
1

Foar muzyktalint 
fan moarn

Meerjarenplan
Friesland Pop

2021-2024



2



3

Inhoud
1 Inleiding 5
2.0 Profiel 7
2.1 Missie 7
2.2 Doel 7
2.3 Positie 7
2.4 De rol van Friesland Pop  7
2.5 Strategie 8
3 Visie 9
3.1 Talentontwikkeling 9
3.2 De eigen omgeving als kweekvijver voor talent 10
3.3 Buiten de provincie 10
3.4 Ambities 11
4 Projecten 2021-2024 13
4.1 Contests & showcases 13
4.2 Coaching 14
4.3 Presentatie 17
4.4 Infrastructuur 21
4.5 Facilitering 22
5 Bedrijfsplan Friesland Pop 21
5.1 Organisatie 25
5.2 Codes Governance en Diversiteit & Inclusie  25
5.3 Bestuur en personeel 26
5.4 Huisvesting 28
5.5 Marketing 28
6 Financiën 29
6.1 Fair Practice Code 29
6.2 Ondernemen 29
6.3 Begroting 30

Bijlagen
I Trackrecord Friesland Pop
II Uitgebreide begroting
III Convenant Talentontwikkeling in de popmuziek 2020-2024



4



5

1 Inleiding
Het beleidsplan 2021-2024 van de Stichting Friesland 
Pop geeft een beeld van onze ambities, kerntaken en 
concrete acties en activiteiten om een levendig pop-
klimaat in Fryslân te ontwikkelen en versterken.

Fryslân is bij uitstek een omgeving waar muzikale ta-
lentontwikkeling goed gedijt. Als Friesland Pop hebben 
wij, maar dat geldt ook voor de popopleidingen (mbo en 
hbo) en productiehuis Popfabryk, de provincie flink on-
der de aandacht gebracht in binnen- en buitenland. De 
perifere ligging ten opzichte van de landelijke popstruc-
turen, en de ruimte die dat fysiek en mentaal creëert, 
maken Fryslân bij uitstek geschikt en toegankelijk voor 
muziektalent en talentontwikkelingstrajecten. Dat blijkt 
niet alleen aan het aantal activiteiten, maar ook uit het 
succes van Friese acts en muzikanten die aan deze 
trajecten hebben deelgenomen, zoals The Homesick en 
Esther de Jong.

Friesland Pop, de Minerva Academie voor Popcultuur en 
Popfabryk zijn gezamenlijk als pijler van talentontwikke-
ling in het noorden al meer dan een decennium actief 
met succesvolle trajecten als Freesonica, Hit The North, 
Excite, de Kleine Prijs van Fryslân en diverse producties. 
Friesland Pop ziet Fryslân dan ook bij uitstek als een 
hotspot voor talentontwikkeling in Nederland en kraam-
kamer voor nieuw talent voor de toekomst.

Het is bemoedigend om te zien dat op dit moment de 
Raad voor de Cultuur popmuziek specifiek benoemt 
in zijn advies aan de minister en dat ook de provin-
cie Fryslân popcultuur in haar nota’s aanwijst als een 
belangrijke en succesvolle kunstdiscipline binnen het 
provinciaal beleid. Kortom, popcultuur is inmiddels ook 
bij de overheden ‘hot’. Het is daarbij een positief signaal 
dat de Raad voor de Cultuur pleit voor een betere lande-
lijke spreiding, onder meer door inzet via de stedelijke 
cultuurregio’s en meer aandacht voor ‘jonge’ culturele 
disciplines.

Popcultuur-makers uit alle culturen en muziekstijlen zijn 
het uitgangspunt bij alle activiteiten en projecten van 
Friesland Pop. Wij kennen de actoren binnen deze cultu-
ren en stijlen ook goed. Vanuit onze centrale positie en 
diverse netwerken verbinden we op laagdrempelige wij-
ze de duizenden talenten, het publiek en alle relevante 
partijen met elkaar. De rode draad bij alles wat we doen 
is ‘talentontwikkeling’. We zijn de talentontwikkelaar 
van deze provincie voor alle partijen die een actieve rol 
spelen in de hele popmuziekketen. We faciliteren en pro-
moten optredens van lokaal talent en organiseren zelf 
projecten, ontwikkelingstrajecten, showcases en clinics. 
We begeleiden muzikanten op artistiek, promotioneel, 
organisatorisch en zakelijk vlak naar het niveau waarop 
podia en festivals ze in hun reguliere programmering 
opnemen. En dat laatste gebeurt steeds vaker.

Friesland Pop realiseert en ondersteunt een structureel 
circuit van optreedmogelijkheden voor lokale popmuzi-
kanten; van de humuslaag tot aan de toplocaties en van 
kleine concertzalen tot de grotere festivals. We werken 
hierbij samen met broedplaatsen, starters, nieuwe 
initiatieven, gemeenten, opleidingen, kleine podia en 
festivals. Zo helpen we opkomende artiesten bij het 
opbouwen en continueren van een duurzame carrière in 
de muziek-business. Exportbevordering van Fries talent 
krijgt extra aandacht. Doorstroming naar nationale en 
internationale podia is cruciaal. Met onze toegankelijk-
heid, expertise, ervaring, projecten en dienstverlening 
zijn we in staat de Friese popsector te verbinden en 
door te ontwikkelen naar een hoger niveau. Zo krijgen 
we een levendige omgeving, meer talent dat de show 
steelt en wordt Fryslân als hotspot voor muzikaal talent 
op de kaart gezet. Nu er zowel via de landelijke Culturele 
Basisinfrastructuur (BIS) als vanuit de provincie Fryslân 
handreikingen worden gedaan, zien wij volop kansen om 
dit potentieel ten volle te benutten. 
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In dit profiel beschrijven we onze missie, doel, positie en 
onze rol in de culturele sector en in relatie met andere 
organisaties.

2.1 Missie
Friesland Pop heeft het ontwikkelen en promoten van 
Friese poptalent als uitgangspunt. Dit doen we door 
(samen met anderen) een keten van sterke activiteiten 
te initiëren en organiseren, waarmee we ook de infra-
structuur voor de popcultuur continu verder ontwikke-
len en versterken. We bieden professionele ondersteu-
ning aan jonge makers en ondernemers en faciliteren 
kleinschalige en kansrijke nieuwe initiatieven in de 
provincie. We realiseren een structureel optreedcircuit 
voor lokale popmuzikanten, zodat ze ervaring kunnen 
opdoen en zich verder kunnen bekwamen. Friesland Pop 
manifesteert zich als een laagdrempelige, professionele 
organisatie in een typische plattelandsomgeving met 
een positieve en creatieve uitstraling.

2.2 Doel
De beoefening en kwaliteit van de Friese popcultuur sti-
muleren en maximaliseren. Door makers van popcultuur 
en de popsector te informeren, adviseren, ontwikkelen, 
promoten en verbinden vanuit een toegankelijke pop-
organisatie voor de hele provincie. 

2.3 Positie 
Friesland Pop is de verbindende factor tussen talenten, 
makers van popcultuur, publiek en overige partijen in 
de Friese popsector en daarbuiten. Als een spin in het 
web hebben wij het actuele overzicht, van waaruit we 
maatwerk kunnen leveren. Centraal hierin staat onze 
toegankelijke, integrale, no-nonsense werkwijze. We zijn 
de enige organisatie in Fryslân die zo breed opereert in 
de popsector en vanuit dit perspectief partijen infor-
meert, adviseert, faciliteert en aan elkaar koppelt. We 
zijn niet gebonden aan één specifieke muziekstroming 
en runnen zelf geen podium, evenement, oefenruimte of 
studio. Onze onafhankelijke rol als intermediair tussen 

en boven de partijen is hierdoor vanzelfsprekend. 

We hebben de afgelopen decennia veel expertise, 
netwerken en concrete samenwerkingsverbanden op-
gebouwd, zowel lokaal, nationaal als internationaal. We 
combineren het traditionele do-it-yourself-principe in 
de popcultuur met een veelheid aan samenwerkingen. 
Zo werkt Friesland Pop voor ieder project met ten minste 
drie andere partijen samen. Productiehuis Popfabryk 
is onze belangrijkste samenwerkingspartner, waarbij 
talentontwikkeling en producties voor startende profes-
sionals elkaar naadloos aanvullen. We stimuleren het 
eigenzinnige en zelfredzame ondernemerschap van de 
makers van popcultuur en verbinden dit met kennis en 
partijen die behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren 
van ambities. 

2.4 De rol van Friesland Pop 
Friesland Pop vervult verschillende rollen in de provincie: 
1. Als talentontwikkelaar met de organisatoren van

talentontwikkelingsprojecten als Blauwhuis en Hit
The North en contests. 

2. Als samenwerkingspartner en verbindende factor 
met netwerken waaronder Fries Popnet, POPnl, 
Popsport, Popronde, Liet en Stage Europe Network 
(zie ook 4.4).

3. Als expertisecentrum met de Backstage database
en informatieve projecten als Maaiveld. 

4. Als ondersteuner in programmering via lokale part-
ners en de regeling voor kleine festivals en podia.

5. Als exporteur van Fries talent via Music Export Frys-
lân en uitwisselingen. 

6. Als promotor met de Friese Popawards, Sa Fier Fan
Hûs en Friese Lente. 

7. Als initiator van projecten waarin we de waardevolle 
en kansrijke trends en tendensen die we signaleren
ruimte bieden om zich te ontwikkelen.

