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Samenvatting 

 

 

In De dj als superster wordt een vergelijking getrokken tussen de superster uit de 

popmuziek en de dj uit de dancewereld. De thesis legt overeenkomsten en verschillen in 

marketingtechnieken tussen de popmuziekwereld en de dancemuziekwereld bloot. De 

opkomst en creatie van de superster in de jaren tachtig worden bestudeerd, alsmede de 

geschiedenis van dancemuziek en marketingtechnieken in de dancescene. Hierdoor 

komen ook enkele fundamentele verschillen tussen deze twee muziekwerelden aan het 

licht. 

De dj is aan het einde van de 20e eeuw het middelpunt geworden van de 

dancescene. Het uitgebreide takenpakket van een dj vertoont overeenkomsten met het 

takenpakket van een superster in de popmuziek. Ook op het gebied van de marketing zijn 

er diverse overeenkomsten gevonden in dit onderzoek. Hier zijn echter ook belangrijke 

verschillen aan het licht gekomen.  

Uit de interviews met specialisten uit de dancewereld blijkt dat de 

marketingmethodes die zij gebruiken, voor een groot deel overeenkomen met de 

benodigdheden die gevonden werden voor het bereiken van de supersterstatus in de 

popmuziek in de jaren tachtig. Vier van die zeven benodigdheden, te weten het verzorgen 

van optredens, wereldwijde distributie, cross-overs en weinig aanbod op het gebied van 

optredens, worden volledig identiek ook toegepast in de marketing van dj’s. Slechts met 

één punt, het bezitten van sex appeal, wordt op dit moment niets gedaan door de 

specialisten uit de dance-industrie. De twee overige punten, te weten visuele 

aantrekkelijkheid en het scoren van hits, worden op een andere manier belangrijk 

gevonden in de dancewereld dan bij supersterren in de popmuziek het geval is. Ook op 

het punt van spaarzaamheid in publiciteit is een zelfde soort verschil zichtbaar. Dit 

manifesteert zich op het terrein van de geloofwaardigheid van een dj. Hierin ligt een groot 

deel van de fundamentele verschillen tussen de dancewereld en de popmuziekwereld 

verscholen. 
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De dancewereld is geen mainstream populaire muziekwereld. De wensen van de 

doelgroep van dance wijken sterk af van de verwachtingen van een mainstream publiek. 

Een dj wil te allen tijde trouw blijven aan zijn doelgroep en commerciële uitstapjes naar 

grotere doelgroepen worden alleen gedaan als de stijl van de dj hiermee niet wordt 

verloochend. Een ander groot verschil tussen een dj en een popartiest ligt in het feit dat 

een dj voornamelijk repertoire van anderen ten gehore brengt. Een popartiest draagt 

daarentegen voornamelijk zijn eigen repertoire uit. Het laatste grote verschil tussen een dj 

en een superster is de anonimiteit waarin dj’s kunnen leven. Ze kiezen hier bewust voor, 

blijkt uit het onderzoek. Dj’s streven geen supersterrenstatus na zoals die bestaat in de 

popmuziek.  
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Voorwoord 

 

Na een zeer geslaagde stage bij de omroep BNN op de evenementenafdeling heb 

ik een eigen bedrijfje opgericht. Dit klinkt interessanter dan dat het in werkelijkheid was. 

Ik zou namelijk alleen op factuurbasis wat organisatorische taken blijven doen voor het 

feest BED van BNN. Naast die werkzaamheden had ik dan mooi de tijd om mijn 

opleiding af te sluiten met het schrijven van een doctoraalscriptie. Het liep echter iets 

anders. Al snel kregen enkele organisaties lucht van mijn bedrijfje en wilden graag gebruik 

maken van mijn diensten. Dit soort freelance werk bood geen zekere inkomsten en 

daarom was ik constant op zoek naar nieuwe opdrachten om rond te kunnen komen. De 

scriptie bleef hierdoor liggen. 

