en met 
een eindtijd van uiterlijk middernacht. In de loop van augustus 
werd het programma dus omgegooid, en volledig overge-
zet naar culturele locaties in Nijmegen, waar livemuziek wel 
was toegestaan. Door deze podia werd volop medewerking 
verleend, en daardoor kon de Aftrap alsnog georganiseerd 
worden, hetzij op iets grotere afstand van elkaar dan normaal. 
Uiteindelijk traden in 15 podia 82 acts op tussen twaalf uur 

‘s middags en middernacht, en was Nijmegen twaalf uur lang 
muziekhoofdstad van Nederland.

Het was de eerste editie waarbij Popwaarts de contractering 
voor haar rekening nam, met entree, reserveren en gepla-
ceerd, spannend dus. Tevens moest een geldig coronabewijs 
worden getoond bij het eerste optreden of bij de infostand. 
Een polsbandje gaf dan voortaan toegang – na het tonen van 
het toegangsbewijs natuurlijk- tot de volgende optredens. 
Uiteindelijk werden er ruim 800 tickets verkocht voor de 
aftrap. 

De opening was niet anders dan geslaagd, voor de acts was 
het een verademing en bevrijding weer te mogen spelen voor 
publiek, het publiek was blij weer te mogen genieten van 
livemuziek en muzikant, bezoeker en muziekprofessional waren 
allen blij elkaar weer te mogen ontmoeten.

 Officiële opening en presentatie jubileumboek 

Ondanks dat Popronde Nijmegen al om 12.00u begon, was er 
om 16.00u een officiële opening in Cultuurhuis de Lindenberg, 
de plek waar Popwaarts in 1994 haar eerste kantoor betrok en 
dus de bakermat van Popronde. Onderdeel van deze opening 
was de presentatie van het jubileumboek ‘(Ietsjes meer dan) 
25 jaar Popronde’ dat al in 2020 gepresenteerd had moeten 
worden. De eerste edities van het boek werden overhandigd 
aan Tweede Kamerlid Peter Kwint en Nijmeegs Cultuurwet-
houder Noël Vergunst, door oud-Popwaarts voorzitter Henk 
van der Zand, die dezelfde middag was geridderd vanwege zijn 
verdiensten voor het Nijmeegse cultuurlandschap.

Voor de presentatie van het jubileumboek werden Peter Kwint 
en Noël Vergunst uitgenodigd een woordje te spreken. Kwint 
staat bekend als voorvechter van een levendig popklimaat in 

Seated Nijmegen - Them Dirty Dimes

Boekpresentatie Nijmegen - Peter Kwint
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Popronde Daily wordt gerund door het communicatieteam, zij 
bedenken content, schrijven, maken en scouten waar content van 
derden vandaan gehaald kan worden. De bezoekerscijfers zijn 
vanaf de lancering flink gegroeid, van 200 naar 400, naar 1500 per 
week in de week voor de start van Popronde. Vaste rubrieken als 
‘New Music Monday’, ‘Tips van de Selectiecommissie’ en ‘Door 
de ogen van’ werden tijdens de Popronde ruim vier keer meer 
gelezen dan daarvoor.

 Nieuwsbrief 

Via een nieuwsbrief worden abonnees met regelmaat op de 
hoogte gehouden van  het belangrijkste nieuws uit ‘Popronde 
Land’, een selectie van de blog wordt meegenomen, alsmede 
een overzicht uit de ‘Live after Popronde’-agenda. In 2021 is de 
nieuwsbrief meer gepromoot dan het jaar daarvoor, in 2020 is de 
nieuwsbrief opnieuw opgestart. Met onder andere een knop op 
de website, een social media campagne en een vinkje onderaan 
de aanmeldpagina voor muzikanten stijgt het aantal abonnees 
gestaag, naar bijna 500 op het moment van schrijven. 

 Content: Beeld is belangrijk! 

Een van de speerpunten in 2021 was het delen van meer video-
content. We deelden de shows van het Eindfeest in 2020, video’s 
van oud-Popronde acts die de inschrijvingen promoten, live Q&A’s 
rondom de inschrijvingen, de livestreams, video’s op feestdagen 
als Valentijnsdag en impressies en verslagen van de verschillende 
Poprondes. 

Dit resulteerde in meer betrokkenheid via Instagram en Facebook, 
waar het bereik vooral bij die laatste in 2020 wat tegenviel wisten 
we dat in 2021 om te buigen tot een positiever resultaat. Dat geldt 
voor alle kanalen, op Instagram, Twitter, Facebook, Popronde Daily 
en de Nieuwsbrieven is het bereik gestegen, evenals het aantal 
clicks, opmerkingen en likes.

 Wat nog meer opviel 

- Vanaf het moment dat de eerste Popronde heeft plaatsge-
vonden tot de laatste worden de website en blog voornamelijk 
bekeken met mobiele telefoons. 

- De sessie duur van de gemiddelde gebruiker ligt (nog) laag.

- De informatieve artikelen op de blog (info omtrent maatrege-
len, aankondiging Popronde, tickets) worden veel gelezen via de 
blog. Dit zijn ook de artikelen die met een link in de instagram 
bio staan.

Dit geeft veel inzichten waarmee we bijvoorbeeld de layout van 
Popronde Daily kunnen ontwikkelen, om meer korte content aan 
te bieden om de totale sessieduur van de gebruikers te verhogen, 
meer interviews en foto’s te posten, zichtbaarheid op de blog te 
verhogen en meer content te maken over acts om zo echt een 
festivalguide-gevoel te creëren.

 Begeleiding van coördinatoren en acts in online promotie 

Een van de redenen voor het uitbreiden van het communicatie-
team was het ondersteunen van de coördinatoren die te weinig 
tijd of weinig affiniteit hadden met het online promoten van hun 
Popronde. Om hierin te ondersteunen werd hulp geboden als 
een coördinator daarom vroeg en werd hulp aangeboden als het 
team dacht of vond dat dat nodig was en werd een social media 
handboek met daarin basiskennis maar ook informatie voor meer 
gevorderden geschreven. Daarnaast werden er voorbeelden van 
campagnes geschetst en tips & tricks gegeven over hoe er met 
algoritmes kan worden omgegaan. Dit handboek werd gepresen-
teerd in combinatie met een digitale workshop door redacteuren 
Jules van Stiphout en Tim Bronmeijer. 

Naast de ondersteuning van coördinatoren werd ook hulp aan de 
deelnemende acts geboden. Onderaan iedere mail werd de regel 
‘kunnen we ergens mee helpen, op het gebied van Popronde of 
andere zaken in de muziekindustrie, laat het ons weten, daar zijn 
we voor’ toegevoegd. Hieruit kwamen verschillende gesprek-
ken over bijvoorbeeld het schrijven van een releasestrategie van 
nieuwe muziek, promotie van nieuwe muziek of shows, en vele 
andere onderwerpen.

 Popronde Amsterdam - Het Eindfeest 

Popronde Amsterdam - Het Eindfeest! op het eindfeest in de 
Melkweg in Amsterdam (eind november) laat een aantal van de 
meest beloftevolle acts nog eenmaal zien wat ze waard zijn. Zij 
presenteren zichzelf een laatste keer als ‘Popronde act’ voor 
publiek en professionals. Compact, onder 1 dak, om de tour geza-
menlijk af te sluiten.

Het Eindfeest, de gezamenlijke afsluiting van drie maanden touren 
door Nederland had moeten plaatsvinden op 28 november in de 
Melkweg in Amsterdam maar kon en mocht helaas geen door-
gang vinden (n.b. dit Eindfeest is verplaatst naar de Q-Factory in 
Amsterdam op 15 april aanstaande).

 De Week van het Nederlandse Pop Talent 

Met collega talentontwikkelaars No Man’s Land, Muzikantendag 
en Paradiso/Melkweg Productiehuis werd in dezelfde week (in het 
geval van de laatste twee in hetzelfde pand) een samenwerking 
opgezet en werd de week van 28 november uitgeroepen tot De 
Week van het Nederlandse Pop Talent.

Helaas mocht het Eindfeest niet doorgaan, waardoor de line up 
van de meest beloftevolle acts in verschillende genres moest 
worden doorgezet naar het voorjaar van 2022. Het Eindfeest 
verplaatst dan naar Q-Factory, omdat de Melkweg vanwege alle 
tourverschuivingen geen beschikbare datum meer had. 
Tijdens De Week van het Nederlandse Pop Talent ging Muzikan-
tendag deels online door en werd No Man’s Land volledig online 
georganiseerd. Om toch nog een podium aan Popronde talenten 
te bieden werd een samenwerking met 3FM opgezet en werden 
iedere avond deelnemers uitgenodigd in de studio. Daarnaast 
werden andere deelnemers uitgenodigd de instagram van 
Popronde over te nemen voor een half uurtje, om zo live liedjes 
te spelen voor een digitaal Poprondepubliek. De aflevering van 
Popronde Radio op KINK stond die week in het teken van het 
Nederlands Pop Talent en deelnemer Melle werd uitgenodigd live 
in de studio te komen spelen.

 Paul Smits Award 

De Paul Smits Award, de publieksprijs voor ‘Beste performer 
tijdens de Popronde’ is deze editie vanwege de onzekere situatie 
en de verschillende vormen waarin Popronde plaatsvond niet 
uitgereikt. Bij Akademie St. Joost lagen de prioriteiten ook el-
ders, de studenten hadden andere zaken aan hun hoofd in deze 
onzekere tijden.

5. Live After Popronde /
Toptalent Ontwikkeling

Live After Popronde/Toptalent Ontwikkeling. Live after 
Popronde is een online agenda waarin alle shows van (oud-)
Popronde deelnemers zijn opgenomen. Deze agenda wordt 
in de komende jaren ingezet om de shows buiten Popronde 
meer te promoten, om meer publiek te genereren voor de 
alumni. Dat vereist marketing en activering van de medi-
apartners. Talentvolle acts kunnen via de agenda jarenlang 
online gevolgd worden. Het helpt ze aan extra publiek en 
fans, broodnodig in de jaren dat ze moeten investeren om 
zalen te overtuigen van achterban, following, fanbase en 
publieke opkomst. Met de stakeholders gaan we ‘doorst-
room’ en behoeftes inventariseren. We gaan inventariseren 
of doorstroom stokt, of er gaten vallen in de popketen.

 Communicatie 

Door het eind 2020 uitgebreide communicatieteam konden in 
2021 grote stappen worden gemaakt richting een meer profes-
sionele en uniforme uitstraling van Popronde. Coördinatoren 
werden beter ondersteund, acts werden beter bediend in wat 
ze nodig hadden en voor beide partijen werden kennissessies 
georganiseerd om te helpen hun promotie en social media beter 
in te zetten. Daarnaast betekende uitbreiding van het team 
ook meer bereik wat in een normale situatie zal leiden tot meer 
bezoekers voor de verschillende Poprondes. Dit, en een betere 
binding met de bezoekers moet ervoor zorgen dat de stap naar 
het club-en festivalcircuit makkelijker moet zijn te maken, voor 
acts en bezoekers.

 Popronde Daily 

In plaats van een fysieke festivalguide, zoals die de afgelopen 
jaren in samenwerking met The Daily Indie werd gemaakt, lanceer-
den we in het najaar van 2020 onze blog Popronde Daily. Popron-
de Daily is een blog waarin alles wat met Popronde te maken heeft 
samenkomt: eigen content, interviews, anekdotes, podcasts, 
verhalen van derden en natuurlijk heel veel nieuwe muziek, zolang 
het maar een haakje met Popronde heeft. Popronde Daily is te 
bezoeken via blog.popronde.nl



          

Andy and the Antichrist - Popronde Eindhoven

Par Hasard- Popronde Woerden
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6. Onderzoek missing link 
doorstroom
Gedurende de periode 2021 – 2024 gaan we zowel met onze 
partners binnen het Convenant Talentontwikkeling in de 
Popmuziek als met artiesten, professionals en sleutelfig-
uren uit de sector - in gesprek en inventariseren we of er 
‘blinde vlekken’ zijn die doorstroom remmen. 

We willen onderzoeken of er behoefte is aan meer ondersteuning 
van (top)talent naar het professionele circuit en of en op welke 
manier we dit in de toekomst handen en voeten kunnen geven.
2021 was niet bepaald het jaar om onderzoek op te starten naar 
doorstroom.

Met een clubcircuit dat grotendeels op slot zat, festivals die afge-
last werden en tot op het moment van schrijven weinig perspec-
tief hadden en acts die thuis zaten in plaats van op het podium 
stonden. 

Zowel muzikant als sector zal hopelijk in de loop van 2022 meer 
open staan om meer lange termijn, meer toekomstgericht te den-
ken. Het doel is om dit onderzoek daarom in gang te zetten op het 
moment dat er echt perspectief is en ons op dit moment vooral te 
focussen op het zoveel mogelijk overeind houden en zo effectief 
mogelijk uitvoeren van Popronde en onderliggende activiteiten. 
Wel hebben binnen het Talentontwikkelingsconvenant en met 
sleutelfiguren uit de sector inventariserende gesprekken plaats-
gevonden over de aanpak, om inzicht te krijgen hoe de door-
stroom naar het clubcircuit kan verbeteren.

Vulva - Popronde Alkmaar
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Max Poolman - Popronde Groningen
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3. INCLUSIE  MAATSCHAPPELIJKE 
 PROJECTEN EN STIMULEREN 
 BIJZONDERE PROGRAMMERING.

'

Door de toetreding tot de basisinfrastructuur hebben we 
afgelopen jaar een projectmedewerker kunnen aannemen 
die zich bezighoudt met maatschappelijke projecten en het 
stimuleren van bijzondere programmering als hiphop, metal 
en avant-garde binnen de Popronde. 

 Stimuleren bijzondere programmering 
 (met focus op hiphop) 

Met focus op het versterken van de binding met hiphopcultuur 
en -publiek, is begin 2021 onder andere Popronde Academy ge-
lanceerd. Daarnaast is er in verschillende brainstormsessies met 
oud-deelnemers van Popronde, experts uit de hiphopscene en de 
nieuwe deelnemers gesproken. Met behulp van hun ervaringen, 
kennis en behoeften kan Popronde constructief naar een betere 
binding met de hiphopscene toewerken. 

