
1997: VRIJWILLIGERS-
 ORGANISATIE

Er is in Vlaanderen nog 

nauwelijks sprake van 

een popbeleid, terwijl 

er een grote nood aan 

ondersteuning heerst. 

Luc Nowé, zelf muzikant, 

besluit jong muzikaal 

talent te ondersteunen 

en richt Skrien op, een 

vrijwilligersorganisatie die 

alle krachten in Vlaanderen 

wil bundelen.

1998: VzW POPPUNT 
VLAANDEREN

Oprichting Poppunt 

Vlaanderen vzw met als 

doel ‘het maximaliseren 

van kansen’ voor jonge 

muzikanten.

1998: VLAAMS 
 POPFORUM

Poppunt Vlaanderen 

denkt en werkt mee aan 

het toekomstig popbeleid 

binnen het opgerichte 

Vlaams Popforum onder 

de vleugels van Jari 

Demeulemeester.

1999: EERSTE 
 PROJECTSUBSIDIE

Hoewel Poppunt niet 

structureel werd erkend 

binnen het Muziekdecreet 

(aangezien dat op maat 

van de professionele 

kunstenaar was 

geschreven), zoekt de 

overheid toch naar een 

oplossing om de organisatie 

te ondersteunen. Er 

wordt een projectsubsidie 

toegekend, waarmee 

de werking kan worden 

voortgezet.

2000: FUSIE POPPUNT 
VLAANDEREN EN zAMU

In het kader van het nieuwe 

Amateurkunstendecreet 

fusioneert Poppunt 

Vlaanderen met vzw 

Popadvies (de advies- en 

loketfunctie van ZaMu, 

vereniging van zangers & 

muzikanten o.l.v. Johan 

Verminnen), en wordt 

Poppunt. Vanaf dan 

kunnen muzikanten ook 

bij Poppunt terecht met 

juridische, sociale en fiscale 

vragen.

2001: STRUCTURELE 
ERKENNING

In het 

Amateurkunstendecreet 

wordt plaats gemaakt 

voor de nieuwe discipline 

‘lichte muziek’ (lees: pop 

& rock). Na de fusie-

operatie erkent minster 

Bert Anciaux Poppunt als 

het aanspreekpunt voor 

de popmuziek en beloont 

hij de organisatie met een 

eerste structurele subsidie.

2008: WINNAAR 
VLAAMSE CULTUURPRIJS 
MUzIEK

Op maandag 4 februari 

2008 ontvangt Poppunt de 

Vlaamse CultuurPrijs voor 

Muziek.

ONzE ROOTS

ONzE DOELGROEP
We kunnen met zekerheid stellen dat er 
minstens 120.000 mensen als muzikant, 
dj of producer actief bezig zijn met 
popmuziek. Zij vormen samen de totale 
doelgroep van Poppunt. 1

ALTERNATIVE • ROCK • HOUSE •  
SINGER-SONGWRITER • ELECTRO • 
TECHNO • DEEP HOUSE • POP • DANCE •  
PROGRESSIVE HOUSE • POPROCK • ELECTRONICA • 
INDIE • HIPHOP • TECH HOUSE • DRUM & BASS • BLUES •  
INDIE POP • FOLK • NEDERLANDSTALIG • PUNK • METAL •  
HARD ROCK • PSyCHEDELIC • WORLD • JAzz • FUNK •  
POST-ROCK • RAP • STONER • CLASSICAL • REGGAE • DUBSTEP • ROCK & ROLL • 
TRAP • LO-FI • MINIMAL • AMBIENT • COVERBAND • GRUNGE • CONTEMPORARy 
CLASSICAL • URBAN • SOUL • CLASSIC ROCK • HARDCORE • R&B • HARD DANCE • 
PROGRESSIVE ROCK • KLEINKUNST • DISCO • INDIETRONICS • CHILL OUT • METALCORE • DANCEHALL • 
AFRO • NEW WAVE • MOOMBAHTON • PROGRESSIVE METAL • SKA • NOISE • BREAKS • 80S • 
COUNTRy • MODERN JAzz • THRASH METAL • TRIP-HOP • LATIN • DUB • TRANCE • DEATH METAL • 
CHANSON • DOOM METAL • GIPSy • SHOWBIzz • BRITPOP • SHOEGAzE • BALKAN • ORCHESTRAL • 
INDUSTRIAL • GLITCH HOP • TRAD JAzz • BLACK METAL • 90S • MUSICA MESTIzA • MATH ROCK • 
TURNTABLISM • OPERA • CHOIR • CHIPTUNES • SLOWCORE • GRIME • MIDDLE EASTERN • INDUSTRIAL 
METAL • ARABIC • BHANGRA • DIxIELAND 2

“

BEGINNERS

GEVORDERDEN

AMBITIE

SEMIPRO

PRO

24%

21%

25%

26%

4%

BEGINNERS (24%): Vooral gefocust op het leren 

bespelen van een instrument (bv. in DKO, 

alternatieve educatie …).