Toen ik eindelijk serieus met de scriptie begon, was het inmiddels drie jaar geleden 

dat ik in de collegebanken had gezeten. Sinds die tijd was ik werkzaam in een zeer 

commerciële en praktische wereld. De omschakeling naar de wetenschap viel dan ook niet 

mee. Ik heb een onderwerp gekozen waar ik in mijn dagelijkse werkzaamheden mee te 

maken heb, de dancewereld. Het verschil blijven zien tussen de wetenschappelijke scriptie 

die ik aan het schrijven was en de praktische wereld waarin ik werkzaam ben was een 

moeilijke opgave.  

Bij deze met de tijd steeds zwaarder wordende taak heb ik veel steun gekregen van 

familie, vrienden, leraren en collega’s. Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn lieve 

vriendin Nina en mijn lieve ouders. Mijn lieve zus, Jonna, wil ik ontzettend bedanken 

voor haar scherpe ogen en al haar opbouwende opmerkingen. Ingmar Leijen, mijn 

begeleider, wil ik danken voor zijn vertrouwen in een goede afloop en zijn fijne 

begeleiding van het schrijfproces. Lutgard Mutsaers bedank ik voor haar geweldige lessen 

op het gebied van de populaire muziek. Tot slot wil ik iedereen die aan de interviews heeft 

meegewerkt danken voor het kijkje in hun keuken; Rachel Birchwood (IMD), Alexander 

Bos (Reprezents Management / Around Nine), Dick Leijen (1Management), Marc Marot 

(Terra Firma Management), Ryan Saltzman (Bullitt Bookings), Dave Seaman en Jesse 

Voorn.  
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Inleiding 

 

Is een dj te vergelijken met een superster? Ik vind persoonlijk heel veel mensen 

supersterren, dus het antwoord zou ja kunnen zijn. Maar is een dj te vergelijken met een 

superster zoals we die kennen uit de popmuziek, zoals Michael Jackson, Madonna, 

enzovoorts? Tiësto verkoopt tenslotte ook hele stadions uit… Deze vraag is al moeilijker, 

maar tevens duidelijker doordat het beperkter wordt. Om het nog meer te beperken 

onderzoekt deze scriptie de vraag op één specifiek terrein, namelijk dat van de marketing. 

 

 Deze scriptie is een onderzoek naar de supersterstatus zoals we die kennen in de 

popmuziek en het fenomeen dj in de dancewereld. Marketingtechnieken die gebruikt 

worden in de wereld van de dj’s worden onder de loep genomen en vergeleken met de 

opkomst van supersterren in de popmuziek in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 

Centraal in deze thesis staat de volgende probleemstelling c.q. onderzoeksvraag: 

 

Hangen marketingmethodes van dj’s in de dance-industrie samen  

met technieken die werden gebruikt bij de creatie van supersterren  

in de popmuziek in de jaren tachtig? 

  

 Het doel van deze vraag is om te achterhalen of managers van dj’s hetzelfde te 

werk gaan als hun collega’s in de popmuziek. Met dit antwoord kan vervolgens in de 

praktijk wat gedaan worden. De dancewereld is, vergeleken met de popmuziek, een 

nieuwe wereld die de uitkomsten van dit onderzoek kan gebruiken om de promotie van 

dj’s (nog) beter vorm te geven. 

 

De thesis is dusdanig opgebouwd dat er stapsgewijs wordt toegewerkt naar een 

antwoord op de centrale vraagstelling. Om zinnige dingen te kunnen zeggen over dj’s in 

de dancewereld, zal in hoofdstuk 1 eerst op basis van literatuur onderzoek gedaan worden 

naar het ontstaan van de muziekstroming waarin de dj groot is geworden, dance. Hierbij 

komen ook de verschillende spelers in de dance-industrie uitgebreid aan bod. De grootste 

speler, de dj, zal nader worden bekeken in hoofdstuk 2. Ook dit onderzoek naar het 
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ontstaan van het fenomeen dj en de verschillende rollen die een dj kan hebben zal op 

basis van literatuur geschieden. Vervolgens richt het literatuuronderzoek zich in 