De samenwerking met een nieuwe landelijke mediapartner op het 
gebied van hiphop, namelijk FunX, is een grote stap richting meer 
binding met de scene. FunX heeft een zestal hiphopartiesten uit-
gelicht en in verschillende steden FunX-stages gecureerd, waarop 
deze acts geprogrammeerd werden. Bovendien zijn de handen 
ineengeslagen met een maatschappelijk initiatief van FunX: FunX 
EMPWR. Met hen hebben wij een social media workshop, live 
performance workshop en demopanel georganiseerd. De social 
media workshop en het demopanel zijn zeer geslaagd; de live per-
formance workshop is helaas last-minute afgelast i.v.m. externe 
omstandigheden. Beide partijen willen de samenwerking komend 
jaar voortzetten en nieuwe sessies hosten voor opkomende hip-
hopartiesten en creatieve ondernemers.

 Spin-off inspanningen 

In 2021 is er concrete verbetering geconstateerd wat betreft het 
aantal shows dat hiphop artiesten gemiddeld spelen. Afgelopen 
jaar waren dat 7,33 shows per artiest t.o.v. 4,5 shows per artiest in 
2019. Ook waren er in 2019 meerdere hiphopartiesten die geen of 
slechts 1 à 2 shows gespeeld hebben, terwijl iedere hiphopartiest 
in 2021 minstens 4 keer geprogrammeerd is. De artiesten hebben 
zelf ook aangegeven tevreden te zijn met het aantal shows dat zij 
gespeeld hebben. 

 Ervaringen artiesten 

De algemene feedback van de hiphop artiesten in 2021 is positief. 
Vanwege het nauwe contact dat onze projectmedewerker met hen 
gehouden heeft, voelden zij zich gehoord en ondersteund in het 

proces tijdens Popronde en in de ontwikkeling van hun act. Ook 
hebben zij veel waardering getoond voor de op hen toegespitste 
workshop- en demosessies en Popronde Academy-content. 

Waar nog winst te behalen valt, zijn het publiek en de locaties. Bij 
een substantieel deel van de hiphopshows was er weinig publiek. 
In 2022 gaat Popronde nog meer inzetten op het direct aanspre-
ken van de juiste doelgroep, bijv. door middel van meer samen-
werkingen met partijen uit de lokale hiphop scenes. Ook hebben 
enkele artiesten aangegeven niet altijd op een voor hen repre-
sentatieve locatie geprogrammeerd te zijn. Hier konden zij geen 
aansluiting vinden met de aanwezigen en voelden zij zich niet altijd 
op hun plek. De projectmedewerker gaat komend jaar nauwer 
samenwerken met de coördinatoren om representatieve locaties 
te selecteren voor de hiphop programmering. 

In 2021 lag de focus voor de stimulering van bijzondere program-
mering op hiphop, in 2022 gaat er ook een slag gemaakt worden 
in de richting van metal en avant-garde, twee andere genres bin-
nen Popronde die extra aandacht verdienen.

 Maatschappelijke projecten en inclusie 

 New Faces 

In 2019 is Popronde de samenwerking met het initiatief New 
Faces aangegaan, om nieuwkomers in Nederland te betrekken bij 
het festival. Het doel is om in zoveel mogelijk steden een groep 
nieuwkomers mee te laten lopen met onze vrijwilligers, zodat zij 
een kijkje kunnen nemen achter de schermen, sociaal netwerk 
kunnen opbouwen en toffe live muziek kunnen zien. 

In verband met de covid-maatregelen hebben er afgelopen jaar 
slechts een tiental nieuwkomers mee kunnen lopen. Uit gesprek-
ken met deelnemers blijkt dat veel inburgering scholen minder 
actief zijn en in minder nauw contact  staan met hun cursisten, 
waardoor de nieuwkomers moeilijk te bereiken zijn. Daarnaast 
blijken de nieuwkomers zelf terughoudender te zijn om deel te 
nemen aan activiteiten en evenementen. Zodra de situatie rondom 
de pandemie stabiliseert, verwachten wij weer meer animo. Tot 
die tijd zal de projectmedewerker in gesprek blijven gaan met de 
inburgering scholen en nieuwkomers en kijken waarin Popronde 
hen tegemoet kan komen. 

Wel organiseerde Popwaarts in samenwerking met New Faces 
een online bijeenkomst met theaters, poppodia, bibliotheken en 
andere culturele instellingen. New Faces presenteerde en intro-
duceerde zichzelf als organisatie, een woordvoerder van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds sprak over financiële dekking voor het 
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betrekken van nieuwkomers en in verschillende kleinere werk-
groepjes werden best practices uitgewisseld en werd gesproken 
over hoe organisaties diverser kunnen worden en onder nadere 
nieuwkomers kunnen inzetten.

 Music Moves 

Begin 2021 is er een nieuwe samenwerking opgezet met Stichting 
10,000 HOURS; specifiek met hun initiatief Music Moves. Dit pro-
ject leidt studenten en jonge creatives op tot organisatoren van 
evenementen voor publiek dat een drempel ervaart tot reguliere 

live evenementen, zoals mensen op het spectrum, of met een fy-
sieke of mentale beperking. Dit traject wordt in verschillende ste-
den door het land georganiseerd, en hier kan Popronde met haar 
grote landelijke netwerk perfect aan bijdragen. Popronde kan op 
haar beurt leren van inclusieve evenementenorganisatie en hoe 
een divers publiek aan te spreken. De samenwerking bevalt beide 
partijen goed en in de evaluatie is besloten dat deze komend jaar 
intensiever voortgezet wordt, waarbij ook budget beschikbaar 
is voor de inzet van uren en de organisatie van evenementen en 
trainingen e.d.

A. Toelichting Exploitatie-
resultaat en verantwoording 
verkregen corona steun

 Inleiding 

Stichting Popwaarts volgt het ‘Raad van Toezicht model’ 
volgens Good Cultural Governance. Er wordt door de dage-
lijkse leiding, de twee bestuursleden met de vijf toezich-
thouders drie maal per jaar volgens agenda vergaderd. De 
vergaderingen worden genotuleerd en verslag gedaan.

 Toelichting exploitatieresultaat 

Separaat is de financiële afrekening van Stichting Popwaarts over 
het jaar 2021 aangereikt. Voor de Popronde in acht steden en het 
Eindfeest die geen doorgang mochten vinden en die ingehaald 
worden tussen eind maart en half april 2022 is een reservering 
opgenomen voor het gemiddelde van de kosten van de 32 uitge-
voerde Poprondes.  

De concept jaarrekening 2021 laat een positief resultaat van euro 
164.000,- zien, zou je de coronasupport niet meerekenen dan 
komt deze uit op euro 18.500,-.zien. Zonder de coronasteun was 
het niet mogelijk een Popronde met een omvang als in 2021 uit te 
voeren en talent een podium te bieden. De verkregen coronagel-
den zijn dan ook aangewend waarvoor ze bedoeld zijn; opvangen 
gederfde inkomsten - programmering - en het netwerk en de 
infrastructuur overeind houden in de 42 steden. Het geld werd uit-
gegeven aan de makers en de freelancers in de breedste zin van 
het woord: muzikanten, organisatoren maar ook vormgevers, foto-
grafen en andere freelancers die door de pandemie zonder werk 
kwamen te zitten konden door de steun toch worden ingehuurd.

 Toekomstmuziek  

Inmiddels is duidelijk dat de Covid-pandemie nog niet voorbij 
is, en dat er geen duidelijkheid bestaat over wanneer dit wel het 
geval is. De verwachting is dat ook voor de editie in 2022 con-
cessies gedaan moeten worden en dat Popwaarts kosten moet 
overnemen om het opgebouwde netwerk en infrastructuur te 
behouden ten behoeve van talentontwikkeling. We hebben afge-
lopen jaar gezien dat publiek bereid is te betalen voor Popronde, 
we beraden ons op een mogelijk systeem dat deze kaartverkoop 
in stand houdt zonder dat er podia afhaken. Immers entree is 
voor hun gasten een drempel voor regulier bezoek. Er moet 
dan bijvoorbeeld iets met de podiumbijdrage worden gedaan. 
We zoeken naar een evenwichtig model dat voor alle partijen 
bevredigend is.

 Herman Brood Academie 

Popronde is ook in gesprek met de Herman Brood Academie 
voor een samenwerking op het gebied van duurzaamheid, 
diversiteit en inclusiviteit. Hierbij gaat een werkgroep studen-
ten onderzoek doen naar de huidige stand van zaken bij en de 
ontwikkeling van Popronde op het gebied van duurzaamheid 
en inclusie. Dit zou afgelopen jaar al plaatsvinden, maar de 
Poprondes waar veldonderzoek uitgevoerd zou worden werden 
afgelast i.v.m. de COVID-maatregelen. Beide partijen hebben 
veel baat bij de samenwerking en gaan deze komend jaar dan 
ook voortzetten. 

 Opstart integreren duurzaamheid 

Tot slot zijn er nog enkele andere samenwerkingen en projecten 
in gang gezet. Onder meer een educatieve samenwerking met 
studenten van de Metal Factory, een duurzaamheidsproject i.s.m. 
Climate Live Nederland, een milieuactie vanuit Popronde zelf in 
aanloop naar de Nationale Boomfeestdag 2022, gezamenlijke ses-
sies en educatieve content met Sena Music Rights on Tour en een 
samenwerking met duurzame koptelefoon-ontwikkelaar Gerrard 
Street. Komend jaar worden deze projecten verder vormgegeven 
en uitgevoerd. 

4. BESTUURSVERSLAG
 POPWAARTS 

Voorop staat een toekomstbestendig, weerbaar model waarbij 
zoveel mogelijk acts het podium kunnen betreden en waarin de 
doelen van Popronde en Popwaarts kunnen worden behaald.

Voor aankomende editie gaan we over - in onderling overleg met 
elke act - op een transparanter en duidelijker gagesysteem. In 
plaats van het onderhandelbare bodem/vraagprijsmodel hanteren 
we één prijs die als gage moet worden betaald. Dit leidt tot minder 
onderlinge concurrentie (en daarmee geen race to the bottom) 
en geeft meer duidelijkheid en transparantie. De prijzen worden 
bepaald aan de hand van data uit eerdere Poprondes en gesprek-
ken met stakeholders.

Popwaarts is met het platform ACCT (Platform Arbeidsmarkt Cul-
turele en Creatieve Toekomst) in overleg en maakt deel uit van een 
werkgroep die honorering in de culturele sector onderzoekt. Het 
ACCT is opgericht met als doel het verbeteren van de arbeids-
markt in de culturele en creatieve sector.

 Fair Pay (‘Ja Mits’) 

Uiteraard voelen we de verantwoordelijkheid voor fair pay - zoals 
die intern al is doorgevoerd; sinds toetreding tot de BIS wordt 
vanaf 1 januari 2021 voortaan de CAO Poppodia en Festivals 
gevolgd.

We zijn wel voorzichtig met het abrupt verhogen van beloningen in 
relatie tot de plek, de positie, die Popronde deelnemers innemen 
binnen de keten. Fair Pay staat voor een eerlijkere verdeling van 
middelen en voor betaling naar waarde, en die waarde moet 
worden bepaald. Daarover vinden momenteel ook de gesprekken 
in de eerder genoemde werkgroepen plaats, wat is de prijs die een 
muzikant per optreden zou moeten krijgen, op welk punt in zijn of 
haar carrière? Wanneer wordt er gesproken van professional en 
wanneer (nog) niet? 

Zowel de deelnemende podia, als de acts, als alle betrokken 
medewerkers doen mee vanuit andere motieven dan de financiële 
vergoeding. Iedereen is bereid te investeren met een gemeen-
schappelijk doel: het bij elkaar brengen van talentvolle acts, podia 
en (nieuw) publiek. 
We stellen dan ook een geleidelijke verhoging van gages voor, ten 
koste van de eigen inkomsten van Popwaarts. Geleidelijk gaan we 
de bedragen voor de acts en daarmee de honoraria voor indivi-
duele muzikanten verhogen, echter wel zodanig dat het haalbaar 
blijft voor locaties om deel te nemen aan Popronde en de omvang 
en diversiteit van het podiumcircuit intact blijft. De acts zien 
namelijk het vele spelen, de tourervaring opdoen, als een van de 
belangrijkste waarden van Popronde. Naar gelang podia meerdere 
acts boeken worden hun deelnamekosten evenredig verlaagd (in 
geval van het oude systeem van gratis toegang en contractering 
via de deelnemers). 

MINKA - Popronde Groningen
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Om te voorkomen dat het een ‘race to the bottom’ wordt hebben 
wij vanaf editie 2022 een ondergrens ingevoerd. De bodemprijs 
was solo/duo 75 euro, bodemprijs acts van 3 of meer personen 
100 euro en de gemiddelde gage van een act lag afgelopen editie 
rond de euro 210,-.

Aankomende jaren willen we de vaste bodemprijzen met 20% 
verhogen, om de race ‘to the bottom’ een halt toe te roepen. De 
vraagprijs van acts zal gemiddeld 30% boven de bodemprijs 
liggen en hierbinnen moet act en podium tot overeenstemming 
komen.

 Vaste bodemprijzen 

2021: solo/duo 90 euro - 3 of meer 120 euro   
2022: solo/duo 105 euro - 3 of meer 140 euro 
2023: solo/duo 120 euro - 3 of meer 160 euro. 

Om deze verhoging ten behoeve van de acts mogelijk te maken 
zullen wij geleidelijk de bijdrages van de podia aan de organisatie 
verlagen om de omvang aan deelnemende podia ten behoeve van 
talentontwikkeling te behouden. 

Ter verkenning voor dit model zijn er gesprekken gevoerd met 
met een aantal mensen uit het werkveld: Arjo Klingens (manager 
De Staat, BAM en destijds voorzitter PopCoalitie), Silvia Biemans 
(SENA), Sjoerd Feitsma (Platform ACCT), Marjolein Kooijman (onder-
zoek Nationaal Podiumplan) en Frank Kimenai (voorzitter PopNL)

 Motivatie 

Zoals in de hele Popsector is Fair Practice ook bij Popwaarts een 
belangrijke waarde.
Popronde kent sinds het ontstaan een vaste werkwijze: de deel-
nemende acts stellen vooraf zelf een vraag- en bodemprijs vast, 
vervolgens gaat een lokale coördinator/programmeur met de acts 
(en de prijzen) de podia langs, uiteindelijk kiezen de podia zelf de 
acts en contracteren die acts ook zelf. Dit model heeft afgelopen 
jaren prima gewerkt omdat het efficiënt en effectief is, maar heeft 
ook de nodige nadelen.

