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GUTS WINT BUMA MUSIC MEETS TECH AWARD
GUTS heeft de Buma Music meets Tech Award en daarmee een geldprijs van 5000 euro gewonnen. Zij
ontvingen uit handen van juryvoorzitter Ralph Simon deze prijs tijdens het mede door Buma
georganiseerde Eurosonic Noorderslag in Groningen.
Buma Music meets Tech Awards
De jury was op zoek naar het concept dat zich het meest buiten de gevestigde kaders van de muziekindustrie
begeeft en heeft de inzendingen beoordeeld op innovatie en toegevoegde waarde. Juryvoorzitter Ralph Simon
(Mobilium, GB) en juryleden Mir Wermuth (iMMovators), Wim van Limpt (Buma/Stemra), Todd Hansen (South by
Southwest) en Asa Carild (ICE Services), bepaalden dat GUTS daar het meest aan voldeed.
Over Buma Music meets Tech
Buma Music meets Tech is het innovatieprogramma van de Eurosonic Noorderslag Conferentie. Buma Music
meets Tech, is opgezet door Buma/Stemra, dat start-ups ondersteunt en stimuleert om de groei te versnellen.
Door exposure, netwerken, het delen van kennis en ervaring met professionals, de validatie vanuit collectieve
beheersorganisaties en het netwerk stimuleert Buma Music meets Tech de ontwikkeling van start-ups. Tijdens
Eurosonic Noorderslag organiseert Buma Music meets Tech een pitchprogramma voor start-ups en een
conferentieprogramma over innovatie.
Over Buma/Stemra
Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en
vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Muziekauteurs die de exploitatie van hun
muziekauteursrecht aan Buma/Stemra overdragen, kunnen rekenen op een maximale uitkering van
rechtengelden, hoge kwaliteit dienstverlening en uitgebreide informatievoorziening over de laatste ontwikkelingen
in de muziekwereld en het auteursrecht. Buma/Stemra promoot Nederlandse muziek ook als internationaal
product door het organiseren, financieren en sponsoren van talrijke muziekevenementen door Buma Cultuur.
Over Eurosonic Noorderslag
Eurosonic Noorderslag is het belangrijkste platform voor nieuwe Europese muziek. Met een showcasefestival,
conferentie, verschillende award shows en radio-en televisie uitzendingen over heel Europa trekt het evenement
elk jaar meer dan 4.000 professionele delegates, waaronder vertegenwoordigers van ruim 400 Europese
festivals. Elk jaar presenteert Eurosonic Noorderslag 350 nieuwe acts naast een conferentie programma gericht
op de laatste ontwikkelingen in de internationale muziek, media, productie en innovaties. Deze ontwikkelingen
zullen aan bod komen in de conferentielijnen Future of Media, Buma Music Meets Tech en EPIC (European
Production Innovation Conference). Daarnaast worden tijdens Eurosonic Noorderslag onder andere de European
Border Breakers Awards, de European Festival Awards, de Pop Media Prijs en de prestigieuze Nederlandse
Popprijs uitgereikt. Dit jaar is Portugal het focusland van Eurosonic Noorderslag.
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