hoofdstuk 3 op het ontstaan van supersterren in de jaren tachtig. In hoofdstuk 4 zal de 

andere grote pijler van het onderzoek, de marketing, aan bod komen. Hier wordt met 

name gekeken naar een specifiek deel in de marketing, te weten de promotie in de 

muziekindustrie. Tot slot zullen door middel van interviews specialisten uit de dancescene 

aan het woord gelaten worden over dit onderwerp. Centraal hierbij staat de vragen hoe zij 

de promotie van dj’s inrichten en of zij vinden dat dj’s vergeleken kunnen worden met 

popsterren. De vergelijking van deze antwoorden met het literatuuronderzoek zal leiden 

tot de conclusie van deze thesis en dus tot het antwoord op de probleemstelling. 

  

 Dancemuziek bestaat nu ongeveer 25 jaar. Toch overheerst nog steeds het gevoel 

binnen de dancewereld dat dance niet als volwaardig wordt gezien binnen de populaire 

muziek. Dit terwijl er elk weekend miljoenen jongeren over de gehele wereld staan te 

dansen op de beats van dancemuziek. Dj’s zijn iconen geworden binnen deze dancescene 

en groeien uit tot idolen van jongeren. Dit fenomeen van idolen zien we al langere tijd in 

de popmuziek. De vraag is of die supersterren uit de popmuziek te vergelijken zijn met de 

dj’s in de dancewereld, en dan specifiek gericht op de marketing van beide groepen. Dit 

onderwerp is gekozen om de marketing in de dance-industrie in kaart te brengen. De 

uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor een ieder die werkzaam is in de 

dancesector en de promotie van een dj nog beter wil organiseren.  
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Dance, een introductie 

 

1.1 Dance, de muziekgeschiedenis 

 

Housemuziek is ontstaan in de steden gelegen aan de oostkant van de Verenigde 

Staten van Amerika een kleine dertig jaar geleden. In het eerste deel van dit hoofdstuk is 

chronologisch en geografisch te lezen hoe house zich in de afgelopen dertig jaar heeft 

kunnen ontwikkelen tot het genre dat het vandaag de dag is. Waaruit is house 

voortgekomen, wat is de oorsprong van house, welke steden waren van belang voor de 

ontwikkeling van house, welk publiek voelde zich tot house aangetrokken en wie waren 

belangrijke figuren in deze geschiedenis? De antwoorden op al deze vragen moeten leiden 

tot een goed beeld van wat house eigenlijk was en is. Dit eerste deel van het hoofdstuk 

Dance, een introductie zal aantonen dat house gebaseerd is op twee pijlers, te weten 

escapisme en hedonisme en dat house een volwassen muziekgenre is geworden met een 

rijke geschiedenis. 

 

New York, de bakermat van house 

Housemuziek is ontstaan in New York. House is voortgekomen uit de 

overblijfselen van discomuziek en vormgegeven door een groep mensen die wilde 

ontsnappen aan het harde stadse leven aldaar. In deze paragraaf zal dit proces worden 

beschreven waarbij tevens een belangrijk figuur en een belangrijke club voor housemuziek 

geïntroduceerd worden.  

Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw bloeide het muziekgenre disco. 

Disco werd razendsnel een grote hype met de film Saturday Night Fever uit 1978 als één 

van de hoogtepunten. Er ontstond een te groot aanbod van commerciële discomuziek 

tijdens deze hype en het grote publiek verloor hierdoor snel interesse in de 

muziekstroming. Men zag de ontwikkelingen als een sell-out. Selling out is een term die in 

de muziekwetenschappen gebruikt wordt om aan te geven dat geld verdienen de overhand 

krijgt over de artistieke integriteit. De muzieksoort disco keerde hierdoor terug naar zijn 

oorsprong: underground (Poschardt, 1998).  
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Al in 1977 opende in New York de club Paradise Garage. Deze club gaf disco al 

voor de discohype de mogelijkheid om uit te groeien tot iets nieuws, ver weg van de 