- Door de populariteit van Popronde voelen acts zich steeds meer 
genoodzaakt om zich voor steeds lagere gages aan te bieden: 
immers wie weinig vraagt speelt veel, wie (te) veel vraagt speelt 
(te) weinig. Hierdoor is het ook een soort ’race to the bottom’ 
geworden, waarbij de (vraag en bodemprijzen) inmiddels zo laag 
werden dat het acts soms zelf geld ging kosten om te spelen. 
Uiteraard is dit nooit de bedoeling geweest, daarom hebben we 
een ondergrens ingevoerd qua bodemprijzen en proberen wij die 
grens jaarlijks een beetje op te rekken (voor dit jaar mogen solo/
duo acts niet minder dan 90 euro vragen als bodemprijs en acts 
van meer personen niet minder dan 120 euro). 

- Daarnaast is het model ook niet transparant omdat de vergoe-
dingen van artiesten per optreden fluctueren en bestaat de gage 
niet alleen uit een vergoeding maar voor het grootste deel uit dek-
king van de onkosten (zoals reiskosten). Omdat het met 150 acts 
en 42 steden niet werkbaar is om met regio-afhankelijke prijzen 

te werken hebben wij destijds gekozen voor dit model: een vaste 
vraag- en bodemprijs, inclusief reiskosten (en boekingskosten).
- Een ander nadeel is dat onze coördinatoren/programmeurs 
voortdurend in onderhandeling moeten treden met podia over 
prijzen van de acts omdat het vooraf niet inzichtelijk is wat die zijn 
en verschillen per act (en podia altijd zullen proberen de kosten zo 
laag mogelijk te houden). Terwijl natuurlijk de voornaamste taak 
het koppelen van de juiste acts aan de juiste podia op inhoudelijke 
in plaats van op financiële gronden moet zijn.

In een ideale wereld geven wij daarom vooraf aan wat een act kost, 
wat de vergoeding is die een act krijgt. Een transparant model 
zowel inzichtelijk voor acts die zich aanmelden, als voor podia die 
willen deelnemen. Hiermee wordt het onderhandelingsprincipe uit 
het systeem gehaald, wat jammer is omdat het leerzaam is voor 
zowel act als coördinator, maar financieel gezien komt dit model 
de muzikant ten goede.

Het mooiste zou zijn als de gages die de acts krijgen ook echt de 
vergoeding voor het optreden is, en dat de onkosten op een andere 
manier gedekt worden. Om dat te laten werken zou er een fonds 
opgericht kunnen worden, dat acts kunnen aanwenden om de ge-
maakte (tour)kosten te declareren. Momenteel lopen er gesprekken 
om uit te zoeken hoe zo’n tourfonds zou kunnen worden opgezet.

 Entree publiek ten behoeve van toursupport 
 geselecteerde Popronde acts 

Afgelopen 2 jaar hebben we kunnen zien dat publiek bereid is te 
betalen voor Popronde shows, dat was een eye-opener. In het ver-
leden - met gratis toegang tot alle Popronde concerten, waarbij 
podia zowel de acts betaalden als een bijdrage aan de organisatie 
- was entree heffen ‘ten behoeve van de organisatie’ onbespreek-
baar bij deelnemende locaties. De kosten/ baten balans zou wel 
heel erg in hun nadeel omslaan, massaal afhaken van locaties lag 
in de lijn der verwachtingen… 

Een gedachte die nu ook leeft, ook om tegemoet te komen aan een 
meer eerlijke verdeling van vergoedingen naar artiesten, is entree 
te heffen en te verdelen naar rato het aantal optredens onder de 
acts. We denken dat locaties hiervoor begrip hebben mede omdat 
anders forse kostenstijging van de acts hen te wachten staan…

Eén en ander hopen we in de loop van april te vatten in een model 
die we het liefst aankomende jaren gaan hanteren. Een toekomst-
bestendig model dat rust, stabiliteit en duidelijkheid moet geven 
aan de coördinatoren die vanaf mei op pad moeten in hun steden 
en ‘het nieuwe format’ moeten ‘verkopen’. Draagvlak onder alle 
partijen staat voorop, dat onderzoeken we aan de hand van ver-
schillende modellen aankomende maanden.

 Omikron... 

Eén en ander is helemaal afhankelijk van de invloed die corona 
gaat hebben op de samenleving. Als deze in de loop van het jaar 
weer ten nadele van horeca, culturele sector en middenstand 
kantelt dan trekken we de regie volledig naar ons toe, volgens het 
model dat we succesvol in 2021 gehanteerd hebben. 

Mocht de invloed van het coronavirus de druk op de samenleving 
verkleinen – zoals het er nu, februari 2022, ‘plots’ uitziet - dan 
schakelen we over op een toekomstbestendig model waarbij 
we opgedane ervaringen en ambities op het vlak van fair pay en 
inhoudelijke verdieping incorporeren.

 ‘Aantonen onafhankelijkheid’ (‘ja Mits’) 

Als aanvulling op de ‘Ja, Mits’-toekenning in de BIS vroeg het 
ministerie van OC&W haar rol als onafhankelijke organisatie nader 
te onderbouwen. Onderstaand de reactie. 

Popwaarts als intermediair tussen podia en acts kan alleen werken 
als onafhankelijkheid het uitgangspunt is. Om belangenverstren-
geling te voorkomen  hebben we sinds de oprichting een aantal 
basisprincipes opgesteld: 

- Geen directe betrokkenheid van Popwaarts bij acts/management 
of boekingskantoren (aanbiedingen van acts om hun boekingen of 
management te verzorgen hebben we altijd afgehouden). 

- Geen directe betrokkenheid van Popwaarts bij deelnemende 
podia (op aanbiedingen van horeca om hun programmering te 
verzorgen zijn we nooit ingegaan). 

- Acts worden uitsluitend beoordeeld op kwaliteit en potentie: de 
selectiecommissie bestaat uit professionals die op inhoudelijk 
gebied, professioneel werkzaam zijn binnen de popsector. 

- Samenstellen van een zo groot en breed mogelijke selectiecom-
missie om individuele belangen zoveel mogelijk in te perken. (deze 
bestaat uit ruim 160 professionals). 

- Geen directe betrokkenheid van coördinatoren/programmeurs 
bij het selecteren van de acts. 

- Acts kunnen alleen geselecteerd worden via bovenvermeld 
selectieproces: geen automatische of directe doorstroom via 
derden (popwedstrijden, festivals, regionale partners, etc). 

- Geen inhoudelijke bemoeienis van commerciële partners (geen 
beperking podia-deelnemers door bijvoorbeeld samenwerking 
met een sponsor).

Popwaarts is en blijft te allen tijde financieel en artistiek onafhan-
kelijk, dat kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Samenwer-
kingen met (commerciële) partijen zullen enkel worden ingezet ter 
ondersteuning van de doelstellingen, en ten behoeve van de door-
stroom van talent en het creëren van een levendig popklimaat. De 
behoefte van de maker is hierin altijd het vertrekpunt. 

De Raad van Toezicht van Stichting Popwaarts kennen wij een 
belangrijke rol toe om de onafhankelijkheid te monitoren en te 
bewaken. 

Met leden van de monitoringscommissie van het adviesorgaan 
van OCW – De Raad voor Cultuur – volgt begin 2022 nog een 
gesprek naar aanleiding van de reactie op de ‘Ja, Mits’.

 2022 
Mogelijk neemt Popwaarts ook in 2022 de contractering over van 
de podia om hen financieel te ontzorgen. De vooruitzichten zijn op 
het moment van schrijven – begin 2022 – niet bepaald rooskleurig 
in het circuit waar Popronde plaatsvindt (17.00u horeca en cultu-
rele podia dicht, 1,5 meter afstand verplicht). Er zal in dat model 
weer met entree gewerkt gaan worden en met een vaste bijdrage 
van de deelnemende podia. Ervan uitgaande dat steunpakketten 
deze constructie mede mogelijk maken als vangnet, als de pan-
demie aanhoudt. Met de ervaring van 2021, de inzichten in lokale 
publieke opkomst, zouden we (lokaal) iets scherper podia kunnen 
selecteren en met bijv. richtlijnen qua omvang programma kunnen 
gaan werken om financiële uitglijders te voorkomen.

Prescold Molly - Popronde Harderwijk
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Activiteiten Popwaarts

1. Netwerkdagen/expertisebevordering
Bijeenkomst coordinatoren februari

Netwerkdag wisseloord studios juni 

Samenwerking /expertisebevordering

2. Presentatie Potentials
Presentatie selectie Nijmegen sept.

Presentatie potentials / Eindfeest nov.

3. Popronde

4. Ondersteuning projecten

5. Stimuleren Doorstroom

6. Onderzoek doorstroom en advies

Realisatie

2021

Live niet mogelijk (agv covid)

Live niet mogelijk (agv covid)

Academy, oprichting en pilots

Samenwerking Herman Brood Academy 

Project Music Moves

Metal Factory samenwerking

Sena Music Rights on Tour

Stimuleren New Faces project

Climate Live NL onderzoeken duurzaamheid

81 optredens bij 15 podia (geplaceerd)

Live was in nov 2021 niet mogelijk agv covid

uitgesteld naar 15 april 2022

Verwachting 35 optredens A’dam (Q factory)

857 optredens/ 297 podia /32 steden

11.904 betalende bezoekers 

Ruim 700 acts ingeschreven

agv maatregelen tour afgebroken

Nog in 8 steden half-eind maart 2022

Verwachting circa 200 optredens bij 100 podia

coördinator ondersteuning netwerk

coördinator en social media team

Popronde Daily Blog, actueel

Nieuwsbrief, 6x per jaar 

Concertagenda/Live After, actueel

Kink Radio, wekelijkse live uitzending

Inventariserende gesprekken netwerk en 

partners

Realisatie

2017

√ Nijmegen, Brebl

√ eerste editie

X

Circa 100 optredens bij 50 podia

Circa 35 optredens A’dam 

(Q factory)

1613 optredens /794 podia/ 41 

steden

Gratis, 155.000 bezoekers

Ruim 1300 acts ingeschreven

X

X

X

Realisatie

2018

√ Nijmegen, Brebl

√ tweede editie

X

Circa 100 optredens bij 50 podia

Circa 35 optredens A’dam 

(Melkweg)

1508 optredens /734 podia/41 

steden

Gratis, 155.000 bezoekers

Ruim 1200 acts ingeschreven

X

X

X

Voorop staat dat we acts zoveel mogelijk optredens en zoveel mo-
gelijk exposure willen geven. Dat is immers voor hun de drijfveer 
voor deelname. 

Tevens laat de fondsenwerving voor de editie van 2022 tot 
dusverre geen wezenlijke afwijkingen zien qua support ten 
opzichte van voorgaande jaren van participerende gemeenten. 
De gemeente Nijmegen, Almere en Venray supporten structureel 
gedurende de periode 2021/2022 – 2024/2025.

B. Popwaarts, financiële positie 

 Financiële positie Stichting Popwaarts 

Aan de batenkant valt te zien dat de fondsenwerving voor 
Popronde 2021 positief is verlopen voor wat betreft de support 
van gemeenten en provincies. De provincies Utrecht en Drenthe 
droegen bij. Er is vertrouwen in het festival. Met de gemeentes 
Gouda, Den Bosch en Hoorn zijn en blijven we – evenals in 2021 – 
in gesprek. Het cultuurbeleid daar is in beweging en Popronde is 
voor hen, blijkbaar, moeilijk inpasbaar.

 Covid; coulance en begrip 

Evenals in 2020 hebben we ook afgelopen editie niets anders dan 
coulance en begrip teruggekregen van partijen. Tevens werd het 
hogelijk gewaardeerd dat er een uiterste inspanning is gedaan om 
talent toch lokaal op de planken te krijgen. We kunnen dan ook 
terugkijken op succesvolle edities in de meeste steden.

Aangezien het gemiddeld aantal deelnemende locaties minder 
was dan pre-corona en de contractering ook dit jaar niet door de 
deelnemende podia maar door Popwaarts zelf plaatsvond wijken 
cijfers in de jaarrekening nogal af ten opzichte van de begroting. 
Dit geldt voornamelijk voor de post ‘programmering’. De coronas-
teun van FCP/OCW maakte het mogelijk dat Popwaarts garant kon 
staan voor de gages van de acts. 

 BIS Addendum 

Halverwege 2021 werd door OCW een addendum verlangd waarin 
we ons gewijzigde plan van aanpak als gevolg van Covid en de on-
derliggende financiering kenbaar moesten maken voor de editie 
2021. Popwaarts diende eind mei twee scenario’s in, te weten;

Scenario 1: De 1,5 meter is nog steeds van kracht, concerten zijn 
beperkt en onder restricties toegestaan: 

 BEGROTING EN DEKKINGSPLAN POPWAARTS 2021 
De 1,5 meter is nog steeds van kracht, concerten zijn beperkt en 
onder restricties toegestaan, de economische bedrijvigheid in de 
binnensteden is nog niet op het oude peil. Om toch een represen-
tatieve Popronde op meerdere locaties mogelijk te maken in elke 
stad neemt Popwaarts de contractering van de acts en betaling 

van de concerten voor haar rekening. Vanwege de 1,5 meter is 
beperkt toegang mogelijk op elke locatie, er wordt entree gehe-
ven, deels ter dekking van de programmakosten. De bijdrage van 
podia aan de organisatie van euro 100,- is kwijtgescholden. De 
verkregen coronasteun wenden we aan ter dekking van derving 
van deze inkomsten.

Overige activiteiten vinden zoveel mogelijk doorgang zoals ge-
pland en begroot. 

1. Popwaarts contracteert en betaalt de acts. Het bedrag is de 
gemiddelde prijs van een optreden (euro 250,- ) maal het aantal 
optredens. 

2. De 1,5 meter is nog van kracht, publiek heeft in beperkte mate 
toegang. Verwacht wordt dat de 800 concerten bij 400 locaties 
door gemiddeld 30 man bezocht gaan worden a euro 5,-.

Scenario 2: ‘normale situatie’; iedereen is gevaccineerd, maatre-
gelen zijn verruimd, evenementen zijn weer mogelijk. 
Van dit scenario gingen wij vooralsnog uit – d.d. 27 mei met ver-
gaande verruimingen per 5 juni in zicht - en streven wij na. In juli 
besluiten wij definitief of scenario 1 of scenario 2 wordt gevolgd. 