8. Als aanbieder van expertise waarmee we het veld
ondersteunen bij actuele vragen. 

2 Profiel



8

2.5 Strategie 
We brengen onze doelstellingen en ambities in praktijk 
door te focussen op drie kerntaken:

1. Het realiseren van popprojecten voor talentontwik-
keling in Fryslân (en daarbij samen met Popfabryk 
en anderen het realiseren van een ontwikkel-
instelling voor popcultuur in de landelijke BIS in het
noorden).

2. Samen met onze partners in het Fries Popnet zetten
we ons (inter)nationale netwerk  actief in om Friese
makers en talenten verder te helpen, onder meer 
met toegang tot de landelijke festivals en podia en
tot contacten bij popzenders en -producenten. 

3. Samen te werken met collectieven, podia, gemeen-
ten en kleinere initiatieven in de regio om zodoende
ook de basis – waar de Friese toptalenten per slot
van rekening vandaan komen – op orde te hebben. 

Om deze kerntaken uit te voeren en onze doelstellingen 
en ambities te verwezenlijken, organiseren we een scala 
aan projecten en diensten die we uitvoerig beschrijven 
in het volgende hoofdstuk. Friesland Pop organiseert 
jaarlijks op meer dan 150 podia meer dan 100 activi-
teiten met meer dan 1000 deelnemers voor gemiddeld 
35.000 bezoekers. Ook de komende jaren willen we 
minimaal dit aantal deelnemers en bezoekers bereiken. 
Daarmee zijn we een onmisbare organisatie voor de 
Friese kunstinfrastructuur.
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De popsector is een dynamische en groeiende sec-
tor met belangrijke maatschappelijke, culturele en 
economische waarde. Van alle podiumkunsten heeft 
popcultuur het grootste en breedste publieksbereik. 
De verscheidenheid in de pop is groot en vernieuwt 
voortdurend. Zowel door de ontwikkeling van nieu-
we (sub)genres als door artistieke innovatie binnen 
bestaande genres. Aan de ene kant groeien generaties 
muziekliefhebbers en -beoefenaars mee en is er in die 
zin niet langer sprake van een typische jongerencul-
tuur, aan de andere kant is er een constante verjonging 
door instroom van nieuwe publieksgroepen, makers 
en organisatoren. Friesland Pop blijft werken aan haar 
eigen expertise om mee te kunnen blijven bewegen met 
nieuwe stromen, ze op waarde te schatten en ze goed te 
ondersteunen en voeden. 

3.1 Talentontwikkeling 
Talentontwikkeling staat centraal in de aanpak van Fries-
land Pop. Wij zien talentontwikkeling als een doorgaand 

traject, maar met vier herkenbare ontwikkelingsfasen: 
van kennismaken naar leren, naar doen, naar excelleren. 
Bij de meeste andere kunstdisciplines en genres zijn 
traditionele instellingen een onderdeel van de ontwikke-
lingsketen. Ouders, de basisschool, het kunsten centrum, 
de muziekvereniging en de middelbare en hogere 
beroepsopleiding, dragen allemaal hun steentje bij. 

Bij popcultuur is hun rol veel kleiner en verschilt per 
fase. In de kennismakingsfase is het verschil met andere 
disciplines klein: vrienden, ouders, (social) media en 
school zijn de logische actoren. Daarna komt bij popcul-
tuur de nadruk te liggen op oefenen en optreden. En op 
uitwisseling in de lokale scene. Belangrijke ingrediën-
ten voor talentontwikkeling in deze fase zijn optreden, 
feedback, wedstrijden en het uitwisselen van kennis. 
Wij onderscheiden daarbij twee momenten: eerst het 
ontwikkelen van lokaal talent en daarna het bijdragen 
aan de ontwikkeling van het Friese talent buiten de 
provinciegrenzen.

3 Visie

Talentontwikkeling Friesland Pop

Scouten

Kleine Prijs
Bandcontest Bring it on

Local Legends
Kleine Prijs

Singer-songwriter
Contest

Producer
Academy

Pop-D-Sign

Popsport

Sunday Sessions

Blauwhuis

Popronde Leeuwarden

Helden Fan Hjir

Friese Lente

Friese Popawards

Support Kleine Podia
& Festivals

Friese Vinyl Club

Music Export Fryslân
Maaiveld

Sa Fier
Fan Hûs

Informatie Voorziening

Stage Europe
Network

Presenteren PromotenOntwikkelen
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3.2 De eigen omgeving als kweekvijver voor talent 
Muzikanten zetten de eerste stappen dicht bij huis, 
op school en in eigen dorp of wijk. Hier wordt de basis 
gelegd en moeten de mogelijkheden aanwezig zijn om 
de vlieguren te maken die nodig zijn om door te groeien. 
Essentieel zijn geschikte plekken in de nabije omgeving 
om te oefenen en op te treden. Optreden is de doorslag-
gevende factor in het ontwikkelingsproces van muzi-
kanten. Het geeft de grootste kick en is de belangrijkste 
leerervaring, zeker voor beginnend talent. 

Friesland Pop speelt in deze belangrijke eerste fase een 
regisserende en aanjagende rol door samen met lokale 
collectieven en organisatoren gemeentelijke support 
aan te boren voor ondersteuning ter plekke. We leveren 
een bijdrage aan die ondersteuning met activiteiten als 
Sunday Sessions (feedback), Talentstages (optreden) en 
contests (wedstrijd en feedback), al dan niet in combi-
natie met lokaal ontwikkelde activiteiten. De afgelopen 
vier jaar zijn er in de provincie naast al langer actieve 
kernen als Sneek (Het Bolwerk en Popkelder), Drachten 
(Iduna) en Heerenveen (Musykfabryk), nieuwe initiatie-
ven gestart in Oosterwolde (De Kortsluiting) en Dok-
kum (Kalamiteit). In Joure is 8501indie opnieuw actief. 
Daarnaast zien we op dit vlak ook kansen in plaatsen als 
Workum, Noordwolde en Franeker.  

Op deze podia kan lokaal talent ervaring opdoen en een 
fanbase opbouwen. Het in stand houden en versterken 
van deze belangrijke infrastructuur verdient structurele 
aandacht, inzet en nieuwe impulsen. Met een tekort aan 
speelplekken en doorstroming stokt de ontwikkeling 
van talent en droogt de kweekvijver snel op. Zonder 
breedtesport is er nu eenmaal geen topsport moge-
lijk. Friesland Pop begeeft zich nadrukkelijk niet op het 
terrein van de educatie. Die rol binnen de keten van 
talentontwikkeling is weggelegd voor de popopleidin-
gen, muziekscholen en lokale kunstencentra. Hiermee 
vinden wij wel steeds betere afstemming. Provinciaal 
werkt Friesland Pop op beginnersniveau ook samen met 

organisaties als Kunstbende, maar dan met name aan de 
uitstroom-kant in de sectoren muziek en dj. 

Friesland Pop ziet studentenstad Leeuwarden als de 
belangrijkste hotspot in de provincie voor muzikale 
talentontwikkeling. De aanzuigende werking van de 
beide popopleidingen, het actieve makers-klimaat, een 
goed toegeruste popkoepel, de vele festivals en een 
vernieuwend productiehuis dragen daaraan bij. Een 
bron van blijvende zorg is de kwetsbare positie van de 
Leeuwarder poppodia en een gebrek aan ateliers voor 
makers. Friesland Pop werkt met een aantal andere par-
tijen samen aan een plan om deze hotspotfunctie van 
Leeuwarden voor Fryslân en de rest van Nederland uit te 
bouwen door het tackelen van de genoemde problemen 
en verdergaande samenwerking. 

Hierbij zet Friesland Pop in op een vaste plek in de 
binnenstad van Leeuwarden (bijvoorbeeld Zalen 
Schaaf), die als talent-hub in gebruik wordt genomen 
door samenwerkende partijen in de popcultuur, zoals 
Popfabryk, Asteriks, Friesland Pop, 3voor12/friesland en 
Veer Agency. Zo ontstaan er in de stad twee elkaar goed 
aanvullende locaties op het terrein van de popcultuur, 
waarbij de ene (Neushoorn) gericht is op educatie en 
een meer populaire programmering en de andere op 
talentontwikkeling, makers en een meer onafhankelijke 
programmering. Dit vraagt van de gemeente Leeuwar-
den de betrokkenheid om Neushoorn als podium een 
volwaardige exploitatie te kunnen laten draaien en 
daarnaast een plek voor makers te faciliteren.

3.3 Buiten de provincie 
De ontwikkeling tot professional in de muziek-business 
houdt uiteraard niet op bij de provinciegrens. Het is 
juist van groot belang dat artiesten zich nationaal én 
in het buitenland kunnen presenteren, ontwikkelen en 
ontplooien. Zo kunnen zij hun fanbase en hun netwerk 
vergroten, een betekenisvolle cv opbouwen en zo mo-
gelijk een professionele carrière ontwikkelen. Tegelijk 
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vestigen ze daarmee de positieve aandacht op Fryslân. 
Dit één van de lastigste facetten in het muzikanten-
bestaan: hoe kom je aan interessante optredens buiten 
de veilige thuishaven? 

Friesland Pop neemt deze taak op zich en support ar-
tiesten met nationale en internationale potentie en am-
bitie; door ze op gerenommeerde festivals te program-
meren en shows in het buitenland te ondersteunen. 

De Friese popcultuur is aan een opmars bezig om met 
name vanuit specifieke nichemarkten  in het buitenland 
voet aan de grond te krijgen. Denk aan Scandinavië waar 
metal veel aanhang heeft en Oost-Europa waar alter-
natieve rock sterk groeiende is. The Homesick, Broken 
Brass Ensemble, Teethgrinder, Magnificense, Thomas 
Azier en BlackboxRed zijn voorbeelden van bands die 
vanwege hun stijl buiten Nederland worden gewaar-
deerd. Maar ook op nationaal niveau staat een aantal 
Friese acts aan de poort te rammelen: Esther de Jong, 
Hilbrandt, YVI en Tolls.