massamedia en de commercie. Pas na de discohype werd Paradise Garage een groot 

succes. De club kan gezien worden als één van de grondleggers van dancemuziek die later 

ontstond. Het brein achter deze club die tot 1987 zou bestaan was Larry Levan. Hij wist 

met veel kennis van en gevoel voor muziek Paradise Garage tot één van de succesvolste 

clubs uit de dance-geschiedenis te maken. Het was ‘an oasis of shared pleasure in a city 

that was becoming increasingly ruthless’ zoals Bill Brewster en Frank Broughton het 

omschreven in hun boek ‘Last night a dj saved my life’ (Brewster & Broughton, 1999). 

Voornamelijk zwarte en latino gay jongeren bezochten de club. Hier konden ze 

ontsnappen aan het rauwe stadsleven van New York en gingen ze op in een geheel van 

gelijkheid, vrijheid en compassie. “It really was the temple. It was sacred ground” zei de 

New Yorkse dj Johnny Dynell (Brewster & Broughton, 1999). Er werd vrijelijk en veel 

drugs gebruikt, sex in de club was niet ongewoon en het publiek was open-minded en 

gemêleerd. 

De vrijheid die er in de club was ten aanzien van drugs, sex en publiek, was ook 

terug te vinden in de muziek van de club. Larry Levan, zelf ook gay en afro-Amerikaans, 

begon samen met zijn goede vriend Frankie Knuckles met het draaien van muziek zonder 

de begrenzing van één muziekstijl. Zo mixte hij disco, rock, pop, soul, rap en funk door 

elkaar. Hij combineerde bestaande platen uit verschillende genres met synthesizers en 

drumcomputers. Naarmate de jaren vorderden, werd de muziek in de club steeds 

soulvoller en meer op gospel georiënteerd. Muzikaal gezien was het een culture clash in 

Paradise Garage.  

De naam van de club heeft geleid tot de genrenaam ‘garage’. Vandaag de dag 

verstaan we onder garage echter slechts een klein deel van wat Larry Levan draaide. Het 

melodische en jazzy gospelgedeelte van zijn repertoire groeide uit tot dit op zichzelf 

staande genre garage (Brewster & Broughton, 1999). Dit gebeurde niet alleen in de 

Paradise Garage zelf, maar ook in andere clubs in en om New York. Na de hype van de 

vercommercialiseerde disco vond men in een club als Paradise Garage de ‘culture clash 

with no bounderies’ waarin alles mogelijk was. 
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Chicago, waar house groeide 

Net toen housemuziek begon te leven in New York werd Frankie Knuckles 

gevraagd om in Chicago als dj aan het werk te gaan. Al in 1977 verhuisde hij vanuit New 

York naar de mid-west en startte met werkzaamheden in een nieuwe club, The 

Warehouse genaamd. Hij bracht de nieuw ontstane dj-ing skills van zijn geboortestad 

New York naar Chicago. Zijn sound aldaar werd echter in de loop der jaren anders dan de 

oorspronkelijke garage sound uit New York. Frankie Knuckles bracht iets in Chicago dat 

men nog niet kende: hij populariseerde de funky, soulvolle en donkere kanten van disco 

(Brewster & Broughton, 1999). In deze paragraaf zal worden beschreven dat door deze 

steeds energiekere stijl en door technologische ontwikkelingen een groter publiek bereikt 

werd dan in New York. House muziek groeide in Chicago en werd door steeds meer 

mensen gevoeld. 

Re-editing, arranging, extending, alles werd mogelijk door nieuwe technologische 

ontwikkelingen (Poschardt, 1998). Er kwamen nieuwe baslijnen, nieuwe ritmes en andere 

drums onder bekende nummers. Complete remixen werden thuis gemaakt en vaak nog 

dezelfde avond in de club gedraaid. Veel van deze nieuw gebruikte technieken waren 

gebaseerd op die van de Jamaicaanse dub. Dit is een tape met steeds herhalende basis-

muziek die werd gebruikt om live-optredens mee te verzorgen. Zo kon men met één tape 

toch steeds nieuwe versies uitvoeren. De beats en bas werden de herhalende basis van een 

nummer. Doordat de techniek zich snel ontwikkelde en apparatuur betaalbaar werd, 

gingen meer mensen ook zelf de muziek maken, wat resulteerde in een ‘do-it-yourself’- 

mentaliteit in de clubscene. Dat de oorspronkelijke consument van muziek ook producent 

kon worden, is een belangrijke stap in de dancemuziek geweest (Brewster & Broughton, 

1999).  