 BEGROTING EN DEKKINGSPLAN POPWAARTS 2021 
Scenario ‘normale situatie’; iedereen is gevaccineerd, maatre-
gelen zijn verruimd, evenementen zijn weer mogelijk. Het leven 
van voor corona is geleidelijk weer op gang gekomen. Er is weer 
meer mogelijk, het publiek is meer ‘vrij’. Een Popronde volgens 
oude situatie is weer mogelijk, de podia contracteren de acts. De 
bijdrage van podia aan de organisatie van euro 100,- is kwijtge-
scholden. De verkregen coronasteun wenden we aan ter dekking 
van derving van o.a. deze inkomsten. De economie is nog aan het 
opkrabbelen, naar verwachting nemen er circa 25% minder podia 
deel dan voor de crisis (t.o.v. laatste ‘normale’ editie in 2019) Ove-
rige activiteiten vinden doorgang zoals gepland en begroot. 
Voor beide scenario’s werd conform de ingediende begroting een 
begroting ingediend.

 Uitvoering addendum 
Omdat de vooruitzichten kantelden in de loop van de zomer en 
de maatregelen werden aangescherpt in de loop van september 
moest – tegen onze hoop en verwachting in - gekozen worden 
voor model 1. Popwaarts contracteerde de acts, de podiumbij-
drage werd kwijtgescholden en bezoekers moesten een toegang-
sticket kopen.  

 Reflectie op model, begroting en resultaten kwantitatief 

- Reflecterend op de jaarcijfers; er hebben gedurende de 
Popronde periode van half september tot begin november 857 
optredens plaatsgevonden en aan En aan programmering is euro 
180.000,- besteed. In totaal zijn er voor deze shows 11.904 kaart-
jes verkocht.

- Reflecterend; er hebben in 2021 bij 297 podia optredens plaats-
gevonden.

- In de 8 steden die tussen eind maart en half april ‘ingehaald’ 
gaan worden staan 199 concerten op 79 locaties gepland. Het 
Eindfeest in Q-Factory Amsterdam moet nog geprogrammeerd 
worden en naar verwachting zullen daar circa 30 acts optreden. 

- Geconcludeerd kan worden dat door de enorme inzet, betrok-
kenheid en flexibiliteit van medewerkers, coördinatoren, acts, 
podia en publiek een succesvolle 2021 editie heeft plaatsge-
vonden, lokaal aangepast aan de mogelijkheden op dat moment. 
Popwaarts heeft door de aangepaste vorm waarin Popronde heeft 
plaatsgevonden - en de ontwikkelde (online) activiteiten - het 
platform, het netwerk, in stand weten te houden.    

C. Kwalitatieve toelichting op 
voorgenomen en realisatie 
activiteiten
Binnen de maatregelen en mogelijkheden is het uiterste getracht 
te realiseren. Zoals hiervoor beschreven heeft dit geresulteerd 
in een succesvolle Popronde editie waarbij het nivo van de acts 
erg hoog lag. Mede veroorzaakt doordat geselecteerde acts uit 

‘de verloren editie 2020’ nogmaals in de gelegenheid werden 
gesteld zich aan te melden. Tevens werden 100 i.p.v. 150 acts 
geselecteerd zodat de lat voor selectie hoger lag. Mochten om-
standigheden niet wezenlijk veranderen qua speelmogelijkheden 
en verwachte hoeveelheid deelnemende podia dan beperken we 
ons ook voortaan tot een minder ruime selectie, die vervolgens 
allemaal vaker optreden en van de aandacht profiteren.
Zie de Popronde 2021 acts die reeds nu hoge ogen gooien in het 
(live en media) landschap zoals Meau, Nonchelance en POM. 

De Popronde Academy is voortvarend ter hand genomen en bereid 
acts nog beter voor op de komende tour – om het uiterste eruit 
te halen - en betrekt ze onderling nauwer bij de Popronde Familia. 
De Academy rollen we aankomend jaar verder uit, ook weer door 
ervaringsdeskundigen hun tips en tricks te laten delen. 

 Doorstroom, natraject – aandacht voor de acts; 
 Popronde Daily, Kink, Concertagenda, coöperatie 
 met 3FM  

Zoals hiervoor geschetst wordt talent extra uitgelicht op verschil-
lende manieren.  
Het gegeven dat live concerten minder mogelijk waren wilde niet 
zeggen dat er geen mogelijkheden voor exposure was, oftewel; 

 Prestatiemodel festivals 
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het fysieke podium is afgelopen jaar meer verruild voor het 
virtuele podium. Succesvolle pilots als de Academy en het blog 
Popronde Daily worden verder uitgewerkt en opgetuigd.

Ondersteund door het social mediateam dat interessante content 
op de verschillende kanalen post zien we het aantal volgers en 
geïnteresseerden gestaag groeien. Het gebeurt niet alleen op het 
podium! De (social) media kanalen geven genoeg mogelijkheden 
talent te belichten. Popwaarts neemt dit het hele jaar door op zich! 
Ook hier gaan we aankomend jaar verder in investeren door met 
meer menskracht meer interessante content te creëren. Ook met 
de concertagenda – die een actueel overzicht geeft van de speel-
data van oud Popronde deelnemers – blijven we de acts volgen. Ook 
deze live agenda mag zich in steeds meer aandacht verheugen. 

 Werkzame personen 

 Overstap naar cao Poppodia en Festivals 

De cao Popodia en Festivals is voortaan - in plaats van de cao 
Zorg en Welzijn die door Popwaarts een goede 20jaar is gevolgd - 
vanaf januari 2021 van kracht. In het geval van de lokale coör-
dinatoren en ZZP’ers zijn hun werkzaamheden zoveel mogelijk 
conform functie en/of werkzaamheden uit de cao vertaald naar 
hun vergoeding.
De taakomschrijvingen van zowel de 3 nieuwe (project-)medewer-
kers - die invulling gaan geven aan de voorgestane ambities van 
de aanvraag - als die van de 3 bestaande Fte’s staan beschreven 
in deze cao of direct afgeleid van omschreven functies. Met het 
ingaan van de BIS-periode wordt daarom de cao Poppodia en 
Festivals gevolgd in de financiële waardering. 

Ook de lokale coördinatoren/programmeurs worden ruimer ge-
waardeerd, zij krijgen vanaf januari 2021 een verhoging van 25% 
van de beloning voor hun werkzaamheden. Hun financiële waar-
dering hangt samen met de grootte van het programma in de stad 
die ze coördineren (onder normale omstandigheden, de afgelopen 
2 jaar hebben ze hun eerdere – prè corona - fee betaald gekregen, 
mede om ze betrokken te houden). Een groter programma met 
meer locaties en acts betekent nu eenmaal meer werkuren en dus 
een ruimere vergoeding. 

Met de groei van Popronde als platform zijn de afgelopen jaren 
ook meer eisen aan coördinatoren gesteld, op het gebied van 
communicatie en pr, maar ook in het samenstellen van het pro-
gramma. Nu kunnen we ze daarin meer tegemoet komen. 
Concreet betekent bovenstaande dat een coördinator van een 
kleine stad (zeg, Meppel, Zutphen) van 800,- naar 1000,- euro 
vergoeding gaat, en een coördinator van een grote stad (Utrecht, 
Rotterdam) van 1.500,- naar 1.875,- euro.

Daarnaast zorgt het uitgebreide communicatieteam dat bepaalde 
verantwoordelijkheden op het gebied van online promotie worden 
verlicht, door deze (deels) uit handen te nemen en/of hun kennis 
hierover te delen en over te dragen. 

Ook worden coördinatoren betrokken en in de gelegenheid 
gesteld deel te nemen aan trainingen, clinics en workshops die 
verband houden met het werk binnen de culturele sector. Zo heeft 

een eerste social media training plaatsgevonden en staat een 
tweede gepland. Popwaarts organiseert minimaal tweemaal per 
jaar bijeenkomsten, waarbij ook het verstevigen en uitbreiden van 
contacten binnen het netwerk centraal staat. 

 In dienst van Popwaarts zijn: 
 (alle bedragen bruto volgens jaren in dienst en functies cao): 

- Mischa van den Ouweland, fte. Bestuur / artistieke leiding. 
(2020 – 4.119,-  / 2021 - 5.218,98)

- Bas Broeder, fte. Bestuur / zakelijke leiding. 
(2020 – 4.119,- / 2021 - 5.218,98) 

- Chris Moorman, fte. Marketing. 
(2020 – 2.338,- / 2021 – 3.445,02)

- Elise Bos, 16u, ondersteuning marketing, social media. 
(2020 nvt / 2021 -1.182,80)

 ALs ZZP er verrichten werkzaamheden (per 1-01-2021): 

- Rico Neeter, 32u. Officemanagement en ondersteuning 
productie projecten.
(2020 nvt / 2021 – 3.090,34) 

- João de Groot, 16u, bijzondere programmering en maatschap-
pelijke projecten.
(2020 nvt, / 2021 – 1.545,68) 

 Ondersteunend Popronde 

 Technische productie Popronde 

(2019 – 20.000,- in 41 steden / 2020 nvt, geen inhuur productie).
 

 Technische coördinator: 

Eworks Stageproduction, zzp (in 31 steden): 7.935,-
 
 Ondersteuning uitvoering technische productie: 

S.J.S. Kemperman, zzp (in 26 steden): 5.300,-
Figmentum Creative Production, (in 12 steden) zzp: 2.550,-

 Producenten / coördinatoren Popronde in 42 steden 

De vergoeding voor de lokale producenten/coördinatoren van 
Popronde is met 25% verhoogd vanaf 1-01-2021 en op deze wijze 
zoveel mogelijk in lijn gebracht met de cao poppodia en festivals 
die wordt gevolgd.

De vergoeding per stad is afhankelijk van de grootte / deelname 
aantal locaties. 
Deels worden coördinatoren als zzp-er vergoed, deels middels 
een vrijwilligersvergoeding.

We zien wel een tendens t.o.v. ‘vroeger’ dat steeds meer coördina-
toren zich als zzp’er inschrijven bij de KvK in plaats van als vrijwil-
liger de job doen en als zodanig vergoed worden.
(2020: 45.000,-) 2021: 58.872,-

 Ondersteuning Popwaarts: 

Zoso online developers webdesign en onderhoud.
(2020: 10.000,-) / 2021: 10.978,-
Baster vormgeving & graphic design 
(2020: 10.000,-)
2021: Studio Bas Koopmans, zzp: 7.500,-
Ondersteuning Nuno Beijnho, zzp: 7.500,-

 Projectmatig betrokkenen als zzp’ers 
 of als ondersteunende organisaties: 

(vnl. betrekking op ‘expertisebevordering’ en ‘stimuleren door-
stroom’) 

Popronde Academy, filmen & editing, algehele videocontent.
(2020 nvt / 2021 Renée Meijer, zzp: 14.296,-

 Social media team 

Ondersteuning van coördinator marketing en medewerker. 
Ondersteuning van de lokale Popronde coördinatoren met raad 
en daad. (2020 – inhuur zzp totaal 10.000,-)  

 2021 

Jules van Stiphout, zzp: 5.500,- 
1e halfjaar, Tim Bronmeijer, zzp:  4.125,-
Tijdens Popronde, Luud Goossens, zzp: 3.137,- 

 Fotografie 

Jessie Kamp, zzp (2020 – 2.040,-) / 2021:   6.223,-
 

 Boekhouding, loonadministratie & accountancy 

(2020 - 10.072,-) 
Popwaarts is medio 2021 voor de dagelijkse financiële adminis-
tratie overgestapt van boekhoudburo van Ditzhuijzen naar buro 
Luminee. De loonadministratie blijft bij buro van Ditzhuijzen.

Boekhouding v. Ditzhuijzen, vnl. 1e halfjaar: 3.444,- 
Luminee, 2e halfjaar: 3.915,- 

Accountancy De controle van de boekhouding over boekjaar 
2021 wordt door De controle van de boekhouding vindt plaats 
door CJ Janssen. De accountantscontrole vindt plaats door 
Mengedé Accountants B.V. gedaan
(2020: 2.500,- / 2021: 4.000,- (?)

2021 aantal pers aantal fte bedrag
Uren werkweek fte X X X

Werknemers vast, onbepaald 3 3 215.000 

Eerknemers tijdelijk, bepaald 1 0,4 33.000

Ingehuurde zelfstandigen / zzp 15 3 140.000 

Overige (coordinatoren steden)  60 X 58.872 

Stagiairs 2 1 2.500 

Vrijwilligers (stagehands lokaal) 640 X X

2020 aantal pers aantal fte bedrag
Uren werkweek fte X X X

Werknemers vast, onbepaald 3 3 187.920

Werknemers tijdelijk, bepaald 3 3 5.367

ingehuurde zelfstandigen / zzp 6 0,6 23.584

overige (coordinatoren steden) 60 X 45.000

stagiairs 1 1 X

vrijwilligers (stagehands lokaal) 140 X X

 Werkzame personen 

 Personeelsbeleid 

Wekelijks is er werkoverleg met het Popwaarts kernteam. Prakti-
sche zaken en voortgang van de projecten en activiteiten worden 
besproken. Deels heeft dit afgelopen jaar online moeten plaats-
vinden. Ook hebben de meeste mensen ervoor gekozen groten-
deels thuis te werken, de kantoorbezetting was ook afgelopen 
jaar minimaal. Ieders hield zich als gevolg van de maatregelen 
met name met zijn specifieke taak of functie bezig en spontane 
interactie was er nauwelijks anders dan functioneel. Dit heeft zijn 
weerslag op het gevoel ‘het samen te doen’. Al met al kan gecon-
cludeerd worden dat corona intern grote impact heeft (gehad) op 
de sfeer en ‘het groepsgevoel’.

Hierop wordt geanticipeerd en het personeelsbeleid wordt – mede 
op advies van de RvT – geprofessionaliseerd, meer gestructu-
reerd en er worden momenten ingebouwd dat individueel met 
medewerkers middels voortgangsgesprekken vooruit en wordt 
teruggekeken, wordt gereflecteerd. Het doel is ook dat eventuele 
fricties of irritaties (eerder) worden gedetecteerd en uitgesproken. 
Om interne processen beter te organiseren, te stroomlijnen en 
te structureren wordt intern de functie manager bedrijfsvoering 
gecreëerd. Tevens komt er voor de medewerkers een vertrou-
wenspersoon.

