34

Lisa van Woersem

Wie slaat
a de brug
tussen de popsector en
subsidieverstrekkers?
i

Veel bands kunnen de weg naar subsidieverstrekkende fondsen maar moeilijk vinden.
Het zou helpen als een deel van de gelden
laagdrempelig beschikbaar komt, bij poppodia en broedplaatsen bijvoorbeeld.
at de relatie tussen popmuziek en cultuurbeleid gevoelig ligt, bleek afgelopen zomer
weer. Toen maakte het Fonds Podiumkunsten
(FPK) bekend dat de Nijmeegse rockband
De Staat de komende vier jaar jaarlijks 263.000
euro ontvangt. ‘Te gek voor woorden’ klonk in
de Tweede Kamer vanuit rechtse hoek. Ook de
cultuursector zelf had twijfels bij het bedrag.
Er waren zorgen over oneerlijke concurrentie,
over het feit dat één band zo veel krijgt, en
vraagtekens bij het inkomen. Een blik in de
lijst van toekenningen van het Fonds in de
discipline muziek leert dat De Staat een gemiddeld bedrag toegekend krijgt. De grote lijnen
van de plannen – een tour, een samenwerking,
een nieuwe plaat – verschillen bovendien niet
wezenlijk van die van bijvoorbeeld het Nederlands Kamerkoor (798.800 euro per jaar) of
Slagwerk Den Haag (298.600 euro per jaar).
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De Staat. Fotografie: Hans-Peter van Velthoven

Waarom dan toch al dat rumoer over De Staat,
zowel van cultuurminnend als cultuurmijdend
Nederland?
Subsidie in de popmuziek ligt nou eenmaal
gevoelig. Van de sector wordt verwacht dat ze
zichzelf kan bedruipen, wat tot op zekere hoogte
ook gebeurt. Maar er zijn, net als in elke sector,
gebieden die investeringen vergen, omdat ze
niet direct winstgevend zijn. In het geval van
De Staat zijn dat experiment, ontwikkeling,
genreverbreding, onderzoek naar nieuwe
vormen van performen. We hebben het hier over
een gevestigde band, die binnen en buiten de
landsgrenzen bekendheid geniet. Maar hoe zit
dat eigenlijk met beginnende bands? Hoe kan
het systeem zo worden ingericht dat ook zij
kunnen profiteren van cultuursubsidies?

De uitdagingen van de 21ste eeuw
De digitale revolutie heeft veel teweeggebracht,
zowel voor de artiest en het publiek, als de infrastructuur van poppodia en de industrie er omheen. De popsector staat voor een paar stevige
uitdagingen. Speelmogelijkheden om vlieguren
te maken, door te groeien en publiek op te
bouwen zijn schaars. Niet alleen een beginnende
band heeft daar last van, maar ook en vooral
de band die toe is aan de volgende stap, die
een momentum heeft gehad rond een single en
door wil pakken. Stel, je doet het als band goed
in de eigen stad of regio, dan is de kans groot dat
je 20 kilometer verderop al geen kaartje meer
verkoopt op eigen naam. Met echte mazzel ben
je de support act bij een tour van een grotere
band, maar sinds de boekingskantoren deze
acts meestal meeleveren als package deal is het
Ò
als lokale band zonder boeker moeilijk een
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voet tussen de deur te krijgen. De doorstroom
van talent stagneert omdat veel podia nauwelijks
in onbekende namen kunnen investeren door
de toegenomen gages voor de headliners.
Daarnaast heeft de digitale revolutie de
muziekconsument veranderd. De muzikale
ontdekkingsreis heeft een nieuwe vorm aangenomen die zowel spannend is, als verlammend
werkt. Doordat alles met een druk op de knop
te bereiken is, kun je de volste breedte van het
muzikale spectrum ontdekken, maar ligt
tegelijkertijd oppervlakkig ‘zapgedrag’ op de
loer. Een trend die ook de immense populariteit
van afspeellijsten op muziekstreamingdienst
Spotify verklaart. Sommige lijsten worden
samengesteld door curators van Spotify zelf of
uit de sector; andere, zoals de populaire Discover
Weekly, worden op basis van je gemonitorde
luistergedrag samengesteld via algoritmes
(Kraak 2016). Hoewel de opkomst van Spotify
de muzieksector in 2013 voor het eerst in jaren
weer in de lift brengt (NVPI 2013), doemen er
nieuwe uitdagingen op het gebied van auteursrecht1 en eigendom op, omdat maar een klein
deel van de inkomsten bij de artiest terechtkomt.
Nog een ontwikkeling die grote invloed heeft
op het poplandschap is de enorme festivalhype.
In 2014 voorzagen 801 festivals de parken, pleinen
en natuurgebieden van Nederland van april tot
oktober van muziek (Respons 2015). Festivals
zijn de perfecte plek om talentvolle bands een
podium te bieden, als openers van de dag of op
de talentstage. Maar een festivalbezoek is ook
vluchtig en zonder focus: als het maar gezellig is,
met een biertje en een dansbare band. Het is niet
voor niets dat de foodfestivals nog sneller dan de
muziekfestivals uit de grond schieten, met de
(lokale) bands als wachtmuziek in de rij voor
De Eetfabriek of de Ballenbar (Griffioen 2016).