De gezamenlijke noordelijke trajecten voor toptalenten 
op het gebied van singer-songwriter/band, urban/hip-
hop, dance/electronica en laagdrempelige producties 
kunnen een belangrijke schakel vormen naar een (inter)
nationale doorbraak. Dit maakt meteen dat er voor 
Friesland Pop een verantwoordelijke taak ligt om haar 
ontwikkeltrajecten naar dit niveau toe passend vorm te 
geven en te zorgen voor voldoende aanvoer van Fries 
talent op al deze terreinen.

3.4 Ambities 
Het is onze ambitie om een substantiële en nood-
zakelijke bijdrage te leveren aan een Friese popcultuur 
van een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo groot 
mogelijke diversiteit en inclusiviteit, door poptalent 
vanuit onze expertise (vakmanschap) te faciliteren, 
ondersteunen, coachen en zichtbaar te maken met 
daarbij de nadruk op eigen identiteit en onderscheiden-

de inhoud. Extra aandacht bieden we aan acts in nieuwe 
stijlen die met vernieuwend en oorspronkelijk materiaal 
komen. Centraal in de ondersteuning staat dat wij deze 
acts vanuit onze ervaring helpen deze eigen identiteit 
verder te ontwikkelen, zodat zij zich kunnen onderschei-
den. Een voorwaarde om boven te komen drijven in de 
popmuziek. 

→ Artistieke ambities
Er is in Fryslân (mede door de aantrekkingskracht van de
beide popopleidingen) veel talent dat continu ontdekt, 
gestimuleerd en ontwikkeld dient te worden. Talenten
binnen de popcultuur worden niet alleen beter door 
veel op te treden, maar ook door artistiek inhoudelijke
terugkoppeling. Dit laatste doen wij door begeleiding, 
beoordeling en advisering van de artistieke processen
van artiesten in de vorm van vakinhoudelijke coaching
en feedback (spel, presentatie en repertoirekeuze). 
Maar ook door bij onze wedstrijden en projecten
muzikanten te beoordelen. Onder meer in uitgebreide
juryrapporten over de tracks, biografie en foto en door 
na een optreden meteen op alle aspecten opbouwende
kritiek te geven. Coaching doen we soms zelf en andere
keren in samenspraak met programmeurs en andere
ervaren professionals. 

Bij onze contests huren we professionele juryleden in. 
Zo bewaken we onze onafhankelijkheid en objectiviteit 
en krijgen deelnemers feedback van mensen die hun 
sporen hebben verdiend in de muziek. Om de diversiteit 
van het aanbod in Fryslân te bevorderen, maakt Fries-
land Pop starters en nieuwe doelgroepen wegwijs in het 
circuit, door ze te koppelen aan geschikte partners en 
te programmeren bij eigen projecten op podia en bij 
festivals. Ook fungeren we als klankbord en sparring-
partner voor nieuwe makers en organisatoren over de 
artistieke koers van hun events en ideeën. 

Wij spelen een actieve rol in het realiseren van de 
plannen van het noordelijke samenwerkingsverband 
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Platform Popcultuur Noord-Nederland. Wij vervullen een 
belangrijke rol bij het wegzetten van de producties 
vanuit Up North en daarnaast leveren wij toptalent aan 
voor de drie Noordelijke ontwikkelingsprojecten Hit The 
North, Urban Beats North en The Electronic North. Deze 
acts selecteren wij onder meer op basis van een eigen 
geluid (oorspronkelijkheid), de mate waarin wij ver-
wachten dat zij de zeggingskracht hebben om fans te 
maken en te raken en de potentie van een professionele 
carrière.

→ Zakelijke ambities
Onze zakelijke ambitie is om projecten met een in-
cidentele status en nieuwe projecten op te nemen in
het structurele plan. Ook de ondersteuning voor kleine
podia & festivals willen we een structurele basis geven
door ze op te nemen in dit meerjarenplan. Door deze
activiteiten een structurele basis te geven, kunnen wij
ze ook inzetten om langdurige afspraken te maken. 
Dit vergroot de mogelijkheden en kansen om externe
financiering aan te trekken. Denk aan sponsoring van
een festival of bijdragen in natura door partijen die ver-
zekerd zijn van een activiteit of evenement waar publiek 
op afkomt op een vaste dag in het jaar. 
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4 Projecten 2021-2024
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, verwezen-
lijken we onze ambitie vooral via de activiteiten die we 
opzetten en organiseren om poptalent uit te dagen, 
mogelijkheden te bieden voor optredens, te kunnen 
coachen en om acts, bands, muzikanten en artiesten 
verder te helpen naar de noordelijke, nationale en inter-
nationale podia. 
We zorgen ervoor dat onze activiteiten voortdurend 
goed blijven aan sluiten bij de ontwikkelingen en trends 
in de popcultuur zodat ze zeggingskracht blijven hou-
den en aantrekkelijk blijven voor opkomend talent en 
doorstroming naar grotere podia in Nederland en daar-
buiten mogelijk maken. Hiervoor zetten we onze ruime 
expertise en vele contacten in de sector in. Wij hebben 
veel voelsprieten in de muziekwereld die ervoor zorgen 
dat we weten wat actueel is en wordt. 

4.1 Contests & showcases
Belangrijk voor het functioneren van contests zijn op de 
eerste plaats de belangstelling van deelnemers. Waar 
landelijk een duidelijk neergaande tendens is, is er in 
Fryslân nog steeds voldoende belangstelling van nieuwe 
acts om zich hier te presenteren. Bij de Kleine Prijs zijn 
dat jaarlijks zo’n 40 acts, bij de andere contests is de 
deelname sterk groeiend (van onder de 10 naar rich-
ting 20), zodat daar nu ook halve finales georganiseerd 
worden. Ook het feit dat er verspreid door de provincie 
voldoende podia zijn die hieraan mee willen werken 
en zodoende een interessante speelplek bieden is van 
belang, evenals een sterke jury, waarbij we inzetten op 
landelijke professionals als Joey Ruchtie (ESNS), Rob 
Berends (Paperclip), Harry Hamelink (Motel Mozaïque) en 
anderen.

→ Kleine Prijs van Fryslân - bandcontest
De Kleine Prijs van Fryslân is een van de projecten die
Friesland Pop organiseert als onderdeel van de talenten-
projecten. De talentenjacht draait de laatste jaren weer 
met veel succes. Winnaars als The Homesick en Abdomen
doen het nationaal uitstekend en timmeren ook buiten

Nederland aan de weg. De contest is toegankelijk voor 
popbands, singer-songwriters en alle hardere stijlen. Na 
zes voorronden volgen er minimaal twee halve finales en 
een finale. We voeren de Kleine Prijs van Fryslân zo veel 
mogelijk uit in samenwerking met de partners van het 
Fries Popnet.

Met De Kleine Prijs bieden we deelnemende acts naast 
optreedmogelijkheden gaande het traject ook coa-
ching. Zo krijgen alle finalisten een bootcamp, waarin 
professionals aan de slag gaan met de acts om hun 
podiumpresentatie, setlijst of presskit naar een next 
level te brengen. Hiermee willen we de Friese pop-acts 
nóg een stapje hoger brengen. 

→ Kleine Prijs van Fryslân - singer-songwritercontest
Singer-songwriters zijn al jaren met een opmars bezig. 
Vanwege het grote aantal talenten dat meedoet aan De
Kleine Prijs van Fryslân voor singer-songwriters, werken
wij sinds een aantal jaar met halve finales. Daar gaan we
in principe de komende vier jaar mee door. Ook gaan we
weer op zoek naar specifieke locaties voor deze contest. 
Zo was de finale afgelopen jaar in de weilanden, tijdens
het Farmfest in Oldetrijne. De winnaar doet, mede door 
de halve finales, veel podiumervaring op. Daarnaast mag
hij of zij met professionals de studio in om opname en
productie naar een next level te brengen. 

De beste acts uit beide contests stromen door naar 
de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Plat-
form Popcultuur Noord-Nederland (PPNN) selecteert ze 
daarnaast voor het noordelijke ontwikkelingstraject Hit 
The North. Ook maken finalisten kans op coaching en 
mogen de winnaars een producersclinic volgen bij onze 
Producer Academy.

→ Bring It On hiphop/urban contest
Sinds 2018 opereert de Friesland Pop hiphop/urban con-
test onder de naam Bring It On. Onder deze naam werken
we samen met het Leeuwarder Collectief en Neushoorn
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om de groeiende Friese hiphop en urban scene goed te 
bedienen en om deze scene vooral ook zélf te betrekken 
bij de organisatie en vormgeving van het evenement. Om 
het groeiende aantal talenten een kans te geven, gaan 
we de komende jaren met halve finales werken.

De winnaar van Bring it On stroomt door naar de halve 
finale van de Grote Prijs van Nederland en het noordelij-
ke ontwikkelingstraject Urban Beats North. Ook maken 
de finalisten van Bring It On kans op coaching en mag de 
winnaar een producersclinic volgen bij onze Producer 
Academy.

→ Local Legends showcases
Samen met Neushoorn organiseert Friesland Pop Local
Legends, een showcase voor dj/producers in ver-
schillende stijlen binnen het dance-spectrum. Op vijf 
podia draait dj-talent in diverse EDM-stijlen; van tran-
ce/progressive tot hardstyle/hardcore en van club/
latin tot techno en deephouse/electro. Verschillende
dance- organisaties zoals Epic 247 en Beachrockers ne-
men acts vanuit de showcase af. Talent dat meedoet aan
Local Legends maakt zo kans op shows tijdens festivals
en in clubs. Daarnaast hebben we met deze organisaties
afspraken gemaakt over clinics en coaching. Zo kent
Local Legends zo veel mogelijk winnaars.