 Twee productieteams; 
 vermindering stress bij medewerkers 

Afgelopen jaar is tijdens Popronde het team dat voorheen 
productie en technische productie ter hand nam ‘uit elkaar 
getrokken’ tot twee onafhankelijk functionerende teams met een 
eigen (tijds)planning. Voorheen reisde men samen, moest vaak 
op elkaar wachten en dit leidde tot irritaties en werkdruk. Vanaf 
2021 hebben beide teams hun eigen reisplanning en kunnen 
onafhankelijk van elkaar – met hun eigen team - gaan en staan 
bij het aanvliegen van hun taak in de Popronde steden. Dit heeft 
goed uitgepakt, neemt tijdsdruk - stress - weg en geeft meer 
ruimte, (nacht)rust en vrijheid.
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 Sponsoring 

In 2021 nam bureau Moonshiners uit Arnhem enthousiast contact 
op. Zij zetten aanvankelijk voortvarend de schouders onder 
sponsoring van Popronde. Er werd vergaderd, een tijdspad voor 
meerdere jaren uitgezet en een plan de campagne voor editie 
2021 gemaakt. Tijdens de zomerperiode – toen corona even uit 
beeld leek te zijn – waren er hoopvolle lijntjes met o.a. ‘Bud, King of 
Beers’ die doormiddel van muziek- en sportevenementen markt-
aandeel in Nederland wilden verwerven. Vanuit Moonshiners werd 
een overleg opgezet waarin Popronde aan de afdeling marketing 
werd gepresenteerd. Zij zagen veel overeenkomsten tussen 
Popronde en hun merk, voornamelijk op het gebied van talenton-
dersteuning en jongerencultuur. Echter, Bud is een groot concern 
en vanuit de zakelijke afdeling lag de interesse voornamelijk in 
de binding met horeca en de afzetmarkt. Er werden aanzienlijke 
budgetten in het vooruitzicht gesteld, maar toen de besmettings-
cijfers weer stegen en de horeca met beperkingen te maken kreeg 
viel het contact vanuit Bud stil.

Tevens zou Moonshiners meerdere geïnteresseerden hebben, 
maar ook dat werd niks helaas. Voor 2022 pakken we de draad 
mbt sponsoring uiteraard weer op, echter bleek ook dit jaar weer 
hoe ongewis en onberekenbaar sponsoring is.  

 Overkoepelende samenwerkingen en netwerken 

Op ESNS 2020 werd het Convenant Talentontwikkeling in de 
Popmuziek gepresenteerd, waarin Popwaarts zich heeft verenigd 
met andere spelers op gebied van talentontwikkeling, namelijk 
Kunstbende, Popsport en PopNL.  Dit netwerk is geworteld in de 
regio’s en hebben gezamenlijk een landelijke dekkingsgraad. Met 
dit convenant beogen de initiatiefnemers de keten van talentont-
wikkeling duurzaam en inclusief te stimuleren. Popwaarts is lid van 
de branchevereniging Nederlandse Podia en Festivals (VNPF) en 
is in 2020 lid geworden van Kunsten ’92, de Vereniging voor Kunst, 
Cultuur en Erfgoed. Daarnaast is Popwaarts gesprekspartner in 
de Ketentafel PACCT freelance popmusici, om de weg naar betere 
financiële omstandigheden voor muzikanten in te zetten. Met No 
Man’s Land, Paradiso/Melkweg Productiehuis en Muzikantendag 
werd afgelopen jaar een samenwerking opgezet om talent in de 
schijnwerpers te zetten in De Week van het Nederlandse Pop 
Talent. Gesprekken over een vervolg hiervan lopen.

Met speciale dank voor het Prins Bernhard Cultuurfonds voor het 
mede mogelijk maken van uitgave van het jubileumboek ‘(Ietsjes 
meer dan) 25 jaar Popronde’.

 Overzicht support editie 2021 5. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Op 11 september ging Popronde in Nijmegen van start, met 
82 acts verdeeld over 15 culturele locaties. Die dag werd ook 
het jubileumboek gepresenteerd in Cultuurhuis de Lindenberg, 
waar het ooit begon voor Popronde. Toen Popronde 2021 van 
start ging, gold de 1.5 meter maatregel en konden de optre-
dens enkel plaatsvinden in de culturele podia in de diverse ste-
den. Eind september ging de 1.5 meter ervanaf, was reserveren 
niet meer nodig en konden er ook een aantal optredens plaats-
vinden op kleinere locaties en in de horeca. In de loop van 
oktober en november nam helaas het aantal besmettingen snel 
toe en besloot de regering tot nieuwe maatregelen, waardoor 
Popronde half november, drie weken voor het eindfeest, moest 
worden afgebroken. Op dat moment hadden 857 optredens 
op 297 podia in 32 steden plaatsgevonden, en hadden bijna 
12.000 mensen een kaartje gekocht en de optredens bezocht. 
Ondanks de teleurstelling dat de finish niet werd gehaald, 
voelde het als een klein wonder dat Popronde grotendeels had 
kunnen plaatsvinden.

De Raad van Toezicht wil zijn grote waardering uitspreken voor 
de enorme prestatie die de vaste medewerkers, tijdelijke mede-
werkers, vrijwilligers, de deelnemende acts en overige betrokke-
nen hebben geleverd. We hopen dat er snel een einde zal komen 
aan de coronatijd, zodat die fantastische inzet zich kan richten 
op wat een groot feest zou moeten zijn.

Namens de RvT.

Edwin Niemantsverdriet, Jasper van Vugt , Niels Duffhues, 
Pien Feith, Sharid Alles, Rik Bleize

Dit verslag zou de titel kunnen dragen: Popronde in 
Coronatijd, want in 2020 werd het, door de gevolgen van 
de covidcrisis, al snel duidelijk dat in 2021 Popronde er 
wederom heel anders zou gaan uitzien dan in de jaren voor 
corona.

In april en mei 2021 stond in meerdere steden Popronde als 
publieksevenement gepland, als inhaalmoment voor de edities 
die in het voorafgaande jaar waren afgelast, vanwege de toen 
geldende maatregelen. Covid gooide echter nogmaals roet in 
het eten, wederom konden de optredens niet plaatsvinden. Als 
alternatief werd er een aantal online optredens georganiseerd, 
waardoor de acts zich alsnog, in een live setting, konden presen-
teren.

Door de ervaringen in 2020 en het onzekere toekomstperspec-
tief, verwachte de organisatie dat, voor de editie van 2021, min-
der locaties zouden deelnemen, en besloot men het aantal acts 
te verlagen. Acts uit het voorafgaande jaar konden zich wederom 
inschrijven. Uiteindelijk werden 100 acts uitgekozen om deel te 
nemen, het duimen was begonnen.

Popronde 2021 begon bijna als een normale editie. De acts 
werden bekendgemaakt en voorgesteld via de vertrouwde 
mediapartners, zoals 3FM en The Daily Indie. Er was ook een 
nieuwe mediapartner, speciaal voor de hip hop, in de gedaante 
van FunX. Tegelijk was er van alles gaande. Zo trad Stichting 
Popwaarts in 2021 toe tot de BIS en ging hierdoor de organisa-
tie een nieuwe fase in. Twee verse leden traden toe tot de Raad 
van Toezicht, in de personen van Sharid Alles en Rik Bleize. Het 
jubileumboek vanwege het 25-jarige bestaan van Popronde werd 
gemaakt. Diverse Popronde scenario's werden uitgewerkt die 
rekening hielden met mogelijke maatregelen. Er werd van alles 
georganiseerd om Popronde zo goed mogelijk te laten plaats-
vinden, zoals het schrappen van de bijdrage door podia en de 
verkoop van tickets om de reserveringen en het publiek in goede 
banen te leiden. Het was een ontzettend drukke tijd voor de 
medewerkers van Popwaarts en Popronde.

Juan Juan - Popronde Alkmaar



Zoë Low - Popronde Alkmaar

Son De Aqui - Popronde Groningen

Them Dirty Dimes- Popronde Nijmegen

Luna Morgenstern - Popronde Rotterdam
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Loupe- Popronde Rotterdam
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6. EVALUATIES LOKALE 
 COÖRDINATOREN

- Wie ben je?

- Welke stad coördineer je?

- Hoe was de opkomst tijdens het festival? En zijn de deelnemen-
de podia tevreden? Hoeveel bezoekers waren er, schat je?

- Heb je ‘s middags ook al een programma georganiseerd? Hoe 
verliep dit? Hoe was de opkomst? Is het van toegevoegde waarde 
voor het programma van de avond?

- Heb je een beeld van de tevredenheid bij de podia? Besteden de 
podia ook aandacht aan Popronde op hun website / social media? 

- Ben je tevreden over het programma in je stad? en is het je ge-
lukt dit jaar een spannend en divers program neer te zetten?.

- Is het je gelukt moeilijkere genres zoals bijvoorbeeld Hip Hop en/
of Metal te boeken? 

- Is er binnen de huidige selectie genoeg keuze qua stijlen of mis 
je genres?

- Hoeveel acts uit jouw stad / directe regio zijn geselecteerd voor 
Popronde? 

- Welke culturele samenwerkingen zijn er gelegd? (denk aan: 
podia/culturele instellingen / poppodia / scholen / gemeente / vvv 
/ citymarketing).

- Was er een officiële opening? Zo ja door wie?

- Heeft de (lokale) media aandacht besteedt aan Popronde? en 
is er actief met ze samengewerkt? Graag een paar linkjes naar 
voorbeelden.

- Wat is de meest memorabele show dit jaar? Op welke boeking en 
/ of deelnemende locatie ben je het meest trots?

- Hoe vond je de samenwerking met Popwaarts? 

- Hoe was de samenwerking met het technische team?

- Hoe was de samenwerking met het communicatieteam?

- Wil je volgend jaar weer Popronde organiseren? 

- Wat zijn de ambities met Popronde in jouw stad?

- Heb je nog op of/en aanmerkingen?, suggesties?, tips en tricks?

Sinds 2020 worden er persoonlijke evaluaties met iedere 
stadscoördinator gehouden. Natuurlijk worden de edi-
ties in de steden geëvalueerd, maar ook wordt gekeken 
naar behoeftes van de coördinatoren, en kijken we naar 
de toekomst, naar komende edities en de toekomst van 
Popronde en de coördinator in kwestie. 

Naast de persoonlijke gesprekken krijgen de coördinatoren ook 
een formulier opgestuurd daags na hun Popronde, om daarin de 
editiespecificieke evaluatie in te vullen. Die formulieren bestaan 
uit onderstaande vragen. Hieronder vindt u een samenvatting van 
de lokale evaluaties. Mocht u geïnteresseerd zijn in de volledige 
versie dan sturen we u die natuurlijk graag toe.  

Nb. zoals geschreven in het evaluatieverslag kende de Popronde 
in 2021 vele vormen, vandaar dat de aantallen in de evaluatiever-
slagen ook gerelateerd aan de vorm van de betreffende Popronde 
moeten worden gelezen.
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Stad: ASSEN
Coordinator: Tamara Boor

De podia zijn tevreden, maar zelf wil ik graag nog iets meer vari-
atie. Dat was dit jaar moeilijker mogelijk vanwege de maatregelen 
en de twee podia die uiteindelijk deelnamen. Metal was bijvoor-
beeld niet te boeken. Assen heeft niet zo’n enorme popscene en 
kaartverkoop is daarbij een extra drempel. Graag blijf ik komend 
jaar met Popwaarts in gesprek om te kijken hoe we met promotie 
de locaties extra kunnen aankleden. Samenwerkingen zijn het 
afgelopen jaar opgezet met Preuvenement, die twee Popronde-
acts zouden boeken, maar helaas niet door konden gaan, 5 Mei 
Assen (Bevrijdingsfestival Drenthe). Ook vanuit het TT Festival 
kijken we altijd naar Popronde. Kroegen en andere locaties willen 
volgend jaar graag weer meedoen, Podium Zuidhaege wil graag 
een officiële opening organiseren.

Stad: LEIDEN
Coordinator: Timo van den Berg

De twee deelnemende locaties waren tevreden. In totaal waren er 
zo’n 150 betalende bezoekers. Door de aangescherpte corona-
maatregelen was het lastig een divers programma op te zetten, 
zo lukte het niet metal of r&b te boeken. Communicatie met 
Popwaarts verliep goed, ik kon altijd bij Rico terecht die snel op 
een appje of belletje reageerde. Volgend jaar wil ik van 2 naar 20 
locaties!

Stad: LEEUWARDEN
Coordinator: Wytse Dijkstra

Ik had wat meer mensen gehoopt, maar uiteindelijk waren de 
meeste zalen wel (bijna) vol, op de grote zaal van Neushoorn na, 
deelnemende podia waren tevreden (hardwerk was vet blij), ik 
schat zo’n 200 man publiek, verspreid over de hele avond. Het 
was best een uitdaging om de boel inhoudelijk te verdelen, maar 
volgens mij is dat wel aardig gelukt. Goeie man-vrouw (geen x 
gevonden in de selectie) verhouding, veel verschillende genres. 
Ik heb goed samengewerkt met de gemeente en met Neushoorn, 
die laatste nam veel programma over toen bleek dat bepaalde 
locaties toch onder horeca vielen en niet mochten deelnemen. 
Volgend jaar wil ik meer mensen, meer locaties, levendigheid in de 
stad en een paar leipe locaties die mensen niet verwachten.

Stad: ZUTPHEN.
Coördinator: Izanka Labots.

Ik vond dit een heerlijke productie, alles verliep soepel en ik heb 
vanuit jullie vernomen dat het een van de best lopende zondagen 
was. Voor aanvang waren er ruim 300 tickets verkocht, en op de 
dag zelf zijn er ook nog meer dan 70 kaarten verkocht, denk dat 
we op een totaal zaten van ca 400 tickets. Daarnaast hadden we 1 
buitenpodium, waar s’middags meer dan 350 mensen waren. 