Het programmeren van jong
talent of experiment levert
over het algemeen een
halfvolle kleine zaal op en
kost het podium geld

Wie neemt de verantwoordelijkheid?
Talent heeft tijd en ruimte nodig om tot wasdom
te komen en om publiek te vinden en te binden,
en dat vergt (financiële) investeringen. De grote
vraag is wie daar verantwoordelijk voor is. Is dat
de muziekindustrie zelf? Platenlabels, publishers
en boekers hebben door de veranderde muziekmarkt minder financiële ruimte om in talent te
investeren. De poppodia dan? Ook dat wordt
moeilijk. De podia die de afgelopen periode
voorzien zijn van een modern jasje – uit prestigedrift van de gemeente, of als antwoord op verouderde voorzieningen – hebben het financieel
vaak moeilijk. Gemeenten zijn wel bereid veel
geld te investeren in het (nieuwbouw)pand
maar na de bouw blijkt er nauwelijks geld over
te zijn voor exploitatie en programmering.
Het gevolg is dat poppodia op zeker spelen
door voor de grote, bekende namen te kiezen.
Het programmeren van jong talent of experiment levert over het algemeen een halfvolle
kleine zaal op en kost het podium geld (Dalen
2014). Daarnaast hebben poppodia door de lage
budgetten nauwelijks mensuren om in talent
te investeren.2
Er wordt hoopvol naar private fondsen als het
Prins Bernhard Cultuurfonds gewezen, maar de
vele ‘schenkers op naam’, welgestelde ouderen,
kiezen niet snel een popbandje uit om hun spaargeld aan te spenderen. En de publieke fondsen
als het Fonds Podiumkunsten? Ook daar is
het budget krap en zijn de regelingen gericht op
de traditionele podiumkunsten, waardoor popmuziek tussen wal en schip valt.
Dat De Staat er wel in geslaagd is subsidie
binnen te slepen, heeft ook te maken met de
kwaliteit van het team dat de band om zich heen
heeft. Niet iedereen heeft zoveel schrijversskills,
en zoveel kennis van het subsidienetwerk om de
route naar het fonds te vinden. Daarnaast vergt
het aanvragen van subsidie uitgebreide reflectie
op het artistieke plan, iets waar weinig (beginnende) bands over nadenken. Het blijft een
sector die ad hoc werkt, en waar meerjarenplannen zeldzaam zijn. En als het dan toch lukt
plannen helder te formuleren, is er die ellendige
zaaglijn bij het Fonds: als het plan goed, maar het
geld op is. Dan wijst het Fonds naar het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat de
bal weer doorkaatst naar de gemeenten. Maar
ook daar zijn de middelen om de culturele voor-
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zieningen in de stad van budget te voorzien
beperkt, en zo is de cirkel weer rond.
Vrije ruimte
Gelukkig bestaan er nog platforms, stichtingen
en productiehuizen die zich richten op talentontwikkeling in de popmuziek en waar de
drempel laag is. Veel initiatieven komen vanuit
de instellingen, festivals en broedplaatsen zelf.
Initiatieven als Popronde, een reizend festival
langs steden door het land waar beginnende
bandjes op verrassende plekken spelen, helpen
de talenten aan vlieguren en nieuw publiek
buiten de eigen regio. Zo weet de popsector zich
telkens opnieuw uit te vinden en loopt ze in feite
