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Buma Awards voor Afrojack en Matt Simons

Gouden Harp voor Frits Spits
Op de vierde editie van het Buma Awards Gala is radiomaker Frits Spits
maandagavond onderscheiden met een Gouden Harp. Buma Awards waren er onder
andere voor de jonge Matt Simons als de meest gekochte, gestreamde en gedraaide
artiest Nationaal. Nick van de Wall - beter bekend als Afrojack - en Giorgio Tuinfort
deden het internationaal het beste.
Voor Frits Spits was de Gouden Harp een enorme verrassing. Ruim veertig jaar is de 69jarige radiomaker, televisiepresentator, schrijver en taalschouwer al actief in de media,
vooral op de radio: van het legendarische De Avondspits tot het huidige De Taalstaat.
Spits: "De toekenning is natuurlijk eervol, maar ik heb niet anders gedaan dan wat ik
voor mijn gevoel moest doen. Dat doe ik trouwens nog steeds. Muziek uitkiezen die me
melodisch aanspreekt en die tekstueel verrassend, ontroerend of grappig is. Dat dat niet
onopgemerkt is gebleven en een Gouden Harp waard is, stemt me dankbaar."
Presentator Erik de Zwart had op het feestelijke gala voor Nederlandse componisten,
tekstschrijvers en muziekuitgevers nog meer awards klaarstaan. Bassist, componist en
tekstschrijver Peter Slager ontving de prestigieuze Lennaert Nijgh Prijs voor de teksten
die hij heeft geschreven voor Bløf en voor zijn prachtige Zeeuwse solo-album 'Slik'.
De Buma Classical Award was voor componist Johan de Meij, in ons land bij het grote
publiek wat minder bekend maar internationaal een zeer gerenommeerd en meervoudig
onderscheiden dirigent en componist.
Ook waren er Buma Awards voor Ward Henselmans, zowel in de tv-audiovormgeving (24
Kitchen) als radio-audiovormgeving (NPO Radio 1). Componisten Paul Deetman & André
Ettema en Renger Koning werden onderscheiden in respectievelijk reclamemuziek
(trailer Daredevil) en film (Bezness as Usual). Componist/tekstschrijver Hans van Hemert
ontving een Lifetime Achievement Award.
Buma Cultuur directeur Frank Helmink was erg te spreken over het brede palet aan
winnaars: “Nederland heeft zóveel muzikale talenten die in binnen- en buitenland
succesvol zijn. En dat zijn niet alleen mensen die midden in de schijnwerpers staan; net
zo vaak werken ze buiten het zicht van het grote publiek. Met deze Buma Awards geven
we beide groepen het podium en de erkenning die ze verdienen."
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Voor meer informatie en beeldmateriaal
In de bijlage het overzicht van de winnaars en drie foto’s:
1) Winnaar De Gouden Harp – Frits Spits
2) Winnaar Buma Lifetime Achievement Award – Hans van Hemert
3) Winnaar Lennaert Nijgh Prijs – Peter Slager
Voor meer beeldmateriaal en informatie kunt u contact opnemen met:
Corien Niezing
Marjan Rozemeijer
NewInfluence
NewInfluence
T: 0653415346
T: 0646258325
E: corien@newinfluence.nl
E: marjan@newinfluence.nl
Over Buma en Buma Cultuur
Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma en ondersteunt en
promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten
voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Belangrijke initiatieven van Buma Cultuur
zijn: Eurosonic Noorderslag, Amsterdam Dance Event, Buma ROCKS!, Buma Music Academy en de
muziekprijzen Buma Awards.