Podia waren erg enthousiast, ik ben blij dit jaar door de regeling 
nieuwe podia te hebben kunnen werven. Zover ik heb gehoord wil 
het gros van deze locaties volgend jaar weer mee doen dus dat is 
mooi!  Engagement was wisselend, de ene locatie was zeer actief, 
de ander deelde mijn social media posts en sommigen deelden 
vanuit hun persoonlijke account en niet uit het bedrijf. Maar al met 
al vond ik de zichtbaarheid wel lekker! 
Hiphop had ik Geen vaste locatie voor, maar toch heb ik Tres Navy 
kunnen boeken en had ik ook NONCHELANGE geprogrammeerd. 
Hij werd helaas ziek.
Metal dus niet, maar wel veel punk, volgend jaar wellicht dus wel 
metal!
Ik heb samengewerkt met In Zutphen, citymarketing. Dankzij hen 
hadden we een prachtig krantenartikel en mooi extra bereik (en 
koffie op de dag zelf!)

Stad: DOETINCHEM
Coördinator: Nienke Zonsveld

De meeste locaties waren zelf erg tevreden over de avond, ik 
vind van het merendeel de eigen promotie heel slecht en heb ze 
dat wel gezegd. Dit werd ook wel erkend door meerdere locaties, 
bijvoorbeeld een Bibliotheek heeft vrijwel niets gedaan maar 
heeft dus ook niets verdiend, zij baalde wel erg van zichzelf. En 
terecht overigens. Het kost ze nu geen geld dus wordt er te weinig 
aandacht aan besteed en dat vind ik echt schandalig maar dat 
is mijn theorie. Ik ben in grote lijnen absoluut tevreden over het 
programma maar het kan breder, spannender en groter. Volgend 
jaar nemen we meer dan 3 weken voorbereiding en komt het echt 
goed!
Ambities liggen hoog, we kunnen groter, beter en breder!

Stad: DORDRECHT
Coördinator: Sander Brugman

Zeer tevreden over de opkomst. Overal goed en gezellig gevuld 
en positieve reacties van de locaties en bezoekers. Podia waren 
tevreden en blij. Bijna alle locaties hebben het event gedeeld op 
hun socials. Uiteraard kan en mag dit altijd meer. Mocht ik ‘m vol-
gend jaar coördineren is het editie 10 in Dordt dus dan wel groots 
uitpakken naar hopelijk zo’n 50 acts!
Radio Zwaardvis en RTV Dordt hebben vantevoren en op de dag 
zelf mooie reportages gemaakt. 

Stad: GRONINGEN
Coördinator: Daan Noordhoek & Iris Lenderink.

Ik ben erg tevreden, ik gok dat de eindstand qua tickets rond de 
250 lag? (red. 313 verkochte tickets in de voorverkoop, ruim 100 
aan de deur.) Deelnemende podia waren tevreden! We hebben 
een uitdagend programma neergezet voor zover dat kon, dit jaar 
hadden we wat meer lef. We hebben samengewerkt met alle lokale 
podia, als Vera en Simplon maar ook met EM2, die wat verder uit 
de stad ligt maar juist in dit concept heel goed mee kon doen. Ik 

wil volgend jaar echt die 30 locaties gaan halen. Dat is in Gronin-
gen meer dan te doen!
De zoom-meetings in aanloop naar de Popronde en na aanpas-
singen vanwege maatregelen waren heel erg fijn en werden erg 
gewaardeerd.

Stad: HEERLEN
Coordinator: Daan Gooren en Jeffrey Hanssen.

De opkomst was prima maar zonder kaartverkoop had het veel 
hoger gelegen. We hebben nog niet alle podia gesproken, maar de 
podia die we gesproken hebben waren zeer positief. Het bezoe-
kersaantal zal tussen de 150 en 200 hebben gezeten.
Het middagprogramma was goed ontvangen, zonder het middag 
programma zou het evenement veel te snel voorbij zijn. Op deze 
manier kunnen we locaties erbij betrekken die in de avond niet 
beschikbaar zijn. Daarnaast kun je het programma bijna verdubbe-
len. Bezoekers aantal is in de middag ietsje lager maar dat spreekt 
voor zich.
De ambitie voor komend jaar is om weer vette acts op nieuwe 
unieke locaties te blijven plaatsen en weer alle horeca en winkels 
te betrekken.

Stad: VENLO
Coordinator: Guus Nissen

Het ging goed, in totaal zo’n 150 man op de been. De 3 kleinere 
locaties waren mooi vol en door de kleinere setting in Grens-
werk was het ook goed te doen. Naar het einde toe werd het iets 
minder druk, maar dat kan ook aan de herrie van Mt. Atlas gelegen 
hebben. De locaties waren zeer tevreden, en daardoor heb ik ook 
het filmtheater meteen voor volgend jaar als nieuwe locatie toe 
kunnen voegen. Volgend jaar neemt Sven het hopelijk in Venlo 

over, en gaat Popronde Venlo nauw samenwerken met Grenswerk. 
En het idee is daarbij ook om een eigen programma-commissie op 
te richten waar ik deel van ga uitmaken. Dat ga ik de komende tijd 
in gang zetten!

Stad: GOUDA
Coordinator: Gerben Roskam

Opkomst tijdens het festival was goed. Er waren alleen redelijk 
wat no show’s gezien bezoekers van te voren hun beschikbaar-
heid door moesten geven. De €5-, was geen drempel voor 
bezoekers. Er waren zo’n 250 bezoekers, waarmee het festival 
uitverkocht was. Deelnemende podia waren tevreden. Het ene 
podium besteedt meer aandacht aan Popronde dan het andere 
podium. De meeste posten meerdere keren over de arties-
ten. Gemiddeld gezien worden er 3 posts per locatie gewijd 
aan Popronde Gouda. Dit jaar mocht ik sommige locaties zelf 
programmeren, waardoor het programma diverser dan ooit 
was. Denk hierbij aan het Stadhuis en de Waag waar ik van de 
Gemeente gebruik van mocht maken. Ook weer een paar hiphop 
acts geboekt, maar de opkomst viel hier tegen. Ik ben het meest 
trots op de deelname van het Stadhuis. Deze locatie verbindt alle 
locaties en is het middelpunt op de Markt. Ik hoop dat we dit vol 
kunnen houden in 2022. Qua boekingen was ik erg blij met alle 
artiesten in Gouda Studio’s. Zij gaven de artiesten in het genre 
soul/jazz/r&b een plek.

Stad: WOERDEN
Coordinator: Mark van Leeuwen

Alle podia waren erg tevreden over de dag. Gezellig drukte in de 
locaties, blije bezoekers en artiesten. Bijna elk podium, op de 
Lutherse Kerk na, heeft aandacht gegeven aan de Popronde. De 

FOSS - Popronde Alkmaar
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opkomst was ongeveer 250 bezoekers. Ik ben tevreden. Het was 
een prima programma voor een mooie zondagmiddag. Volgend 
hoop ik meer locaties de randjes weer op te zoeken. De locaties 
die nu meededen boden lastig het podium aan spannende acts.Ik 
wil weer terug naar 2019. Meer dan 15 locaties en een breed pro-
gramma. Ik heb in 2018 en 2019 edities georganiseerd. Ik ben nog 
aan het bouwen aan de Popronde en bekendheid aan het generen 
in Woerden. De pandemie heeft dit bouwproces tegengehouden. 
Het evenement heeft veel potentie voor een stad als Woerden. De 
locaties zijn enthousiast over de zondag en willen ook graag door 
volgend jaar. 

Stad: EINDHOVEN
Coordinator: Marisa Wouters

Ik schat dat er rond de 250 bezoekers waren. Podia waren zeer 
tevreden en twee zalen waren uitverkocht! We hebben berichtjes 
gehad van verschillende podia over het verloop van de avond en 
dat ze zeer tevreden zijn. De socials werden goed betrokken en 
ondersteund, maar mag iets meer. Wellicht is het een goede stap 
voor onszelf om content aan te leveren aan de podia.
Ambities zijn reuze: Zo veel mogelijk vette, vreemde en nieuwe 
plekken mogen ontdekken en boeken met nieuwe artiesten. Wel-
licht de allergrootste Popronde worden? Sowieso het boosten 
van Hiphop! Voor ons als Eindhoven zou het fijn zijn om nog een 
keer een gesprek te hebben om overal doorheen te lopen. We 
hebben veel on the go uit moeten vinden wat voor onzekerheid 
en vertraging zorgde. Rico heeft hier een fijne ondersteuning bij 
kunnen bieden. Wellicht is het fijn om alvorens alles van start gaat, 
een goede planning en introductiebrief aan locaties op te zetten in 
samenwerking met Popwaarts?

Stad: ALMERE
Coordinator: Bryan van Veenschoten

Rond de 250 bezoekers verdeeld over 7 locaties (‘s avonds 6). 
Deelnemende podia hebben er allemaal net zo hard van genoten 
als de bezoekers! Wat mij heel erg opviel was de diversiteit die 
bepaalde podia wisten te trekken. Waar ik bij een hoop locaties 
veel volwassenen heb gezien en gesproken, was dat bij bijvoor-
beeld bij Finish Your Breakfast een hoop studenten, jong volwas-
senen etc. We hebben laten zien dat de Popronde voor iedere 
muziekliefhebber is en op de avond bleek dat wij ze ook bereikt 

hebben! Erg tof. Ik heb dit jaar meer acts kunnen programmeren 
dan in 2019. In zekere zin ook een divers aanbod, maar mis wel 
Jazz, wereldmuziek en wat meer singer-songwriters. Locatie in 
Poort was een leuk idee, maar mede door het weer niet helemaal 
goed uitgepakt. De samenwerking met Popwaarts is top, Ik kan 
Rico en Chris altijd een appje/belletje plegen als ik met vragen zit, 
de social media squad die ik kan mailen met voor hen misschien 
de simpelste vragen maar waar ik toch wel tegenaan loop is erg 
prettig. Ook de meetings tussendoor waren erg prettig. Soms een 
beetje last minute aangekondigd (wat ook begrijpelijk is gezien de 
omstandigheden waar wij omheen moeten werken nu met corona) 
maar prettig om deze later terug te kijken. Ik weet bij wie ik terecht 
moet voor mijn vragen als ik ergens tegenaan loop en iedereen 
denkt graag mee. Dank daarvoor!

Stad: HOORN
Coordinator: Melissa Hoek

Voor het aantal podia dat we hadden was de opkomst wel goed 
vond ik! Zeker in de middag moesten we mensen al wegsturen 
omdat locaties vol waren, en eigenlijk heeft er altijd overal publiek 
gestaan. Zover ik nu kan inschatten waren de 5 deelnemende lo-

caties tevreden. Ik denk dat we zo’n 250 kaartjes hebben verkocht.
Wat mij betreft mag er wat meer edm gerelateerde genres toege-
voegd worden, denk aan techno, house, drum&bass e.d. het lijkt 
me leuk om een van die genres te boeken. Ik wil Popronde Hoorn 
weer terugbrengen op het niveau dat Mike heeft georganiseerd 
(t/m 2019 red.). Graag zou ik wat meer creatieve samenwerking 
zoeken en Popronde Hoorn echt op de kaart zetten. Hoorn is een 
stad waarin iets echt een paar jaar nodig heeft om te groeien en te 
landen voordat mensen eraan wennen dat iets jaarlijks is. Hopelijk 
kunnen mensen op een gegeven moment uitkijken naar de laatste 
zondag van oktober! Daarnaast hoop ik dat de gemeente de sub-
sidie blijft verstrekken. 

Stad: ARNHEM
Coordinator: Sam Stobbelaar

Opkomst was goed, in het begin kutweer, daarna kwam het goed 
los. Podia tevreden tot zeer tevreden, paar kleinigheidjes die goed 
zijn op te vangen de volgende keer. Cafe de Beugel had wel wat 
onvrede over de promo, ben bang dat zij zullen afhaken. En bij een 
aantal andere podia moet je zelf heel kritisch zijn. Maar dat zullen 
Romy en Naran vast goed oppakken. Er was een man of 1200 op 
de been denk ik.

Middagprogramma was niet super druk, aldus eigenaren van Kroon 
en Bosch. Dus of het echt een toevoeging is weet ik niet, ik vond 
het er persoonlijk ook iets te veel. Pak één previewlocatie en focus 
je daarop.Meeste podia doen goed mee, uitzondering daargelaten. 
Promo blijft altijd wel een zorgenkindje, aangezien productioneel al 
zó veel taken liggen. Tuurlijk is promo van groot belang, maar je ba-
sis moet wel echt staan, en het nadeel is dat 80% van het werk in de 
laatste twee weken ligt. Hoe vroeg je het ook allemaal op orde hebt. 
Muzikanten en locaties gaan daar 3 maanden van tevoren echt nog 
niet over nadenken, zeker dit jaar niet.

Stad: SITTARD
Coordinator: Camiel Rodigas

De opkomst was netjes. Natuurlijk naar omstandigheden! In het 
begin rustige muziek, minder mensen. Later hardere muziek en in 
de 5 resterende plekken gewoon lekker vol. Het voelde ouderwets 
aan. Deelnemende podia waren hartstikke tevreden. Ik heb een 
FunX podium van Volt gemaakt. Dus hiphop was er absoluut! Toch 
vind ik het jammer dat er weinig aandacht is gekomen vanuit deze 
partner. Daar hadden we meer van verwacht. Heel anders dan 
bijvoorbeeld NMTH, die iedere week gewoon de route promoten! 
Als het het allemaal toe laat wil ik volgend jaar weer uitbreiden en 
hopelijk weer een avond maken die lekker lang en laat doorgaat. 
Daarbij hopende op kleinere plekjes door heel Sittard; cafés maar 
ook speciaalzaakjes.