De beste acts stromen door naar het noordelijke PPNN 
ontwikkelingstraject The Electronic North. Ook maken 
finalisten van de showcases kans op coaching en mag 
de winnaar een producersclinic volgen bij onze Produ-
cer Academy.

→ Provinciedekkend netwerk
De wedstrijden zijn niet alleen belangrijk voor beginnen-
de acts omdat ze podiumervaring op kunnen doen en
voor een breed publiek kunnen spelen. Ze krijgen ook 
feedback van een deskundige vakjury en ze kunnen zich
presenteren aan de popjournalisten, radio- en tv-pro-
gramma’s, agency’s, labels en de programmeurs van

andere podia die wij uitnodigen om de Friese popmuziek 
regionaal en nationaal onder de aandacht te brengen. 
Zo zijn programmeurs van Eurosonic/Noorderslag, Vera/
Simplon en Hedon vaste gasten bij de finales van onze 
wedstrijden

De komende jaren werken we verder aan een provincie-
dekkend netwerk van regionale contests en showcases 
om alle acts die dat willen en die aan de criteria voldoen, 
de kans te geven om mee te dingen naar de provinciale 
finales. Nu al nemen jaarlijks meer dan 100 muzikanten 
deel aan de wedstrijden en creëren we zo’n 250 speel-
momenten. Daarmee vullen we ook een gat voor veel 
beginnende Friese acts, waarvoor de mogelijkheden om 
op te treden (nog) beperkt zijn. 

4.2 Coaching
→ Maaiveld – event & podcast
Maaiveld is een kleinschalig, inspirerend evenement
voor jonge artiesten, dat we jaarlijks in één grote en
een tweetal kleinere versies organiseren. Friesland Pop
nodigt hiervoor landelijke, en soms ook internationale
experts uit die in Neushoorn met een moderator in
gesprek gaan. Deze gesprekken zijn openbaar en vrij
toegankelijk. Na afloop van de gesprekken geven de
experts op inschrijving één-op-één coaching aan jonge
artiesten en studenten van de pop-opleidingen.

De gesprekken gaan onder meer over het ontwikkelen 
van een eigen artistieke identiteit en het maken van 
keuzes op weg naar een professionele carrière. De 
experts zijn altijd artiesten of makers die hun carrière 
op een heel eigen wijze benaderen. Op ons wensenlijstje 
voor de komende jaren staan bijvoorbeeld eigenaar 
van bureau LaLaLa Management Arjo Klingens en Remon 
Riezebos van Independent Artist Agency. We zoeken voor 
Maaiveld naar professionals in de pop die niet bang 
zijn gebaande paden te verlaten, opvallende keuzes te 
maken, een sprong in het diepe te nemen, aan meerdere 
projecten tegelijkertijd te werken en/of zichzelf sterk 
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te profileren (personal branding). Artiesten die geleerd 
hebben van hun fouten en hun horizon durven te ver-
leggen én die daar op inspirerende wijze over kunnen 
vertellen.

Met Maaiveld willen we primair jonge artiesten inspi-
reren en prikkelen. We laten zien dat er meer wegen 
naar Rome leiden en dat nieuwe en onbekende wegen 
kansen creëren. Jonge artiesten moeten met jeuken-
de handen de zaal verlaten. Maaiveld biedt kansen om 
ons netwerk in het land uit te breiden en te versterken. 
Hierdoor kunnen we de komende jaren meer bruggen 
slaan tussen Fryslân en de Randstad. Als het even lukt, 
zetten we de experts ook in voor andere projecten, zoals 
Hit the North.

→ Podcast
Om het bereik te vergroten, gaan we de gesprekken van
de experts en moderators tijdens Maaiveld opnemen en
verwerken in een podcastserie. Deze serie is te beluis-
teren via het Spotify-kanaal van Friesland Pop en via een
plug-in ook op onze website. Hierdoor is de serie ook op
internet goed vindbaar. Met een podcast kunnen we jon-
geren niet alleen aanspreken met een medium waarvan
zij in toenemende mate gebruik maken, we kunnen ook 
een breder publiek laten kennismaken met Maaiveld, 
waardoor meer jonge artiesten in Fryslân en daarbuiten
geïnspireerd raken. Het concept wordt hiermee ook 
duurzamer. De gesprekken vinden niet enkel live op één
moment plaats, maar landen in een podcastserie die
online toegankelijk blijft.

→ Pop-D-Sign
Naast het videoproject Sa Fier fan Hûs (zie hieronder)
kunnen ook andere projecten op het terrein van pop-
vormgeving deel uit maken van de ontwikkelingsketen
van Friesland Pop. T-shirtdesign, locatievormgeving
en een striptekenaars-project waren in het recente
verleden al in het oog springende projecten van Pop-
D-Sign. Friesland Pop springt hier incidenteel op in met

relevante projecten die uit incidentele middelen worden 
bekostigd.

→ Producer Academy
Friesland Pop organiseert in samenwerking met Fries-
land College D’Drive, Snoet & Smoel en Neushoorn onder 
de naam Producer Academy een serie clinics voor Friese
producers in de studio’s van D’Drive/Neushoorn in Leeu-
warden. Producers Snoet & Smoet en Phil Mills geven de
clinics. Zij nodigen ook nationaal bekende producers
uit voor gastlessen. Het deelnemende produce-talent
levert eigen track(s) aan. Die zijn de basis voor de clinics, 
waarin onder meer media, programma’s, mixtechnieken, 
beat-creating en effecten aan bod komen. Deelnemers
krijgen tijdens de clinics feedback en coaching. 

Producer Academy biedt talentvolle Friese muzikanten 
en producers een kans zich verder te ontwikkelen en 
zich aan een groter publiek te presenteren. Daarnaast is 
het doel dat zij hierdoor hun werkgebied uitbreiden en 
samenwerkingen aangaan. Producer Academy organi-
seert de komende vier jaar acht tot tien clinics per jaar.

→ Sunday Sessions
Sunday Sessions organiseren we om talentvolle en
beginnende acts (nog) beter te maken door muzikan-
ten direct feedback te geven op optredens. Hiervoor 
nodigen we ervaren professionals en muzikanten uit. 
Friesland Pop is in 2014 begonnen met het geven van
informatie en feedback op een aantal ‘voorspeel-op-
tredens’ voor bands en artiesten. Bij deze zogenaamde
Sunday Sessions kunnen artiesten allerlei vragen stellen
en krijgen ze van deskundigen uit het popveld respons
op hun optreden. Er blijkt een grote vraag naar en waar-
dering voor dit soort informatievoorziening-on-the-spot
te zijn. Daarom blijven we de Sunday Sessions ook ko-
mende vier jaar organiseren. We willen elk jaar minimaal
acht sessies in de agenda hebben. De Musykfabryk in
Heerenveen, 8501indie in Joure en zorg/cultuurinstelling
TrompTheater zijn vaste locaties. Incidenteel gaan we
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ook andere plekken aandoen. Met Kunstbende organi-
seren we jaarlijks een sessie voor muziek-deelnemers 
aan de Friese Kunstbende. Alle acts die feedback willen, 
kunnen deelnemen aan deze sessies. We hanteren geen 
selectie aan de poort. 

→ Informatievoorziening & advisering
Op haar in 2020 vernieuwde website biedt Friesland Pop
nieuws over eigen projecten, de Popagenda en relevan-
te informatie voor alle Friese professionals en talenten
in de popcultuur. Daarnaast kunnen zij een eigen back-
stage-profiel aanmaken, zodat ze hier zelf hun actuele
informatie kunnen aanbieden. Ook kunnen acts zich hier 
opgeven voor allerlei evenementen, vinden program-

meurs er programma’s en kan iedereen er een fotograaf, 
vormgever of andere Friese popprofessional opzoeken. 
Backstage is al veelvuldig in gebruik bij boekers en 
programmeurs. De Friesland Popagenda is ook als app te 
downloaden.

• Profielhouders artiesten: 281
• Profielhouders vormgevers: 23
• Profielhouders professionals: 99

Behalve online kunnen artiesten en organisatoren ook 
één-op-één met ter zake kundige projectleiders in ge-
sprek om advies in te winnen over alles wat er speelt in 
de Friese popcultuur.
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4.3 Presentatie
→ Friese Lente
Friese Lente biedt jaarlijks een doorkijkje in de Friese
popcultuur in de volle breedte. Een week lang zijn er door 
de hele provincie verschillende manifestaties van die
cultuur, zoals optredens, presentaties, clinics en show-
cases. Het programma van Friese Lente bestaat uit op-
tredens van aanstormend Fries poptalent en bijzondere
lokale projecten. Het evenement presenteert een breed, 
laagdrempelig en gevarieerd aanbod en is daarom inte-
ressant voor een breed publiek. Dat publiek kan voor een
relatief lage entreeprijs en soms zelfs gratis optredens
en presentaties in allerlei stijlen bijwonen. Friese Lente
is een initiatief van het Fries Popnet. Als coördinator van
het Popnet, regisseert en coördineert Friesland Pop ook 
de Friese Lente. Waar het onderdelen van Friesland Pop
zelf betreft voeren we ook uit. Met Friese Lente faciliteren
en initiëren we multidisciplinaire projecten om artiesten
inhoudelijk uit te dagen – verbreden, verdiepen en ver-
nieuwen – en om het publiek een gevarieerd programma
te bieden.