In The Warehouse draaide Frankie Knuckles een steeds energiekere muziekstijl. 

Meer en meer mensen werden aangetrokken door de spirituele en vrije sfeer die The 

Warehouse bezat. “It was like a pagan party!” zei Frankie Knuckles tijdens een 

symposium (Ross en Owen, 1995 in Social Text). Escapisme was de troef waarop het 

succes van house gebaseerd was. The Warehouse ging begin jaren tachtig bijna aan zijn 

eigen succes ten onder. Frankie Knuckles wilde iets nieuws en opende zijn eigen club, The 

Power Plant. The Warehouse veranderde zijn naam in The Music Box en trok een andere 

dj aan: Ron Hardy. Hij introduceerde een nog energiekere vorm van de dansmuziek dan 
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Frankie Knuckles al had gedaan. Hij ontwikkelde een manier van dj-ing die Frankie 

Knuckles en Larry Levan niet hadden kunnen voorspellen: Hij was in staat om controle 

over zijn publiek te krijgen door zijn opbouwende platenkeuze (Brewster & Broughton, 

1999). Het publiek ging op in de muziek. De dj nam ze mee op een muzikale reis met af 

en toe enorme hoogtepunten. Die nieuwe emotionele intensiteit van de dansvloeren in de 

stad, gecombineerd met Frankie Knuckles en Ron Hardy, gaven het nachtleven in 

Chicago een energie en toewijding die ongeëvenaard waren. Chicago was rauwer, funkier 

en meer dansbaar dan New York.  

Het publiek wilde de muziek ook thuis horen en ging in platenzaken vragen om de 

muziek die in The Warehouse gedraaid werd. Al snel werd dit ‘Warehouse muziek’ 

genoemd, en niet veel later ‘house muziek’. De Chicago stijl werd door zijn diepe 

rauwheid ook wel deep-house genoemd, daar waar de NY-stijl garage-house heette 

(Poschardt, 1998). De housescene spreidde zich uit over de gehele stad en over meer 

bevolkingsgroepen dan enkel de gays. House music was born… 

 

In the beginning, there was Jack, and Jack had a groove.  

And from this groove came the grooves of all grooves.  

And while one day viciously throwing down on his box,  

Jack boldly declared: “let there be house!” and house music was born. 

 

Het is inmiddels 1988 wanneer Mr Fingers (aka Larry Heard) zijn visie op de 

nieuw ontstane muziekstroming house etaleert in de track Can you feel it? (Fingers Inc., Can 

you feel it?, Jack Trax, 1988). De woorden die de essentie en het gevoel van house zo goed 

weergeven in Can you feel it? hebben tot op vandaag de dag hun waarde behouden voor 

house-liefhebbers over de gehele wereld zoals blijkt uit de vele remixen die van deze track 

gemaakt zijn. De track was het begin van een grootschalige verandering van het muzikale 

landschap. House was niet langer meer enkel het domein van de zwarte en latino gays in 

Chicago en New York, house muziek werd nu door iedereen gevoeld. 
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Detroit, een ontwikkeling van house 

House bleef niet beperkt tot de steden New York en Chicago. Door het succes 

verspreidde house zich over diverse andere steden waarvan Detroit een belangrijke speler 

was. Hier ontstond namelijk een stijl die typerend is voor house in het algemeen vanwege 

zijn productieproces en de ziel die producers in de muziek wilden leggen.  