Stad: NIJMEGEN
Coordinator: Pieter Sloot

Bijna alle shows waren uitverkocht (1,5 meter model met plekken 
reserveren). Het vervelende was vooral de hoeveelheid no-shows. 
Er zat vermoedelijk een bug in het systeem waardoor er bezoe-
kers waren die plekjes hadden gereserveerd bij alle shows. Daar-
naast denk ik dat 5 euro bezoekers er niet genoeg aan bindt om 
daadwerkelijk te gaan. Maargoed dit systeem hoeven we hopelijk 
nooit meer te gebruiken. Veel podia waren dik tevreden, zoals Bre-
bl en het Valkhof. Daarnaast ben ik zeer content met de hoeveel-
heid locaties die erg enthousiast waren over deelname in het plan 
A scenario, oftewel de horeca en de detailhandel. Veel daarvan 
gaven direct al aan mee te willen doen in 2022. Samengewerkt is 
met Doornroosje, Lindenberg, Brebl, Valkhof Museum, Bibliotheek 
Mariënburg, Hubert en in het plan A nog veel andere instanties. Ik 
denk dat hier nog wel ruimte te winnen valt qua citymarketing en 
media dingen, maar het is echt moeilijk om die kant er nog bij te 
doen naast intensief coördinatie werk. Vooral omdat het dit jaar 
allemaal in zo weinig tijd moest. De ambitie is om ervoor te zorgen 
dat Nijmegen die ene dag in het jaar de muzikale hoofdstad van 
Nederland is en blijft. Met vette shows op bijzondere locaties 
waarbij acts in het begin van een proces staan waarbij ze grote 
stappen in hun carrière zetten

Stad: DEN BOSCH
Coordinator: Arlet Langewender en Sammy Frankenhuis

Prima opkomst. Wel grote verschillen in drukte per locatie. Bij 
enkele locaties slechts enkele bezoekers, bij andere locaties was 
het de hele avond vol. Waarschijnlijk zo’n 750 bezoekers?
Ieder podium is tevreden. De meesten besteden gemiddeld tot 
veel aandacht aan de Popronde. Podia die normaliter al meer met 
muziek evenementen doen zijn ook beter in hun promo. Skate-
hal en Van Aken bijvoorbeeld. Wij zijn super tevreden over het 
programma. Alle genres zijn aan bod gekomen. R&b hip hop deed 
het erg goed als moeilijk genre. Metal doet het sowieso aardig 
goed in Den Bosch. Avant-garde blijft lastig. Misschien moeten die 
later op de avond en op een centrale plek programmeren. Ambitie: 
Meer bijzondere locaties zoals winkels of leegstaande panden. 
Daarbij ook denken aan het geheel zoals aankleding en dus meer 
met de locatie samenwerken. Maar kwaliteit altijd boven kwantiteit 
natuurlijk. + samenwerkingen aangaan met een partij die in de hip 
hop scène zit. (Koninkrijk van muziek) En een partij die in de avant-
garde zit, (november music) benaderen.

Stad: VENRAY
Coordinator: Marc Gommans

Er waren naar schatting tussen de 250-300 mensen aanwezig. 
Deelnemende locaties waren erg enthousiast over de opkomst 
en de bands. s Middags was het drukker dan in de avond, maar 
omdat er minder optredens gepland stonden in de avond was er 
eigenlijk bijna overal wel veel publiek. Locaties waren tevreden 
over de opkomst, maar iets minder tevreden met de ticketverkoop 
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dit jaar. Toch heeft dat geen problemen opgeleverd, maar wel 
feedback dat ze het liever vanaf volgend jaar gewoon weer gratis 
willen maken. Ik denk erover om volgend jaar samen te werken 
met een paar mensen (meerdere sub-coördinatoren), zodat er 
ruimte is voor nieuwe ideeën m.b.t. nieuwe locaties en om ook 
een groter netwerk te creëren en zodoende meer potentiële 
bezoekers en vrijwilligers te enthousiasmeren

Stad: EMMEN
Coordinator: Milan Bos

Er waren ongeveer 200 á 250 bezoekers over de hele avond. 
Maar wat lastig in te schatten gezien er bij de bieb en smiddags 
bij de previews veel publiek was zonder kaartje dus misschien 
iets meer. Deelnemende podia waren blij met opkomst, eigen-
lijk overal was de opkomst vrij hoog. Deelnemende podia, op 
een na, waren dit jaar erg tevreden. Bij sommigen wat prak-
tische zaken die ze in het vervolg anders zouden willen zien, 
of toch wat ontevredenheid met de opkomst, maar over het 
algemeen vond iedereen het geslaagd. Wat echter opviel is dat 
weinig podia veel aandacht voor Popronde hebben gegene-
reerd in de aanloop of op de avond zelf. Vaak blijft het beperkt 
tot 1 of 2 berichtjes op social media, waarbij het zich vaak 
beperkt tot 1 medium zoals facebook of instagram, bijna nooit 
op beide. Bij Emmen zijn in het verleden grote edities geweest 
met veel verschillende locaties. Het publiek is echter niet groot 
en het is daarom beter om te richten op een kleinere Popronde 
met ongeveer 20 a 25 locaties. De ambitie is om te zorgen dat 
die locaties bijzondere plekken zijn die met elke show vol staan, 
en het liefst ook meerdere shows op een avond doen. 

Meer culturele instellingen in het Rensenpark erbij en mis-
schien minder detailhandel als deelnemers. Daarnaast ook 
spannendere genres en een jonger publiek. Het publiek in Em-
men is momenteel voornamelijk 40+. Ook bij de vrijwilligers zijn 
er weinig jongeren. Uitdaging ligt hem om die jongeren naar de 
Popronde te krijgen. Daarnaast een ludieke vorm als preview/
opening lijkt mij erg leuk.

Stad: WAGENINGEN
Coordinator: Melanie van den Bosch & Tjahzi Oosterkamp

Het verkochte aantal tickets was na een 2e verkoop verrassend 
veel. Alle shows waren uitverkocht op 1 locatie na, wat tevens 
meteen de grootste locatie was met een cap van 450 man. 
Ondanks de no-shows zag het er nog behoorlijk druk en gezellig 
uit in Unitas en Loburg. Podia waren tevreden, veel hebben ook 
actief gedeeld. Sommigen niet, maar dan komt omdat zij met 
vrijwilligers werken. Zelf ben ik zeer tevreden over het uiteinde-
lijke programma wat we hebben neergezet. Het was divers en de 
aantal acts die toch nog hebben kunnen optreden in Wagenin-
gen waren toch best hoog met de beperkingen die we hebben 
gehad. volgend jaar weer 25 locaties!

Stad: HAARLEM
Coordinator: Jesper van Rooijen

De opkomst was goed, volgens mij tegen de 800 tickets ver-
kocht. In praktijk lag het denk ik nog wat hoger, want ik vermoed 
dat (door gebrek aan vrijwilligers) bij een aantal kroegen ook 
bezoekers zonder ticket zijn binnengekomen.
Bij de horecalocaties was het druk tot vol. Bij de culturele loca-
ties minder druk tot erg rustig. Maar dat was ook de verwachting. 
Ik ben heel tevreden over het programma in Haarlem. In een door 
bruine kroegen gedomineerde Poprondestad boden de nieuwe 
culturele locaties dit jaar de mogelijkheid om meer diversiteit 
in het programma te brengen. Maar ook een aantal bestaande 
locaties stonden open voor meer afwisselende acts binnen hun 
eigen programma. De Popronde Haarlem line-up was dit jaar 
echt genre overstijgend en daar ben ik best trots op, zeker in 
deze stad. Hoogtepunt was Cloudsurfers! Eigenlijk de enige die 
ik zelf heb kunnen zien, maar van begin tot eind een dikke mosh-
pit in een bruine kroeg weerspiegelde voor mij wel waarvoor we 
dit allemaal doen. Wat een ontlading na 1,5 jaar coronaleed.

Stad: TILBURG
Coordinator: Tara van den Dries & Harold Pieper

Ik weet dat er om-en-nabij 1100 tickets zijn verkocht. Ik ben de 
week na de Popronde overspoeld met positieve belletjes, appjes 
en DM’s van locaties en acts. Schijnbaar was het overal goed en 
druk bezocht! Locaties gaven complimenten over hoe transpa-
rant we waren over de verschillende scenario’s, maar ook hoe 
we handelden tijdens de hele situatie. Veel locaties vonden het 
fijn dat we ze betrokken bij de hele gang van zaken. Ook waren 
veel locaties blij met de acts die waren gekozen (ook daarover 
kreeg ik veel appjes naderhand). Ik merkte dat de locaties niet 
allemaal meekwamen op sociale media in de aanloop naar het 
evenement toe. Alleen in de laatste 3 dagen voor het evenement 
werden berichten ineens massaal gedeeld, door zowel acts 
als locaties. Toch denk ik, dat we een beter bereik hadden dan 
voorgaande jaren. Acts deelden meer en reageerden vaker, wat 
positief werkte. We zitten nu op 26 locaties, 64 optredens. Maar 
die 64 optredens komen voor een heel groot deel omdat jullie de 
gages betaalden. 26 of 27 locaties is prima. 

Stad: ALMELO
Coordinator: Yvo van Ravenswaaij

Opkomst was erg matig. De podia waren wel tevreden over de 
organisatie en vonden het fijn dat er mensen van ons steeds 
bij waren. Door de maatregelen kwam de promo laat op gang. 
Een aantal podia besteedde veel aandacht in aanloop naar de 
Popronde, maar bij anderen bleef het bij 1 berichtje. Wethouder 
Jan Martin van Rees opende, net als in 2018, de Popronde en 
kreeg het boek ‘Ietsjes meer dan 25 jaar Popronde’ overhandigd. 
Vanaf volgend jaar zitten we op de zaterdag, waardoor er een 
grotere editie kan ontstaan met meer mogelijkheden.

Stad: HARDERWIJK
Coordinator: Ralf Leemeijer

Er zijn 100 tickets verkocht voor twee locaties. De deelnemende 
podia waren erg tevreden, op een optreden in de avond na in de 
Catharinakapel. Dit kwam mede omdat een van de drie oorspron-
kelijke podia last minute niet meer mee kon doen en het dus een 
kleine overkill op een locatie was van optredens. Daarnaast was 
het wat minder goed bezochte optreden een wens van de locatie 
dus dat was verder ook helemaal ok. Ik ben blij dat ik wat heb kun-
nen organiseren. Natuurlijk had het veel meer en diverser gekund 
maar ik heb Popronde Harderwijk moeten organiseren toen er nog 
veel beperkende maatregelen waren en pas twee weken voor aan-
vang van Popronde Harderwijk verdwenen die regels. Toen was 
het al te laat om ook horeca en kapperszaken bij het festival te 
betrekken. Ik heb samengewerkt met Citymarketing (HeerlijkHar-
derwijk) voor promotie, twee culturele instellingen voor deelname, 
Popschool voor ondersteuning van techniek.

Stad: MIDDELBURG
Coordinator: Auke van Laar

Opkomst was prima voor een beperkt aantal locaties. Aantal 
tickets weet ik niet precies. Maar 300 a 400 bezoekers geloof ik. 
Locaties waren heel erg blij dat het nog kon doorgaan en vonden 
het een mooie avond. Geen negatieve reacties gehad. Willemien 
Clement van Poppodium De Spot opende de Popronde officieel 
in de Vleeshal.  Ik heb alles een beetje tussen de bedrijven door 
georganiseerd omdat ik pas laat werd ingevlogen. Moest even alle 
accounts activeren en heb op alle mogelijke manieren voldoende 
hulp gekregen vanuit jullie. Je merkt ook altijd waardering voor 
wat je doet. De vergoeding van de organisatie van een popronde 
is niet hoog maar je merkt in alles dat het gewaardeerd wordt wat 
je doet waardoor het gewoon heel veel voldoening geeft. Heel 

veel dank! Ik ben na 4 jaar weer terug en het is me goed bevallen. 
Volgend jaar lijkt me sowieso weer leuk, en waarschijnlijk nog wel 
een paar jaartjes. Ik ga voor volgend jaar wel op zoek naar iemand 
die me kan helpen met de social media. Het mooie was dat er 
vanuit landelijk online geadverteerd werd waardoor de Popronde 
Middelburg digitaal ook goed zichtbaar was. 

Stad: APELDOORN
Coordinator: Robin van Westerlaak

De opkomst was wel okee, volgens mij waren we uitverkocht, wat 
betekent 40 kaarten in GIGANT en 50 kaarten in ACEC. Zij waren 
tevreden. Ik niet, Nee. Ik had graag meer podia en daarmee meer 
acts gehad, maar dat mocht niet baten door de corona perikelen. 
Ondanks dat was het programma vond ik nog wel redelijk divers. 
Volgend jaar ben ik er zeker weer bij, Dit jaar viel zwaar tegen door 
de coronamaatregelen, maar ik zou dolgraag een grote Popronde 
organiseren in Apeldoorn. Ambitie: 16 locaties.

Stad: ALKMAAR
Coordinator: Sander Zuurbier

Het was weer ouderwets druk in de meeste locaties. Aangezien 
het de laatste avond was dat er iets kon kwamen veel mensen op 
de stad af. Vooral bij de locaties aan de Platte Stenenbrug was 
het mega druk, zo druk dat je de kroeg vaak niet meer binnen-
kwam. Echt Popronde weer dus! Alle locaties waren erg blij met de 
opkomst en de goede bands. Iedereen vond het fantastisch om al 
die livemuziek weer in de stad te hebben. Ook de nieuwe locaties 
waren erg enthousiast en zouden volgend jaar nog een keer mee 
willen doen. In totaal zijn er volgens mij rond de 550 kaarten ver-
kocht. Daarnaast zijn er in alle hectiek en drukte ook redelijk wat 
mensen zonder kaartje of controle naar binnen gelopen. Ik denk 
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dat diverser geboekt heb dan de voorgaande jaren. Er zou hiphop 
zijn, was het niet dat More Ease ook ziek was. Op de dag zelf heb 
ik vier acts moeten vervangen die corona hadden. Verder ging het 
van pop, naar indie, via psychpop naar doom en garage. Door an-
dere werkzaamheden en tijdsdruk heb ik zelf weinig kunnen doen 
aan de online promotie, maar gelukkig kon dat over genomen 
worden door het online team. Dit heeft mij wel veel rust gebracht, 
dus dank daarvoor! 

Stad: ROERMOND
Coordinator: Goof Veelen & Eddie Eddie Claessens

Inschatten is erg moeilijk, zeker met de kijk op inloop van de 
bezoekers. Per locatie was dit erg verschillend: zo was Royal 
Theater minder druk bezocht (max 25 personen per act) terwijl ECI 
(afgaande op de beschikbare plaatsen ivm coronamaatregelen) 
nagenoeg ‘vol’ was. Zoals elk jaar start Popronde Roermond in 
de middag. Opkomst is altijd best oké, al merk je wel dat het volk 
langzaam op gang komt in de stad. Door de kleine setting van 
dit jaar, was het ook minder ‘explosief zichtbaar’ als andere jaren, 
waardoor minder winkelend volk langs kwam om te kijken. De te-
vredenheid is over het algemeen altijd goed: het gros van de podia 
doen elk jaar weer mee, of er nu veel of weinig publiek is. Alhoewel 
online promotie vaak ondermaats is vanuit de podia (met uitzon-
dering van bijvoorbeeld ECI en Muziekloodz), is mond-tot-mond 
reclame meestal de beste manier om volk te trekken. Dagblad de 
Limburger heeft een pagina aan Popronde gewijd.