GEVORDERDEN (21%): Eerste optredens voor 

een bekend publiek (klasgenoten, vrienden, 

familie).

AMBITIE (25%): Eerste optredens voor een 

vreemd publiek (vrije podia, jeugdhuizen, 

muziekcafés, kleine festivals …).

 SEMIPRO (26%): Meer aandacht voor 

zakelijke aspecten (promotie, boekhouding, 

releases …). Vaak ook een eerste omkadering 

(bv. manager, boeker).

PRO (4%): Dunne lijn met semipro; nadruk 

ligt in elk geval op doorgedreven zakelijke en 

economische exploitatie van muziek en alles 

wat daarbij komt kijken.

1 Gebaseerd op cijfers uit Van Herwegen, D., Siongers, S., Smits, W., Vangoidsenhoven G., LIevens, J., Elchardus, M., 

Amateurkunsten in beeld gebracht, Forum voor Amateurkunsten, 2009.  

2 De genres op vi.be eind 2014.

DE KERN VAN ONzE DOELGROEP

14 JAAR 34 JAAR

Poppunt werkt aan het maximaliseren van kansen voor beginnende en semiprofessionele  
bands, muzikanten en dj’s uit pop, rock, dance en aanverwante muziekgenres.  

Poppunt is hierin ook een bondgenoot voor alle andere organisaties uit het popveld.  
Poppunt is laagdrempelig, eigentijds en spreekt de taal van de muzikant.

INFO & 
ADVIES

KANSEN
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EDUCATIE
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LOKALE HELDEN

MUzIKANTENDAG

PLAy & PRODUCE
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STOEMP!
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DIT IS
GEPLOOID IN EEN

FOLDER

Met de groeten van Luc, Els, Joachim, Dirk, Stijn, Jan, Chloë, Wim, Tessa, Yannick en Bert 
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INFORMATIE 
& ADVIES

POPADVIES

EDUCATIE

POPPUNT MAGAzINE

LOKALE HELDEN

STOEMP!

ExCITE

POPTHESISPRIJS

BE FOR MUSIC

POPPUNT
GIDS

KANSEN

MUzIKANTENDAG / 
PLAy & PRODUCE

Poppunt heeft 13 jaar expertise in het begeleiden en 
ondersteunen van muzikanten, dj’s en producers. Met 
persoonlijk advies, Poppunt.be, de Poppuntgids, Poppunt 
Magazine en onze educatieve werking stimuleren we 
de professionalisering, het ondernemerschap en de 
talentontwikkeling van onze doelgroep. We spreken altijd de 
taal van de muzikant en zorgen voor concrete antwoorden 
op concrete vragen.

Sinds de oprichting van Poppunt geven we persoonlijk advies via mail, telefoon en 

persoonlijke gesprekken en beantwoorden we de meest uiteenlopende vragen van artiesten van 

A(uteursrechten) tot Z(elfstandige worden).

Poppunt.be is de veilige thuishaven voor 

elke muzikant, dj of producer die op zoek 

is naar informatie en educatie. Jong talent 

staat er op Poppunt.tv in de kijker en 

kan langs MZKT ZKT MZKT op zoek naar 

gelijkgestemde zielen. 

Prachtige site! Een website die overkomt zoals wij Poppunt hebben 
leren kennen de voorbije jaren: visueel aantrekkelijk, en qua inhoud 
heel strak, duidelijk en informatief. We zijn er zeker van dat het dé 
referentie wordt voor iedereen die met muziek bezig is.

– Little Trouble Kids 

ADVIES - PROMOTIE - EDUCATIE - MzKT zKT MzKT

AND COUNTING

De meest complete wegwijzer voor 

elke muzikant en dj in 360 pagina’s, 

opgebouwd volgens het traject dat elke 

artiest afl egt, met onmisbare adviezen 

over elk aspect van het hedendaagse 

muzikantenbestaan.