op het beleid vooruit.
Bij de overheid ligt de taak zich aan te sluiten:
faciliterend, ondersteunend, stimulerend. Er
wordt gepraat, vergaderd, er worden conferenties gehouden en nota’s geschreven. Er worden
gesprekken gevoerd ‘met de sector’ en problemen
erkend. De behoeften van de popsector sijpelen
langzaam door in het cultuurbeleid, maar de
stroperige traagheid zet een rem op de ontwikkeling. Door zoveel tijd te besteden aan het
scheppen van nieuwe kaders, het bedenken
van nieuwe regels en het stellen van nieuwe
richtlijnen gaan er tijd en geld verloren.
Zo kan er via het snelloket van het FPK geld
aangevraagd worden voor een buitenlandse tour,
míts de groep in de afgelopen achttien maanden
minimaal tien keer binnen Nederland heeft
gespeeld. Een regeling die niet meer van deze
tijd is, als je bedenkt hoeveel impact één goede
single van een band al kan hebben of hoe groot
de internationale fanbase al kan zijn (mede
dankzij Spotify) zónder die tien speelbeurten
in Nederland. De popsector is er bij uitstek
eentje die zich in razend tempo ontwikkelt,
zowel online als offline. De kans dat een nieuwe
regeling achterhaald is tegen de tijd dat deze
wordt geïmplementeerd, is groot. De tijd die
wordt besteed aan het verzinnen van nieuwe
regelingen en puntensystemen kan beter
gestoken worden in het beoordelen van goede
ideeën vanuit de sector en de kwaliteit en de
inhoud an sich. Daarom is het bestaan van een
vrije ruimte in beleid cruciaal: waar je je idee kan
pitchen als band, maker, plek, festival, podium,
broedplaats, oefenruimte, bijvoorbeeld voor een
substantiële bijdrage. Om te stimuleren om te
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maken, te doen, te proberen. Want daar is
subsidie ook, of eigenlijk voornamelijk voor.
Het zou goed zijn een deel van de (gemeente-)
gelden bij de ankerpunten per regio te leggen:
poppodia, broedplaatsen, productiehuizen, platforms. Zij kennen de sector beter dan welk fonds
ook, en makers weten hen een stuk makkelijker
te vinden.
Dat er bij de fondsen nog steeds ‘schotten’3
staan tussen de disciplines geeft aan hoe mijlenver beleid achterloopt. Multidisciplinair werken
is eerder regel dan uitzondering, kruisbestuiving
is aan de orde van de dag. De poppodia en de
broedplaatsen begrijpen dat, die zitten er tenslotte zelf middenin. Als zij degenen zijn die de
budgetten zouden verdelen, zou niet alleen een
grote band als De Staat, met een uitgebreid team
en goede manager, kans maken op een financieel
steuntje in de rug, maar ook al dat talent dat zich
voor de beleidsmakers onder de radar
bevindt. •
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Noten
Dit is een zeer complexe kwestie op
zichzelf, waar ik in dit artikel niet verder
op in zal gaan.
60 procent van de medewerkers binnen
poppodia zijn vrijwilligers, voornamelijk
bij de kleinere podia (VNPF 2016).
Het Fonds Podiumkunsten hanteert voor
aanvragen de disciplines Theater, Muziek,
Muziektheater en Dans. Per 1 januari
2017 worden de schotten voor de
projectsubsidies opgeheven, de schotten
voor meerjarensubsidies blijven
vooralsnog bestaan.