Stad: UTRECHT
Coordinator: Britt Wissmann, Britney Nijkamp & Tobias 
Moeken 

De opkomst was enorm hoog, er waren ongeveer 1400 tickets 
verkocht en vanuit veel  locaties hebben we te horen gekregen dat 
ze, ondanks alle maatregelen rondom corona, erg  tevreden waren. 
Op social media werd ook  veel aandacht besteed aan Popronde. 
Op Instagram werden we vaak door podia getagd in  hun eigen 
berichten omtrent Popronde en de artiesten die in het betreffende 
podium zouden  spelen.  
Zelf heb ik vrij weinig acts kunnen zien, in verband met de hele 
avond rondrennen, maar ik  heb een tijdje in EKKO gestaan en 
het was echt bizar om te zien hoeveel mensen er buiten bij  EKKO 
stonden om naar binnen te mogen. Dit zien maakte me trots om 
mee te hebben mogen  werken aan dit mooie evenement. Daar-
naast hoorden we van heel veel verschillende acts dat  Popronde 
Utrecht hun vetste show tot nu toe was. Super vet om te horen dat 
wij daar aan bij  hebben mogen dragen. 

Stad: ROTTERDAM
Coordinator: Francis Pronk & Thomas Harteveld 

Het ging fantastisch, 600 tickets verkocht! Locaties waren erg 
tevreden en deden zelf goed mee in promotie, sommigen ma-
ken zelf hun eigen artwork. Echt heel mooi om te zien hoe het 

leeft. Ik hoop uit te groeien tot n festival die NOG meer mensen 
kennen. Nu moet ik het vaak uitleggen aan mensen die niet 
actief zijn in de muziekwereld en het lijkt me tof als Popronde 
echt een begrip wordt en dat zelfs de nicht van je buurvrouw 
zegt: ja dat ken ik!

Stad: ZWOLLE
Coordinator: Abigail Herbers

De opkomst was hoger dan verwacht. het liep allemaal lekker 
door. De deelnemende podia vonden het zeer geslaagde avond. ik 
schat een bezoeker count van 290? (red. 329 verkochte tickets). 
Volgend jaar wil ik meer naamsbekendheid onder de jongeren 
genereren en zeker meer locaties dan dit jaar. Ook zou ik volgend 
jaar een preview willen hebben dan kunnen mensen al vast wat 
wakker worden voor het avondprogramma.

Nana M Rose - Popronde Nijmegen

Melle - Popronde Alkmaar
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Froukje - Popronde Poppodium Pre-Party Amsterdam

 Popwaarts 

Bas Broeder
Zakelijke leiding

Chris Moorman
Marketing, communicatie & publiciteit

Elise Bos
Social media

Mischa van den Ouweland
Artistieke leiding

Rico Neeter
Productie

João de Groot
Maatschappelijke projecten

 Popronde coördinatoren 

Sander Zuurbier 
Alkmaar

Yvo van Ravenswaaij 
Almelo

Bryan van Veenschoten 
Almere

Wouter van Opbergen 
Amersfoort

Robin van Westerlaak 
Apeldoorn

Tamara Boor 
Assen

Wessel van Maanen 
Apeldoorn

Sam Stobbelaar 
Arnhem

SMOELENBOEK

YVES - Popronde Groningen

KEES - Popronde Groningen
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Camiel Rodigas 
Sittard

Harold Pieper 
Tilburg

Tara van den Dries
Tilburg

Tjahzi Oosterkamp 
Wageningen

Britt Wissmann 
Utrecht

Britney Nijkamp 
Utrecht

Mark van Leeuwen 
Woerden 

Guus Nissen 
Venlo

Marc Gommans 
Venray

Melanie van den Bosch 
Wageningen

Izanka Labots 
Zutphen

Lucy Zuiderwijk 
Den Haag

Marisa Wouters 
Eindhoven

Miranda Gashi 
Eindhoven

Ruud Gielen 
Enschede

Richard Wevers 
Deventer

Gerben Roskam 
Gouda

Eva de Hoog 
Dordrecht

Daan Noordhoek 
Groningen

Jesper van Rooijen 
Haarlem

Iris Lenderink 
Groningen

Bob Donkers 
Hilversum

Timo van den Berg 
Leiden

Pieter Sloot 
Nijmegen

Ralf Leemeijer 
Harderwijk

Goof Veelen 
Roermond

Daan Gooren 
Heerlen

Francis Pronk 
Rotterdam

Sander Brugman 
Dordrecht

Arlet Langewender 
Den Bosch

Sammy Frankenhuis 
Den Bosch

Thijs Schnater 
Den Bosch

Lisette Harens 
Den Haag

Milan Bos 
Emmen

Herman Sibon
Breda

Madelon Bruinhof 
Breda

Anna Bernard
Delft

Serena Oosterloo 
Zwolle
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Christel Verveda

Edwin Niemantsverdriet

Sharid Alles Rik Bleize

Martijn Roselaar

Jasper van Vugt

Rinse Mesker

Niels Duffhues Pien Fei th

Sebastiaan Kemperman

 Selectiecommissie 

De selectiecommissie voor 
Popronde 2021 bestond uit:

Angelo Pertijs
GRAP

Amir Charles
Sony Music Entertainment

Adriaan Muts
Full Spectrum

Aafke Romeijn
Muzikant / Schrijver

Angelique Houtveen
3FM

Femke van GemertJessie Kamp Dick van Lieshout

 Communicatie 

 Productie 

 Raad van toezicht 
Atte de Jong
Plugger

Aron van der Ploeg
Warner Chappell

Anna Veenstra
Melkweg

Bart Jansen
Comfort in Sound

Bas Barnasconi
Pinguin Radio/Bazzookas

Bas van Dalen
KINK

Casper Nederhand
Massive Music

Bram van der Enden
NEED Recordings / Upstream Agency

Carlos Arango
Hedon Productiehuis / Monsters Incognito

Bob Verhagen
Nightbirds

Bowie van Loon
Nuthin’ Left Media / Hiphop In Je Smoel

Bert Dondorff
Freelance programmeur

Ben Kamsma
Paradiso

Canan Yurdakul
BLiP Agency

5352



David Koster
Virgin Music Benelux

Dolf Bekker
MassiveMusic/CUT_

Dirk Baart
EKKO / Into The Great Wide Open / Front / OOR

Eric van Holland
Spotify Benelux

Eva van Netten
Welcome to The Village / Blackboxred

Dax Vismale
Universal Music

Doortje Hiddema
TivoliVredenburg

Douwe Esschendal
Poppunt Gelderland

Erroll Antonie
BMG Talpa Music

Frank Satink
Zwarte Cross/Goomah Music

Dennis van Leeuwen
Day Four Management

Erik Delobel
Hedon

Cedric Muyres & Sander Spriel
Snowstar Records

Conjo Vergeer
IndieChart/IndieXL

Daniël de Keizer
Eighty Five / de Brakke Grond

Daniel Nagelkerke
Wolf Bookings

Christiaan Walraven
3VOOR12

Gaétan van de Sande
Trifecta

Gio Hansen
Xite

Harold de Boer
Poppunt Overijssel

Gert Gering
 Theaters Tilburg

Hendrik-Jan Derksen
Programmeur

Henk Kanning
Hedon / Kink FM

Hugo Schaap
3FM

Dennis van Leeuwen
Day Four Management

Emilie Kannekens
MassiveMusic

Froukje Bouma
MOTEL Artist Management

Dirk Baart  EKKO / Into The Great Wide 

Open / Front / OOR

Erik de Vries  Tumbleweed Bookings/

Kunst en Cultuur Drenthe

Edvard Jan Visser
Muzink

Daan Snijders
Bank Bookings

Herman Hofman
3FM

Imke Loeffen
Poppunt Gelderland

Ingmar Griffioen
Never Mind The Hype

Ivo Cooijmans
Willem Twee

Jaap de Waart
Radar Agency

Jack Parker  The Vices / All Things 

Loud / Scruff of the Neck

Jack Pisters
Conservatorium Amsterdam

Ilana Goldstoff
Deutsche Grammophon

Jaco van der Waal
Dune Management
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Jasper Leijdens
KINK

Jasper Bax
Boombax / Zwarte Cross

Jelle Schotanus
Indie in Town

Klaas Knooihuizen
OOR

Leo Hoeksema
Zwaardvis Music

Josefien van Poppel
Cinetol

Lucas van der Eijk
BMG Production Music

Lisa Houtman
Beggars

Laurie Zantinge & Lieselotte Stapper

Paradiso

Kees van den Berg
Nieuwe Nor

Jora Vullings
Greenhouse Talent

Jelle Stavasius
V2 Records

Leon van Rijnsbergen
Baroeg

Janneke Nijhuijs
Muzikant

Jeroen van den Bogert
BLiP Agency

Jasper van Vugt
Trouw/OOR/Entertainment Business

Jim van Kooten
Atlas Agency / Vorstin

Leontien Poppe
Popaanzee

Jasja Offermans
Muzikant/producer

Johanneke Obdeijn
Melkweg

Jessica van Amerongen
Muziekredacteur Matthijs Gaat Door

Lisa Moree
Foxmore Entertainment

Jonatan Brand
Doornroosje

Lotte Sterk
Pennies From Heaven

Malik Berrabah
Wisseloord Studio’s

Marcel Duzink
Phonic Management / Muzink

Maarten Middendorp
Agents After All

Marcel van Schooten
Smikkelbaard / Peel Slowly and See

Madeleine van Geuns
88 Music Management

Joel van der Kwaak
DOX

Job Smit
Mattan Records

Jarn van Strijen
Mojo Concerts

Matthijs Boom
Tribe Management

Martijn Crama
Music United/Artez

Martijn Groeneveld
Mailmen Studios

Max de Beijer
To The Max Entertainment / Hall Of Fame

Martijn Mannak
Atlas Agency

Martijn Verlinden
Antilounge / INDEx / Klank Agency

Marijn de Valk
Luxor Live

Martijn de Jong
Attack 'n Release

5756



Niek Hofstetter
Subroutine Records

Mike Dobber
Hall of Fame / Barreuh Records

Meindert Bussink
Mindnote/ Hooked / HAN

Mischa van den Ouweland
Popronde

Menno Timmerman
The Men-O / Feature Music

Pien Feith
Friendly Fire

Ploni van der Wansem
Mojo

Robert Haan
VERA Groningen

Ronald Geldhof
Comfort In Sound / Effenaar/ Altstadt

Ray Ligthart
PIAS

Rachel Tauwnaar
Sizzer

Rakesh Kanhai
Prestige Worldwide

Randall Spann
FunX

Riques ter Heerd

Pieter Kleinhout
Phonic

Paul Heijink & Jacco Toma
Kaiser Management

Pim Kastelein
Zware Metalen.

Ricardo Jupijn
The Daily Indie

Rients van Ganswijk
De Vooravond / Khalid & Sophie

Rob van der Ham
Willem Twee / Corneel

Roger Brouwn
Missin’Link

Rob van der Zwaan
Festivalinfo

Otto Kokke

Merijn Siben
Never Mind The Hype

Robert Koole
Goomah Music / FLUOR

Rene Beerens
Momentum Agency

Menno Visser
3FM/VPRO/3voor12

Mike Borghs
MadAddiction

Perquisite Producer / Muzikant /

Unexpected Records

Max van Bossé
Melkweg

Paul Ankersmit  Uncle P. Management 

& Bookings, LAB Music

Ruud Lemmen
013

Sita Rawie
Hit The North

Sam Frijhoff
P60/AUC Bookings

Shalouw Sophy
Topbillin’

Stefan Breuer
Tiny Room Records

Stefan Bruinsma
AT bookings

Sam Heegstra
Le Guess Who?

Simon Akkermans  Epic Rainbow 

Unicorn Studio/C-Mon & Kypski

Sander Ruijters
Conservatorium Maastricht
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Stelle - Popronde Rotterdam

NABER - Popronde Harderwijk

Xander van Dijck
Cloudhead Bookings

Theo Ploeg
FRNKFRT

Ton van der Werf
Endewerf Management / HKU /

Conservatorium Amsterdam

Vera Siemons
3FM

Titus van ‘t Veer
Friesland Pop

Tobias Huveneers
Podium Victorie / Young Art Festival

Timo Pisart
3VOOR12

Steven Grob
Warner Music

Tessa Mol
KINK

Sytse Wils
TivoliVredenburg / Into the great wide Open

Tess Gaerthé
Cloud 9 Music

Tinka Hoek
Such a Bore & Fonds Podiumkunsten
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Show Pony - Popronde Nijmegen

Roos Meijer - Popronde Harderwijk

Josimar Gomes - Popronde Eindhoven
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Le Motat - Popronde Nijmegen

Kuzko - Popronde Rotterdam
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Popronde Artwork
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COLOFON
Popronde is een coproductie van 
Stg Popwaarts, Nijmegen

 Stichting Popwaarts 
Berg en Dalseweg 127 
6522 BE Nijmegen
024-3601184
info@popronde.nl

www.popronde.nl
www.facebook.com/popronde
twitter.com/popronde
www.youtube.com/popronde

Artistieke leiding
Mischa van den Ouwenland

Zakelijke leiding 
Bas Broeder

Marketing, communicatie & publiciteit 
Chris Moorman

Coordinatie technische productie 
Martijn Roselaar

Social media
Elise Bos, Jules van Stiphout en Tim Bronmeijer

Productie
Rico Neeter

Maatschappelijke Projecten
Joao de Groot

Stage
Glenn Lansink, Tim Kampman en Harold Pieper

Raad van toezicht
Edwin Niemantsverdriet, Jasper van Vught, Niels Duffhues, 
Pien Feith, Sharid Alles en Rik Bleize

Ontwerp Popronde identiteit
Bas Koopmans

Ontwerp evaluatieverslag
Martijn Munsters

Webdevelopment / hosting
Zoso

Foto’s
Jessie Kamp Fotografie

Boekhouding
Buro Van Ditzhuijzen en Kim Beek

Popronde komt lokaal tot stand dankzij de niet aflatende steun 
en het enthousiasme van onze partners, coördinatoren en vele 
vrijwilligers.
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