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Amsterdam, vrijdag 6 maart 2020 – Zojuist werd in de Telegraaf bekendgemaakt dat Ben 

Liebrand maandagavond 9 maart de Buma Gouden Harp in ontvangst mag nemen tijdens 
de Buma Awards in Studio 21 in Hilversum. Met de Gouden Harp wordt Ben Liebrand 
geëerd voor zijn impactvolle bijdrage aan de muziekindustrie. Een carrière die 
ondertussen al bijna 40 jaar omvat. Na vele jaren bij Veronica zit Liebrand nu bij Radio 
10, waar hij elke vrijdagochtend de ‘Bijna Weekend Minimix’ en elke zaterdag ‘In The 

Mix’ maakt. 
 
Frank Helmink, managing director Buma Cultuur: “Ben heeft een grote pioniersrol gespeeld in de 
ontwikkeling van de Nederlandse electronische muziek. Hij is tot op de dag van vandaag een 
inspiratiebron voor vele collega dj’s. Vraag het een willekeurige Nederlandse dj en hij of zij zal 
Ben's mixen als startpunt van zijn of haar liefde voor muziek en muziek maken noemen. Hij 
verdient de Buma Gouden Harp dan ook als geen ander.” 

 
Liebrand maakte in 1983 zijn debuut als radio-dj bij Veronica, waar hij geen traditionele dj was. 
Zijn programma ‘In the Mix’ was het eerste radioprogramma met non-stop dance mixes. In 1985 

stopte hij met deze show, maar zijn mixes bleven razend populair. Zo maakte Liebrand aan het 
einde van elk jaar een mix van de beste dance-platen. Deze jaarmixen kregen later de befaamde 
naam ‘Grandmix’. 
 

Ben Liebrand 
Ben Liebrand werd in 1960 geboren in Nijmegen en is inmiddels woonachtig in Canada. Wat in 
1976 in Nijmegen aarzelend begon met een muzikale roadshow van een enthousiaste puber, is 
uitgegroeid tot een indrukwekkende muzikale en creatieve loopbaan. Vanaf de jaren zeventig 
bouwt de dj verder aan zijn carrière met roadshows, remixes en unieke radio-uitzendingen. Een 
carrière die hem inmiddels ook in de wereld van 3D-animaties heeft gebracht. De passie voor het 

maken van dance mixes is echter altijd gebleven. 
 
Buma Awards 
De Buma Awards worden dit jaar op 9 maart uitgereikt. Tijdens de jaarlijkse gala-avond worden 

componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met een Buma Award in diverse 
categorieën. De Buma Awards Nationaal en Internationaal zijn voor de componisten en 
tekstschrijvers van de meest gedraaide en bestverkochte singles in 2019. Daarnaast worden er 



diverse juryprijzen uitgereikt, waaronder de Lennaert Nijgh Prijs, de Buma Oeuvre Award 

Multimedia, de Lifetime Achievement Award en de Buma Gouden Harp. 
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Over Buma en Buma Cultuur 
Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie Buma en ondersteunt en promoot het 

Nederlands muziekauteurs recht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet 
per se Nederlandstalige) muziek. Belangrijkste initiatieven van Buma Cultuur zijn: Eurosonic Noorderslag, Amsterdam 

Dance Event, Buma ROCKS!, Buma Music in Motion, Buma Music Academy en de muziekprijzen Buma Awards. 

 
Voor meer informatie of interviewaanvragen, neem contact op met: 

BAAS Amsterdam | Hester Hemken | hester@baasamsterdam.com | 020-2237490  | 06-18872999 
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