Een weekprogramma biedt ruimte voor experimenteren 
en vernieuwen. Naast het reguliere aanbod van pop, rock, 
hiphop, electro en metal is het mogelijk om crossovers 
te maken met bijvoorbeeld klassiek, film, hafabra, beel-
dende kunst en wereldmuziek. Met Friese Lente zetten 
we ook stevig in op een (inter)nationale component: 
uitwisselingen tussen talentvolle acts, kennisverrijking 
van (inter)nationale markten en het verbinden van 
(talenten-)netwerken. Met panels, clinics en feedback-
sessies diepen we de expertise van muzikanten en 
andere betrokkenen uit. Samen met de presentatie van 
Friese Lente magazine - dat een overzicht biedt van Frie-
se makers die hun kop boven het maaiveld uitsteken - en 
een release van de Friese Vinyl Club ontstaat er een goed 
gevuld en breed programma met ruimte voor diepgang; 
voor en door Fries talent en met voldoende diversiteit om 
verschillende doelgroepen aan te spreken door de hele 
provincie.

Friese Lente is als evenement het cruciale eind- en 
hoogtepunt in de keten van talentontwikkeling van de 
partners in het Fries Popnet. Deze keten begint met con-
tests en feedbacksessies en mondt dan via coaching en 
talentstages uit in de presentaties tijdens Friese Lente. 
Friese Lente staat daarmee aan de basis van een gezond 
en gevarieerd Fries popklimaat en dient als ontwikkelaar 
en leverancier van toptalent aan andere festivals en 
podia in het noorden en daarbuiten.

(Inter)nationaal is Friese Lente door programma-
onderdelen als de panels, internationale uitwisseling en 
diverse (multidisciplinaire) projecten door talentvolle 
Friese makers een prima aanvulling op (en voortraject 
voor) het Europese Eurosonic festival in Groningen, dat 
juist minder focust op deze onderdelen.

Met de keuze voor een festival van een week kunnen 
we ook het accent leggen op de rol van de makers van 
speciale en multidisciplinaire projecten. Dit bepaalt ook 
het profiel van de Friese Lente: Friese inhoud gemaakt 
door Friese makers, die door de organisatie worden ge-
vraagd voorbij de horizon van hun eigen discipline kijken 
om hun eigen inhoud te verdiepen. De aanloop naar het 
optreden op het festival bestaat uit onder meer sessies, 
workshops en clinics. 

Friese Lente nodigt Friese artiesten met een goed of 
spannend idee uit zich bij de organisatie te melden om 
dat idee te kunnen realiseren. Het festival is er nadruk-
kelijk niet alleen voor een kleine (pop)culturele elite die 
alleen in hoogwaardige (pop)kunst geïnteresseerd is, 
maar wil ook het brede Friese popveld in de gelegenheid 
stellen met interessante eigen ideeën te komen, zonder 
daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Daarnaast zetten de partners in het Fries Popnet met 
Friese Lente ook in op specifieke doelgroepen. Zowel ur-
ban-programma als dorpscultuur maakt deel uit van de 
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programmering, waaraan de jeugd uit wijken en dorpen 
uit krimpregio’s deelnemen. Door hen het festival als 
deelnemer te laten ervaren, inspireren we deze jonge-
ren om ze mogelijk in de toekomst voor, op of achter een 
podium te kunnen begroeten.

→ Boekingskantoor Blauwhuis/Talentstages
Het ontbreken van een bedrijfsmatig klimaat op het
terrein van de popcultuur in Fryslân vraagt een initiatief 
dat een brug slaat tussen Friese acts en de nationale en
internationale markt. Met boekingskantoor Blauwhuis
begeleidt Friesland Pop per jaar vier acts twee jaar lang
naar meer betaalde optredens op landelijke en interna-
tionale podia. 

Blauwhuis werkt op basis van vóór talenten, door talen-
ten. Elke twee jaar is er een werkervaringsplek voor een 
aankomend professional of stagiair die aan de organi-
satiekant aan de slag gaat met een bedrijfsmatig Fries 
popklimaat. De begeleider van Blauwhuis selecteert de 
acts in overleg met de projectleiders van Friesland Pop, 
Popfabryk en de Academie voor Popcultuur. Doel is voor 
elke act minimaal vijftien optredens te realiseren en 
bijbehorende media-aandacht te genereren. 

Naast deze nationale en internationale optredens, regelt 
Blauwhuis ook meer dan vijftig Talentstages voor aan-
komend talent uit de (halve) finales van de contests en 
showcases van Friesland pop. 

→ Talentstages
Het blijft voor lokaal talent erg lastig om een plek te
vinden om voor regulier publiek op te kunnen treden. 
Terwijl dat juist de belangrijkste manier is om als act
te groeien. De druk van overheden op de poppodia om
een breed publiek te bereiken en tours met vaste voor-
programma’s zijn hier voor een groot deel debet aan. Om
die reden organiseert Friesland Pop - met nog steeds
toenemend succes - op een aantal manieren en op
verschillende plaatsen in de provincie Talentstages. We

kijken hiervoor onder meer naar de festivals in Fryslân, 
maar ook naar bijvoorbeeld scholen, huiskamers, dorps-
feesten en andere evenementen. De komende vier jaar 
organiseren we gemiddeld 50 stages per jaar, verspreid 
over de provincie. Deelnemers krijgen per optreden 
minimaal en altijd een kleine gage (zie ook 6.1). 

→ Music Export Fryslân
De afgelopen jaren is met incidentele middelen van
de provincie een start gemaakt met de support voor 
Friese acts die een internationale carrière ambiëren. We
konden per jaar tien tours van startende professionals
ondersteunen met duizend euro. Voorwaarde was dat
de tour uit minimaal vijf optredens bestond en acts hun
contacten aanleverden bij Friesland Pop, zodat wij er ge-
bruik van kunnen maken voor volgende tours. In 2018 en
2019 werden de middelen geheel benut en hebben veel
acts succesvol contacten en ervaringen kunnen opdoen
met het oog op een (semi)professionele toekomst. Wij
hebben hierdoor 140 nieuwe internationale contac-
ten aan ons netwerk kunnen toevoegen. Met al deze
partners werken we nu aan de volgende Music Export
Fryslân, waaruit weer nieuwe contacten voortkomen.

De selectie voor de tours komt tot stand op advies van 
de projectleiders in samenwerking met Popfabryk. Fries-
land Pop wil de Music Export Fryslân opnemen in haar 
structurele projectaanbod. Ook om een logische aan-
sluiting en een vervolg te creëren op de internationale 
netwerken en uitwisselingen van Friesland Pop en ande-
ren. We willen het Friese Acts gemakkelijker maken om 
internationaal door te breken, ofwel in de mainstream, 
ofwel in specifieke niches. Het huidige Friese talent 
heeft op dit moment eerder zicht om vanuit een spe-
cifieke niches internationaal potten te breken dan natio-
naal (zie ook 3.3) en vaak volgt succes in Nederland op 
succesvolle aandacht en tours in het buitenland.

→ Friese Vinyl Club
Samen met haar partners Snoet & Smoel, Popfabryk, 
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Neushoorn en Deep Grooves brengt Friesland Pop de 
komende vier jaar vier keer per jaar een 12” vinylplaat 
uit – met exclusief artwork - met daarop een aantal 
tracks van een Friese act die op doorbreken staat. De 
platen worden gereleased tijdens speciale shows in 
Neushoorn.

→ Sa Fier fan Hûs
Friesland Pop brengt minimaal vier keer per jaar jonge
talentvolle videomakers en muzikanten samen om
op een bijzondere locatie in Fryslân een sessie op te
nemen. Deze zijn te zien via het YouTube kanaal: Sa Fier 
Fan Hûs, dat zich gaandeweg ontwikkelt tot een visueel
uithangbord van jong Fries talent. Bands en acts kunnen
zich aanmelden en worden gekoppeld aan een jonge vi-
deomaker. Deze videomakers komen van de opleidingen
of zijn autodidact. In samenspraak met Friesland Pop
wordt er een bijzondere locatie in de eigen gemeente
bepaald. 

Met Sa Fier fan Hûs bieden we Friese muzikanten en 
videomakers ondersteuning en een platform. Fryslân 
kent op dit moment geen infrastructuur voor muzi-
kanten met weinig tot geen budget die een videoclip 
willen opnemen. Andersom zijn er jonge videomakers die 

zoeken naar een platform om zichzelf door te ontwikke-
len. Sa Fier Fan Hûs voorziet in beide behoeften en biedt 
gemeenten die bijdragen in het project de kans een 
bijzondere locatie te promoten.

Popfabryk biedt aansluitend een project waarin de 
artistieke uitgangspunten voorop staan. New Noardic 
Wave zorgt voor coaching en feedback in een specifiek 
evenement, waardoor videomakers en artiesten van Sa 
Fier fan Hûs zich verder kunnen ontwikkelen. 

→ Helden Fan Hjir
In 2018 organiseerde Friesland Pop in het kader van
LF2018 voor het eerst Helden Fan Hjir. In alle Friese
gemeenten was op één dag in oktober muziek te horen. 
Iedereen kon in eigen stad of dorp een muziekoptreden
regelen, zowel vanuit organisaties en verenigingen als
door muzikanten zelf. Het idee kwam uit België over-
waaien van onze Vlaamse vrienden van Poppunt en 
maakte een geslaagde landing: bijna 200 acts deden
mee. Vanwege het succes heeft Friesland Pop beslo-
ten het evenement jaarlijks terug te laten keren. Een
speciale website geeft inzicht in wat er tijdens Helden
Fan Hjir allemaal te gebeuren staat. Doel is om vanuit een
zelfredzame aanpak zoveel mogelijk partijen in Fryslân
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ervaring te laten opdoen met muziekoptredens, waarbij 
Friesland Pop op de achtergrond adviseert, coördineert 
en partijen samenbrengt.