• biedt een klare kijk op de ins & outs van de 

muziekindustrie anno 2014

• stimuleert het ondernemerschap van jonge 

muzikanten en dj’s

• is een puzzelstuk in de professionalisering 

van ons toekomstig toptalent. Het boek 

maakt o.a. deel uit van het curriculum in 

Conservatorium Gent en PXL-Music Hasselt.

Poppunt werkt aan de professionalisering 

van het muzikanten- en poplandschap 

door in te zetten op een eigen aanbod en 

samenwerking met sterke partners. 

EIGEN AANBOD
Infosessies over de zakelijke aspecten van 

muziek maken, te boeken door jeugdhuizen, 

clubs, muziekcentra …

SAMENWERKINGEN
Structurele partnerships met 

Ancienne Belgique en Het Depot rond 

talentontwikkeling en educatie.

OVERLEG
Regelmatig overleg met spelers uit het 

formele (DKO) en non-formele educatieve 

veld (bv. TRIX, Muziekodroom, Noise Gate, 

Metronoom …) om noden te detecteren, 

te inspireren en zo het aanbod continu te 

verbeteren.

PROFESSIONALISERING
Crash courses en masterclasses waarmee 

we beginnende en meer doorwinterde 

managers en boekers ondersteunen in hun 

beroepspraktijk.

IN KAART
Het volledige aanbod in Vlaanderen brengen 

we onder in één online educatiekalender. 

Driemaandelijks magazine dat jong talent én 

de Vlaamse muzieksector een gezicht geeft.

• Diepgravende dossiers spitten genres en 

muzikale trends uit.

• Focus- en Rapport-artikels over professionals & 

organisaties uit de sector.

• Popadvies en concrete tips & tricks.

• Promotiekanaal voor jong talent dat in tekst 

én beeld (door topfotograaf Koen Bauters) in de 

schijwerpers wordt gezet.

is ons online platform 

om nieuw muzikaal 

talent podium- en mediakansen te geven. 

Vi.be is op korte termijn de nieuwe standaard 

geworden ter ondersteuning en promotie 

van jong talent. Nooit eerder was de kloof 

tussen muzikanten en de professionele 

muzieksector zo klein.

Poppunt wil zijn steentje bijdragen aan een beter en gezonder 
popklimaat voor muzikanten en dj’s. Samenwerking, 
inspiratie, stimulatie en uitwisseling zijn daarbij 
belangrijke waarden.

Lokale Helden zet op één avond lokaal muzikaal talent in de schijnwerpers. Poppunt werkt 

hiervoor samen met steden, gemeenten, wijken, straten en individuen. Van jeugdhuis, 

jeugdvereniging, sportclub of museum tot cultuurcentrum. Eén grote ode aan lokaal muzikaal 

talent!

• Brusselse partners 

stimuleren om ontluikend 

talent een eerste podium te 

bieden in Brussel en de Rand.

• Sociale dynamiek: 

Stoemp! als ontmoetingplaats 

voor Brusselaars, Vlamingen 

in de Rand, pendelaars, 

expats, studenten, toeristen 

en muziekliefhebbers.

Eénvoudiger kan een gouden concept 
haast niet zijn. En toch. In een land als 
België, waar creativiteit genekt wordt door 
regelneverij, is het een zeldzaamheid – lees: 
quasi rariteit – dat café-optredens nog 
kunnen.

Kijkt u maar eens rond in eigen stad of 
dorp. U zal verdrietig versteld staan. En 
toch raakt het de essentie van veel meer 
dan u denkt. Jonge band test zijn kersverse 
œuvre uit op een kritisch publiek. De harde 
leerschool. Podiumvastheid kweken is een 
werkwoord. Zie jij jezelf je ziel uitstorten 
voor een publiek dat amper een meter van 
jou staat? Weinigen durven het. En er is 
die mooie annex: mensen troepen samen 
rond een frisse print (liefst van de lokale 
brouwer). Het sociale netwerk wordt 
versterkt.

Eénvoudiger kan een concept haast niet 
zijn. Maar zoals iedereen weet: een goed 
idee is pas een goed idee als het gerealiseerd 
is. Waarvoor hulde!

– Kurt Overbergh,  artistiek directeur AB

Samen met AB, Archipel, Beursschouwburg, Bonnefooi, Br(ik), Bruksellive, Brussel 

Brost, Brussel Deze Week, Café de la Rue (Molenbeek), Cinema Aventure, FM Brussel & 

radioprogramma Stoemp!, Het Goudblommeke in Papier, JHOB & Jeugdhuis DAR, Kafka, 

KultuurKaffee, Le Coq, Madame Moustache, Meininger Hotel, Merlo, Monk, Plazey Festival, 

Regionaal Integratiecentrum Foyer, Rits Café, Roskam en TVbrussel.

