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ATMOSPHERE WINT BUMA MUSIC
MEETS TECH AWARD
Atmosphere 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.
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 Harold
de Groot (SoundAware), Guido van Nispen (Vannispen Management) en Maarten
Bloem (GUTS) bepaalden dat Atmosphere daar het meest aan voldeed. Het publiek
koos EboSuite als favoriet.
Atmoshpere verbindt merken en ondernemingen met muziekprofessionals die
persoonlijk de achtergrondmuziek voor hun winkels en restaurants uitzoekt. Dit draagt
bij aan een betere winkelervaring voor klanten en is tegelijkertijd een nieuwe manier
voor artiesten en experts om geld te verdienen.
Over Buma Music meets Tech
Buma Music meets Tech is het innovatieprogramma van de Eurosonic Noorderslag
Conferentie, opgezet door Buma/Stemra om start-ups te ondersteunen. 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 vertegenwoordigt ruim 25.000 componisten, tekstschrijvers en
muziekuitgevers. De organisatie zorgt voor een vergoeding voor muziekgebruik op
onder andere radio, tv, streamingdiensten, in horeca, winkels en bedrijfsruimtes.
Daarnaast promoot Buma/Stemra het Nederlands auteursrecht in zowel binnen- als
buitenland. Zo wordt bijvoorbeeld Nederlandse componisten, tekstschrijvers en
muziekuitgevers een internationaal podium geboden door belangrijke evenementen
als Eurosonic Noorderslag en het Amsterdam Dance Event te realiseren.

Over Eurosonic Noorderslag

ESNS (Eurosonic Noorderslag) is het platform voor en over Europese popmuziek.
Overdag huisvest de conferentie meer dan 4000 muziekprofessionals. ’s Avonds
vinden de showcasefestivals Eurosonic en Noorderslag plaats, waar ieder jaar meer

dan 350 acts gepresenteerd worden aan zowel professionals als publiek. Verder
worden er tijdens het evenement verschillende prijzen uitgereikt, naast de BV Popprijs
zijn er uitreikingen van de European Border Breakers Awards, European Festival
Awards, Buma Music Meets Tech Award en de Pop Media Prijs. Ieder jaar wordt er
één Europees land uitgelicht, tijdens ESNS 2018 ligt de focus op Denemarken.
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