→ Friese Popawards
Sinds 1996 reikt Friesland Pop de Friese Popprijs uit aan
degene die in het betreffende jaar het meeste heeft
betekend voor de Friese popcultuur. Op dit moment zijn
er vijf categorieën: de Friese Popprijs – gesponsord door 
Friesland College en Minerva Academie voor Popcultuur –
de Publieksprijs, de Clipprijs, de Talent Award en de Bern-
lef Prijs. De laatste prijs is in overleg met de provincie
toegevoegd en is bedoeld voor degene die het meeste
heeft betekend voor de Friestalige popcultuur. De Talent
Award is de prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Fryslân. Friesland Pop heeft hierin een adviserende rol. 

De prijzen worden uitgereikt tijdens Friese Popawards 
in Neushoorn. In een gevarieerd programma aan het 
eind van het jaar krijgen de smaakmakers van het jaar 
nog een keer het podium. De prijzen zijn bedoeld om de 
Friese popcultuur in de spotlight te zetten en met name 
het nieuwe, aanstormende talent; een erkenning van en 
stimulans voor die Friese popartiesten en organisatoren 
die hun creatieve nek hebben durven uitsteken.

→ Support kleine Friese podia & festivals
Friesland Pop ondersteunde de laatste jaren met
incidentele middelen kleinere festivals en podia in
Fryslân en wil dit als onderdeel opnemen in haar aanbod. 
Gebleken is dat er bij deze groep van kleinere lokale
evenementen dringend behoefte staat aan financiële
ondersteuning. Hiermee werkt Friesland Pop ook aan
een fatsoenlijke gage voor Friese artiesten (Code Fair 
Practice). We keren de ondersteuning alleen uit wanneer 
het betreffende evenement het bedrag als gage aan
Friese acts heeft uitgekeerd. Een goede spreiding over 
de provincie is voor ons een belangrijk uitgangspunt. 
Daarnaast moet er sprake zijn van daadwerkelijke tekor-
ten op de afrekening.
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4.4 Infrastructuur
Het voornaamste doel van ontwikkeling van de Friese 
popinfrastructuur is het creëren van een professioneel 
en positief samenwerkend werkveld op het terrein 
van popcultuur, dat kan zorgen voor een gezonde 
voedingsbodem voor de Friese popcultuur en voor een 
stevige keten van educatie, ontwikkeling, productie 
en programmering. Een belangrijke rol voor Friesland 
Pop hierbij is het creëren en onderhouden van samen-
werkingsverbanden en nieuwe initiatieven. Zo gaan we 
de komende jaren onder meer in Franeker en Noord-
wolde met een lokale partners nieuwe mogelijkheden 
voor optredens creëren. Ook blijven we voortdurend 
in gesprek met gemeenten en lokale partijen om waar 
nodig witte vlekken in de provincie in te vullen. 

→ Het Fries Popnet
Het Fries Popnet is een samenwerkingsverband dat een
duidelijke meerwaarde heeft voor het Friese popveld. 
Een gezamenlijk evenement is Friese Lente. De ver-
schillende contests, showcases en Talentstages zijn
concrete resultaten van het regelmatige overleg dat
in het netwerk wordt gevoerd. Ook worden er door het
netwerk via landelijke fondsen extra middelen naar 
Fryslân gehaald. Friesland Pop coördineert deze fond-
senwerving.

Partners zijn:
• Podium Neushoorn, Leeuwarden
• Podium Asteriks, Leeuwarden
• Het Bolwerk, Sneek
• Poppodium Iduna, Drachten
• Friesland College D’Drive
• Minerva Academie voor Popcultuur
• Productiehuis Popfabryk
• Friesland Pop

→ Platform Popcultuur Noord-Nederland
Met noordelijke partners organiseert Friesland Pop
jaarlijks het Noordelijk Popgala in Grand Theatre in Gro-

ningen, waar een aantal noordelijke popprijzen worden 
toegekend. Het recent opgerichte Platform Popcultuur 
Noord-Nederland heeft een aanvraag ingediend om 
via de landelijke BIS in onze stedelijke cultuurregio vier 
noordelijke talentontwikkelingstrajecten uit te voeren: 
Hit The North (bands en songwriters), Urban Beats North 
(hiphop/urban), The Electronic North (dance/electronic) 
en Up North! (laagdrempelige producties). De eerste 
en de laatste worden nu al met incidentele middelen 
gerealiseerd via We The North. Friesland Pop participeert 
in het Platform met de andere noordelijke popkoepels, 
Urban House Groningen, Eurosonic/Noorderslag, Garage 
TDI en Into The Great Wide Open. Popfabryk is partner en 
penvoerder voor dit project.

→ POPnl
Op landelijk niveau blijft Friesland Pop nauw samenwer-
ken binnen de samenwerkingsstichting van provinciale
popkoepels POPnl. POPnl neemt per 2021 de organisatie
van de Grote Prijs van Nederland over. Andere gezamen-
lijke projecten zijn de Muzikantendag, de uitgave van
voorlichtingsbrochures voor (gemeentelijke) overhe-
den en de organisatie van panels bij het Noorderslag
Seminar. 

Door groeiende uitwisseling van ideeën en meer onder-
ling overleg kent POPnl een steeds sterkere samenhang. 
De wederzijdse adviezen binnen de stichting zijn zeer 
waardevol. We leren veel van elkaar. POPnl heeft recent 
een talentontwikkelingsconvenant getekend met Kunst-
bende, Popronde en Popsport (zie ook hieronder).

→ Popronde
In 2002 hebben Friesland Pop en Stichting Popwaarts de
Popronde, als organisator naar Leeuwarden gehaald. Na
een aantal wat stroevere jaren functioneert Leeuwar-
den nu volop mee in het landelijke aanbod, tijdens deze
‘popculturele kroegentocht met aanstormend talent’. 
Friesland Pop fungeert hierbij als lokale coördinator, 
waarvoor we jaarlijks twee projectleiders aanstellen. 
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Met zo’n vijftien tot twintig locaties en steeds meer acts 
groeit Popronde Leeuwarden nog steeds. Net zo belang-
rijk is de jaarlijkse deelname van Friese acts op andere 
locaties in het land. Om voldoende en juiste informa-
tie over Friese acts in te kunnen brengen, heeft een 
projectleider vanuit Friesland Pop zitting in de landelijke 
selectiecommissie.

→ Popsport
Met de landelijke organisatie Popsport werkt Friesland
Pop al een aantal jaren samen om een jonge Friese act
vanuit ons ontwikkelingstraject af te leveren voor het
landelijke Popsport-traject van coaching, feedback en
presentatie. Stap voor stap wordt deze samenwerking
uitgebouwd. Zo haalden we onder andere in 2018 de
fameuze John Lennon Studiobus naar Leeuwarden. Per 
2020 is er een apart Fries workshop-traject opgestart
voor muzikanten onder de 21 jaar. Friesland Pop wil deze
samenwerking blijven verstevigen om jonge Friese acts
dit traject mee te kunnen geven voor hun ontwikkeling
en brede oriëntatie.

→ Stage Europe Network
Friesland Pop heeft in 2016 de rol van Nederlandse
partner in Stage Europe Network (SEN) overgenomen van
Popunie Rotterdam en per 2021 neemt Friesland Pop
ook de coördinatie over van Popfabryk. In 2018 werd
tijdens LF2018 een grote uitwisseling van jonge acts
met alle partners georganiseerd onder het motto ‘I Am
The Other’, waarbij tolerantie, culturele verschillen en
inclusiviteit de thema’s waren. Sindsdien is besloten om
meer één-op-één uit te wisselen met een week lang een
partner-act in residence. Zo komt in 2020 een Noorse
act naar Fryslân tijdens Friese Lente om dan samen met
een Friese act te werken en gaat later in het jaar een
Friese hiphop-act naar Oekraïne voor een samenwerking
aldaar. Tweejaarlijks is er een gezamenlijke presenta-
tie bij Westerpop in Delft, de van oudsher Nederlandse
festivalpartner.

Partners zijn:
• Aix’Qui? – Aix-en-Provence, Frankrijk
• Hitt Husid – Reykjavik, IJsland
• Clubverstärker – Bremen, Duitsland
• Friesland Pop – Leeuwarden/Fryslân, Nederland
• Noortebänd – Tallinn, Estland
• Ǿstafjellske Kompetansesenter For Rytmisk Musikk –

Drammen, Noorwegen
• Baltic Sea Cultural Centre – Gdansk, Polen
• Music Export Ukraine – Kiev, Oekraïne

→ EXCITE
Het ooit door Friesland Pop mede opgezette Europese
uitwisselingstraject EXCITE is inmiddels onderdak bij
Popfabryk. Dit betekent echter niet dat wij er geen rol
meer in spelen. Zo voorzien wij onder meer in speelloca-
ties, bijvoorbeeld tijdens Freeze en Friese Lente.

4.5 Facilitering
→ Administratie/detachering
Voor kleinere culturele organisaties zonder eigen vaste
administratie, zoals productiehuis Popfabryk, Stichting
Media Art Friesland, Welcome To The Village, Explore 
The North, Innofest en Broken Brass Ensemble verzorgt
Friesland Pop de administratie op uitkoop-basis.  Moch-
ten hier nog meer partijen voor aankloppen, dan zal
Friesland Pop extra administratieve capaciteit moeten
inkopen. Voor Popfabryk verzorgt Friesland Pop ook de
personeelsadministratie op detacheringsbasis.