STOEMP 2009 - 2014

EXCITE, afkorting van Exchange of International 

Talent in Europe, is een samenwerking tussen 

8 verschillende organisaties in 8 verschillende 

landen waarbij uitwisseling van jong muzikaal 

talent, expertise en knowhow centraal staan.

• Scotland: Go North

• Luxemburg: Music: LX

• Sweden: KulturUngdom

• Norway: SØRF

• Belgium: Poppunt

• The Netherlands: Popfabryk

• Denmark: Ora

• Germany: RockCity

Met de Popthesisiprijs stimuleren we onderzoek naar 

(pop)muziek en de (pop)muzieksector. De resultaten maken 

we zichtbaar voor studenten en onderzoekers die een 

onderwerp verder willen uitdiepen, maar ook voor de brede 

muzieksector en de verschillende overheden. Zo werken we 

allemaal samen aan een beter muzieklandschap in Vlaanderen.

SECTOR

ONDERzOEK

RESULTAAT STUDENT

Zowel de muzieksector als het jong muzikaal talent in Vlaanderen ervaren de andere kant van 

de taalgrens als onbekend terrein, en omgekeerd.

Vanuit die vaststelling is ‘BE for Music’ ontstaan, een engagement dat Poppunt samen met 

3 andere organisaties onderschrijft: Court Circuit (de Waalse evenknie van Poppunt), en 

Clubcircuit en Club Plasma (die samen de belangrijkste Belgische clubs vertegenwoordigen). 

Een structurele samenwerking die resulteert in een uitwisseling van talent (speelkansen), 

knowhow en expertise over de Belgische taalgrens heen.

Poppunt treedt jaarlijks met haar totale werking naar 
buiten tijdens een landelijk evenement dat een belangrijke 
informatie- en netwerkfunctie invult. Jonge muzikanten, 
dj’s en producers krijgen er de kans elkaar te ontmoeten en 
professionals aan te spreken, en ook voor de professionele 
sector fungeert dit als een jaarlijks trefmoment.

POPADVIES@POPPUNT.BE

Eerstelijnsadvies
via mail

BEL 02 504 99 00

Voor complexere vragen,
die je niet zomaar snel

op mail zet

MAAK EEN AFSPRAAK

Voor een persoonlijk adviesgesprek:
Bloemenstraat 32, 1000 Brussel
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Gemiddeld

Gemiddeld

keer geraadpleegd

keer geraadpleegd

ingediende
scripties
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“

Vi.be is technologisch zeer robuust en 

vooruitstrevend en kon gerealiseerd worden 

in samenwerking met het Leuvense 

technologiebedrijf Lodgon. Samen met 

coöperatie Cera investeerden ze mee in 

de toekomst van het platform. Concept, 

structuur en technologie zijn nu klaar voor 

een volgende fase: internationalisering.

Podiumkansen

Keer airplay

Recensies

2.500

1.000

300

Enerzijds bieden we knowhow en expertise in diverse sectorwerkgroepen en stimuleren we 

onderzoek binnen de popmuziek. Anderzijds zetten we ook zelf projecten op om aan dit klimaat 

te werken, waarbij een van de belangrijkste behoeften van onze doelgroep – speelkansen – een 

centrale rol speelt.

• Lokale organisaties, 

instellingen en podia 

inspireren en motiveren 

om te organiseren.

• Unieke lokale 

samenwerkingen 

bevorderen.

• Pril lokaal talent 

stimuleren om te blijven 

musiceren.

• Plaatselijk publiek de kans 

bieden om lokaal talent te 

ontdekken.

Muzikantendag
(AB, Brussel)
Focus: muzikanten  en bands

– pop/rock

editie 11 in 2013

800 bezoekers

Play & Produce
(Vooruit, Gent)
Focus: dj’s en  producers

–  elektronische muziek

editie 4 in 2014

1.200 bezoekers

“

Jaargangen Seizoenen Concerten Artiesten Deluxev/d Chef Cafés

6 11 161 210 129 26

160
BINNEN- EN BUITENLANDSE PRO’S

geven er feedback op tracks 

en mixtapes, en delen hun 

expertise in workshops, 

lezingen, speeddates en 

masterclasses die het 

complete spectrum van 

artistieke en zakelijke topics 

bedienen.

MUzIEKKLIMAAT