→ Huisvesting
Friesland Pop biedt huisvesting aan productiehuis
Popfabryk, Veer Agency en incidentele projecten op
het terrein van popcultuur die geen eigen huisvesting
hebben.

→ Inhoudelijk
Voor de organisatie van Popronde Leeuwarden leveren
wij een projectleider aan Stichting Popwaarts. Tijdens de
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Kunstbende Friesland zorgen wij voor spots op Talent-
stages voor muziek en dj. Voor Up North! verzorgen we 
locaties voor verschillende producties – via Blauwhuis 
en Talentstages. Ook leveren we een lid voor de selectie-
commissie.

→ Het Friesch Poparchief - Tresoar
Samen met Tresoar als eindverantwoordelijke partij
werkt Friesland Pop aan de realisatie van Het Friesch
Poparchief, een website die inzicht biedt in het rijke
Friese popverleden. Het materiaal hiervoor komt binnen
bij Friesland Pop en wordt getransfereerd naar Tresoar 
en aldaar gedigitaliseerd. Een eigen website wordt
ontwikkeld en bij het gereedkomen daarvan zal geza-
menlijk een aantal presentaties georganiseerd worden
met als doel om het rijke verleden van de Friese pop-

cultuur voor een breed publiek te ontsluiten en dat op 
een actuele manier te presenteren en (laten) gebruiken. 
Bijvoorbeeld als referentiekader voor nieuwe bands, 
voor publicaties en om als geluid en beeld te verwerken 
in nieuwe muziek en producties.

Alle projecten van Friesland Pop worden niet alleen 
SMART gemonitord door absolute cijfers over podia, 
deelnemers en publieksbereik, maar ook met de be-
trokkenen geëvalueerd door middel van gesprekken 
en interviews, zowel aangaande de deelnemers als de 
organisatoren. Op basis van de hieruit gedistilleerde 
aandachtspunten verbetert Friesland Pop haar projec-
ten doorlopend.
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Het bedrijfsplan van Friesland Pop beschrijft de organi-
satie, de omgang met de verschillende culturele codes, 
bestuur, personeel en de huisvesting van de organisatie.

5.1 Organisatie
Friesland Pop voorziet als provinciale popinstelling in de 
behoefte aan een duidelijk loket. We zijn een slagvaardi-
ge en snel op ontwikkelingen inspelende organisatie en 
we zetten ons in voor verbetering van de popinfrastruc-
tuur. Netwerkontwikkeling en relatiebeheer zijn hierin 
belangrijke middelen. Wij formuleren onze doelen altijd 
SMART en evalueren ze ook als zodanig. Friesland Pop 
opereert daarbij als een positieve, open en benaderbare 
organisatie die op professionele wijze opereert in een 
typische plattelandsomgeving. Fryslân en in mindere 
mate Nederland en Europa zijn voor Friesland Pop daarbij 
de markt. 

Samen met haar collega-popkoepels maakt Friesland 
Pop deel uit van de samenwerkingsstichting POPnl om zo 
de belangen van kleinere pop-organisaties en initiatie-
ven beter te kunnen behartigen en informatievoorzie-
ning, talentontwikkeling en voorlichting op het gebied 
van popcultuur te verbeteren. Ook is POPnl een effectief 
platform om elkaar als provinciale en stedelijke organi-
saties te versterken en samen projecten te realiseren. 
POPnl maakt op haar beurt deel uit van de landelijke 
Popcoalitie.

Friesland Pop levert primair talentenprojecten en infor-
matievoorziening, waarbij zowel haar expertise en kennis 
van de popcultuur, als haar regionale, nationale en inter-
nationale netwerken een belangrijke rol spelen (zie ook 
4.0). Tot nu toe kreeg Friesland Pop elke vier jaar finan-
ciering van de provincie op basis van een meerjarenplan. 
In de bijbehorende begroting werden projectleiders-
kosten, overheadkosten en activiteitenkosten zodanig 
gescheiden dat de directe projectleiderskosten niet 
terugkomen in de overheadkosten. Dit meerjarenplan is 
onze aanvraag voor de komende vier jaar (2021 – 2024). 

5.2 Codes Governance en Diversiteit & Inclusie
→ Governance Code Cultuur
Friesland Pop werkt als stichting al een aantal jaren vol-
gens de Governance Code Cultuur, waarbij het bestuur 
eindverantwoordelijk is. De dagelijkse leiding berust bij
de directeur. Het bestuur wordt ondersteund door een
raad van advies. Deze raad is evenals het bestuur divers
samengesteld qua gender, regio en maatschappelijke
functie. In het advies van de raad zijn de meer langlo-
pende ontwikkelingslijnen en de maatschappelijke rele-
vantie van Friesland Pop als ondersteunende organisatie
belangrijke items. Leden van de raad en het bestuur ko-
men uit diverse maatschappelijke geledingen en staan
voor een werkwijze die ruimte biedt aan betrokkenheid
van belanghebbenden en die aandacht voor duurzaam-
heid, inclusiviteit en regionale spreiding stimuleert.

→ Code Diversiteit & Inclusie
Friesland Pop kent een open werkwijze. Er is al een
aantal jaar een evenwichtige balans in gender qua
personeel, bestuur, stagiaires en freelancers. Dat geldt
ook voor de eigen activiteiten en projecten. Met name
de contests en talentstages springen er wat aantal
vrouwelijke deelnemers en winnaars betreft positief 
uit. Zo kenden de laatste edities van de Kleine Prijs, de
dj-contest en de singer-songwriter contest vrouwelijke
winnaars, de laatste categorie zelfs in de afgelopen vier 
edities. In de andere wedstrijden blijven de vrouwelijke
muzikanten nog achter. Hierop gaan we in de coaching
extra accent leggen. Welke knelpunten komen zij tegen
en hoe kunnen we hen helpen die barrières te slechten. 
Dit geldt ook voor poptalent in Fryslân met een niet-Wes-
terse achtergrond die deelnemen aan andere stijlen
dan hiphop/urban, waaraan al langer deelnemers met
diverse culturele achtergronden deelnemen. Door ver-
tegenwoordigers van deze doelgroepen op te nemen in
de jury, verlagen we de drempel om mee te doen, daarbij
kan dit ook andere juryleden alert maken op het belang
van diversiteit en inclusie.

5 Bedrijfsplan Friesland Pop
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Wat voor gender en achtergrond van de deelnemers 
geldt, geldt ook voor de verschillende stijlen in de mu-
ziek. Ook hierin willen we dat iedereen zich welkom voelt. 
Sinds 1998 organiseert Friesland Pop ook dj/produ-
cers-contests, clinics en talentstages en speciale shows 
voor acts uit de hardere stijlen. Ook andere voorkomen-
de stijlen komen bij projecten van Friesland Pop aan 
bod. Daarnaast nodigen we niches ook nadrukkelijk uit 
deel te nemen aan de band contest zodat er onder de 
muzikanten en de acts uitwisseling tot stand kan komen 
en het publiek diverser wordt.

Bij al onze activiteiten en evenementen houden we een 
goede regionale spreiding nauw in het oog. Friesland 
Pop werkt voor projecten als Talentstages en Sunday 
Sessions graag samen met zorginstellingen. Zo komen 
ook de mensen die onder begeleiding in deze instel-
lingen werken en meehelpen bij onze evenementen, in 
contact met de popcultuur.

5.3 Bestuur en personeel
→ Bestuur
Friesland Pop functioneert als een zelfstandige organi-
satie met een eigen beleid. Op dit moment wordt het be-
stuur gevormd door vier ter zake kundige bestuurders: 
Nieske Ketelaar (voorzitter), Fokke van der Veen (pen-
ningmeester), Remko de Jong (algemeen bestuurslid) en
Edwin Zwaagman (secretaris). Bestuursleden zitten voor 
een periode van vier jaar en kunnen zich daarna her-
kiesbaar stellen volgens een rooster van aftreden. Het
bestuur wordt ondersteund door een raad van advies
bestaande uit:  Baukje de Vries (horeca), Simon Tijsma
(overheid), Eric Ennema (media), Bianca Harms (onder-
wijs), Marius de Boer (muzikant/label), Piter Terpstra
(dance) en Jan Tekstra (componist).

→ Personeel
Friesland Pop is een organisatie die op professionele ba-
sis werkt, dat wil zeggen met een voldoende basisbezet-
ting om continuïteit en kwaliteit te garanderen. Binnen

dit kader worden projectleiders ingezet en stagiaires en 
vrijwilligers begeleid.

Friesland Pop heeft behoefte aan wendbare professio-
nals en gemotiveerde stagiaires en vrijwilligers, die hun 
werk in grote mate zelfstandig kunnen doen. Zij worden 
daarbij aangestuurd door de directeur (0,9 FTE). De di-
recteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 
zaken (personeel, financiën en huisvesting). Daarnaast 
initieert hij de nieuwe projecten, leidt hij een aantal 
projecten en voert hij de regie over het Fries Popnet. De 
directeur wordt ondersteund door een secretarieel-ad-
ministratief medewerker (0,5 FTE). 

Vanaf 2021 zijn er vijf projectleiders die de talenten-
projecten en de informatievoorziening van Friesland 
Pop realiseren. Van hen zijn er twee in vaste dienst, de 
andere drie werken op basis van een ZZP-contract. Deze 
laatste twee zijn met name nodig voor de communicatie 
en de aansturing van het boekingskantoor Blauwhuis. De 
projectleiders werven, acquireren en beheren zelf hun 
projecten. Ter ondersteuning van de projecten doen zij 
veelal een beroep op vrijwilligers en stagiairs. Tenslot-
te zet Friesland Pop ook freelancers in voor projecten 
als Maaiveld en Popronde Leeuwarden. De salarissen 
van het personeel vallen binnen de door de provincie 
gestelde norm.

Het personeel bestaat uit een directeur/projectleider, 
twee projectleiders, een administratief medewerker 
en een marketing/communicatie medewerker. In totaal 
voor 2,4 fte en drie maal een ZZP-contract.

In het kader van de interne deskundigheidsbevordering 
bezoeken medewerkers en bestuur de panels bij het Ne-
derlands Popseminar Noorderslag en Amsterdam Dance 
Event. Waar mogelijk participeren we ook in deze panels.

Friesland Pop biedt stage-mogelijkheden voor stagiai-
res vormgeving, eventmanagement, administratie en 
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andere beroepen binnen de popcultuur. De stagiairs 
worden veelal betrokken van NHL/Stenden (Creative 
Business), Friesland College (D’Drive, Mediavormge-
ving), Friese Poort (GrafiMedia, Art & Design) en Minerva 

Academie voor Popcultuur. Friesland Pop hoopt hiermee 
de betreffende studenten op weg te helpen naar een 
beroepspraktijk en krijgt er vaak weer nieuwe inzichten 
voor terug.
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5.4 Huisvesting
Friesland Pop is op dit moment gehuisvest op Achter 
de Hoven 21 in Leeuwarden. De organisatie zoekt een 
passender ruimte, gezien de omvang van activiteiten en 
het feit dat ook andere partijen gebruik maken van het 
kantoor. De ambitie is om samen met een aantal partijen 
vanuit de Friese popcultuur kantoor te houden. Hiervoor 
zijn we in overleg met de gemeente Leeuwarden. De hui-
dige huisvesting neemt Friesland Pop direct af via een 
private verhuurder, ICT wordt afgenomen via Tresoar. 

5.5 Marketing
Frieslan Pop is als ondersteunende organisatie vaak 
minder zichtbaar dan de projecten en activiteiten die 
ze zelf en met anderen onderneemt. Zo zijn de Kleine 
Prijs van Fryslân, Maaiveld en Friese Lente als projecten 
goed bekend onder deelnemers en publiek, terwijl vaak 
onbekend is wie de organisator achter deze evenemen-
ten is. Gericht op het aanbod van projecten en om de 
inhoud en output hiervan te versterken wil Friesland 
Pop duidelijker zichtbaar zijn en dan met name voor de 
doelgroep van deelnemers. Gekoppeld aan de recent 
gerealiseerde spiksplinternieuwe website met nieuws-
brief gaat Friesland Pop nog duidelijker maken waar ze 
voor staat en nog meer informatie bundelen. Hiervoor 
gaan we speciaal een jonge professional inzetten.

Veel van de projecten van Friesland Pop kennen eigen 
websites, social media-accounts en eigen marketing. 
Voor een aantal daarvan worden ook apart marketing 
medewerkers ingezet en voor veel samenwerkingen 
loopt de marketing ook via de partners, met name via 
festivals en podia waar het de publieksgerichte marke-
ting betreft.

Friesland Pop voert uiteraard ook zelf, naast de website, 
een Facebook- Instagram- en Twitteraccount. Daarnaast 
verstuurt ze persberichten, geeft ze interviews en heeft 
ze jaarlijks twee vormgevingsstagiaires in huis die zowel 
voor Friesland Pop als anderen die ter plekke kantoor 

houden de vormgeving verzorgen. In incidentele geval-
len koopt Friesland Pop deze in van jonge professionals, 
bijvoorbeeld voor Friese Lente en Friese Lente magazine.

Het publieksbereik van de ruim 100 activiteiten van 
Friesland Pop schommelt jaarlijks tussen de 35.000 en 
de 55.000 en is voor een ondersteunende instelling als 
Friesland Pop zeker bovengemiddeld. De activiteiten 
– en dan met name de Talentstages – die samen met fes-
tivals worden uitgevoerd dragen hier zeker in positieve
zin aan bij.

Voor de werving van haar activiteiten betrekt Friesland 
Pop liefst freelancers en partners die zelf ook een 
goede relatie met de doelgroep hebben of daarvan zelf 
deel uitmaken. De ervaring is dat dit de binding met een 
activiteit flink vergroot. Zo werken wij voor de hiphop/
urban contest samen met het Leeuwarder Collectief, 
waarmee we de kwaliteit en de positie van de contest 
verstevigen. Op het gebied van dance werken we om 
dezelfde reden en met hetzelfde resultaat samen met 
partners als Snoet & Smoel, Epic247 en Beachrockers.



29

Het leeuwendeel van de subsidies aan Friesland Pop 
komt van de provincie Fryslân. Hiermee realiseren we de 
doelen van de provincie op het gebied van popmuziek 
en met name voor talentontwikkeling en (inter)nationale 
netwerken. Dit zijn ook de punten waarop we ons de 
komende jaren inhoudelijk vooral profileren. Friesland 
Pop vraagt hiervoor een subsidie aan van € 1.348.399,-. 
Dit leidt tot een sluitende begroting. 

Het bedrag is een duidelijke verhoging ten aanzien van 
de voorgaande beleidsperiode. Hieraan ligt een aantal 
factoren ten grondslag:

• Door de provinciale bezuiniging van 2013 en uit-
blijvende indexering over een aantal jaren heeft
Friesland Pop tot op heden haar vaste lasten niet
meer vanuit het provinciale budget kunnen dekken. 
Hierdoor kon personeel niet langer conform de CAO
worden betaald en lag er geen financiële basis voor 
het projectprogramma. Friesland Pop ziet graag dat
deze situatie wordt rechtgetrokken.

• Friesland Pop heeft dringend behoefte aan een me-
dewerker communicatie en marketing op ZZP-basis.

• Friesland Pop ambieert een projectleider voor het
talenten-boekingskantoor Blauwhuis op ZZP-basis
aan te nemen.

• Friesland Pop wil een aantal projecten die tot op
heden slechts door incidentele middelen gedekt
werden binnen het vaste activiteitenpakket bren-
gen, waar onder: Music Export Fryslân, Friese Lente
en Support kleine podia en festivals. 

• De verantwoordelijkheid om met de lokale projec-
ten voor talentenontwikkeling aan te sluiten bij de
Noordelijk programma voor toptalent van Platform
Popcultuur Noord-Nederland vraagt meer aandacht
voor versterking van de trajecten voor urban en
dance.

• Het feit dat er bij de Friese gemeenten steeds
minder culturele middelen beschikbaar zijn wegens
fusieperikelen en/of de zorgproblematiek, met

name voor buiten-gemeentelijke organisaties als 
Friesland Pop. Dit was tot nu toe een belangrijke 
bron van financiering voor Friesland Pop.

• Het toepassen van de Fair Practice Code.

Het is hierbij interessant om vast te stellen dat collega-
organisatie Pop In Limburg – mede op basis van de 
plannen van Friesland Pop – bij het recente verkrijgen 
van haar nieuwe zelfstandige status vanuit de provincie 
Limburg een bijdrage van jaarlijks zo’n € 375.000,- heeft 
verworven voor een vergelijkbaar activiteitenprogram-
ma in een vergelijkbare omgeving.

6.1 Fair Practice Code
Friesland Pop is erg blij met de Fair Practice Code, want 
maar al te vaak zijn de artiesten de sluitpost op de be-
groting van een cultureel evenement. De stichting werkt 
dan ook al een aantal jaren met minimumgages per 
artiest, zij het dat het daarbij nog niet om enorme be-
dragen gaat, omdat het bij talentontwikkeling ook vaak 
om artiesten gaat die nog aan het begin van een traject 
staan. Desalniettemin gaat Friesland Pop per 2021 deze 
gages op minimaal € 50,- per persoon stellen. Voor 
professionals (zowel op als naast het podium) hanteert 
Friesland Pop de SENA-norm van € 250,- per persoon per 
dag. Friesland Pop volgt met belangstelling de landelijke 
richtlijnen waaraan vanuit POPnl en Popcoalitie wordt 
gewerkt.

6.2 Ondernemen
Friesland Pop beijvert zich om door financiële onder-
steuning door Friese gemeenten, sub-regionale mid-
delen, incidentele middelen en eigen inkomsten de 
talentenprojecten mede te financieren. Daarvoor gaat 
zij ook partnerships en allianties aan en onderhandelt 
ze met commerciële partijen en sponsoren. Friesland 
Pop streeft ernaar haar activiteiten zo laagdrempelig 
mogelijk te realiseren.

6 Financiën
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De laatste jaren heeft Friesland Pop veel initiatieven 
ondernomen om te komen tot een gezond Fries pop-
klimaat: de opleiding D’Drive bij het Friesland College, het 
Fries Popnet, de regeling voor kleine podia en festivals, 
productiehuis Popfabryk en projecten als Freesonica, 
Excite, Hit The North, Platform Popcultuur Noord-Neder-
land en uiteraard de huidige Friesland Pop projecten 
kwamen (mede) uit de koker van Friesland Pop. Daarbij 
heeft Friesland Pop ook de nodige support geboden bij 
de problemen waarmee de Friese poppodia hadden en 
hebben te kampen. Dit soort initiatieven willen we blijven 
nemen om ervoor te zorgen dat Fryslân zich als hotspot 
voor talentontwikkeling verder kan blijven ontwikkelen. 

6.3 Begroting
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Stichting Friesland Pop
Achter de Hoven 21
8933 AG Leeuwarden

Telefoon: 058-2330700
E-mail: info@frieslandpop.nl