Detroit, een grote (auto-)industriestad in de Amerikaanse staat Michigan, is de 

bakermat van Motown. Motown, de wereldberoemde soulvolle platenmaatschappij, 

ontstond in 1959 in deze stad (www.motown.com, 28-06-2006). Begin jaren tachtig drong 

een heel andere muziekstijl door tot deze muzikale stad, namelijk de house en garage uit 

Chicago en New York. Vele jongeren, waaronder Juan Atkins, Kevin Saunderson en 

Derrick May, reden elke week zo’n 300 mijl naar Chicago om daar in The Music Box de 

house van Ron Hardy aan te horen. Eenmaal terug in de stad van de soul, begonnen deze 

drie producers te werken aan hun eigen Detroit sound. Ze leefden als zwarte jongeren in 

een witte buitenwijk, Belleville genaamd, waar zij een sound construeerden die nog 

puurder en nog moderner was dan de Chicago sound. Het klonk nog industriëler en nog 

elektronischer (Brewster & Broughton, 1999). Op hun eigen manier probeerden ze een 

stijl te creëren die zich bevrijd had van al de voorgaande muziek.  

De stad Detroit was midden jaren tachtig hard geraakt door de recessie in de 

Verenigde Staten. Er ontstond een harde, gewelddadige situatie in de stad die 

gereflecteerd werd in het harde en agressieve geluid van de nieuw ontstane ‘Detroit 

techno’. Uit een stad met veel criminaliteit en geweld wil je graag vluchten. Juan Atkins 

zei: “Je wilde dat iemand of iets je liet ontsnappen. Ik zag techno altijd als een soort 

dromen” (Poschardt, 1998).  

Het grote verschil met de uitvinders van techno in Detroit (ook wel The Belleville 

Three genaamd) en de stichters van house en garage in Chicago en New York, is dat The 

Belleville Three echte producers waren en nauwelijks dj-activiteiten ondernamen. Ze 

worden dan ook meer als muzikanten gezien. Zelf zeggen ze over hun muziek: “We zagen 

het niet als entertainment, meer als psychologie” (Brewster & Broughton, 1999). 

Uiteindelijk was de muziek wel gemaakt voor de dansvloer, maar men zag het toch breder 

dan dat alleen. Er moest volgens het trio een verhaal inzitten, een lijn.  

Detroit bezat niet zo’n grote en invloedrijke clubscene als bijvoorbeeld Chicago. 

Detroit werd dan ook meer de stad waar techno vandaan kwam, dan de stad waar techno 
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echt leefde. De eerste grote, wereldwijde technohits (Big fun en Good life) waren van de 

hand van Kevin Saunderson, onder zijn pseudoniem Innercity. Ondanks deze en andere 

kleinere hits van onder andere Derrick May, kregen deze pioniers van de techno pas veel 

later erkenning voor hun werk. Vele Europese techno-artiesten (Kraftwerk bijvoorbeeld) 

streken met de eer, mede omdat in Europa de techno wel echt tot leven kwam in de 

aanwezige clubscene in met name Duitsland en België (Poschardt, 1998).  

 

Ibiza en de UK, de wereldwijde doorbraak 

Het succes van housemuziek in de Verenigde Staten werd opgepikt op Ibiza. Op 

dit eiland waren alle elementen voor hedonisme en escapisme aanwezig en hier wortelde 

house zich dan ook diep in Europese grond. Vanaf Ibiza verspreidde house zich via het 

Verenigd Koninkrijk over Europa. In deze paragraaf valt te lezen hoe deze verspreiding 

zich manifesteerde en dat drugs in het succes van house in Europa een belangrijke rol 

speelden. 

De explosie van housemuziek begon in London door een groepje Engelse dj’s die 

in 1987 een tripje hadden gemaakt naar Ibiza. Daar kwamen ze in aanraking met een 

clubcultuur die ze nog niet kenden. Een zeer gevarieerd publiek, bestaande uit celebrities, 

gays, white trash en toeristen, ging in de clubs aldaar helemaal uit hun dak op zeer diverse 

muziek, mede door het gebruik van de drug XTC (Brewster & Broughton, 1999).  

Eenmaal terug in London probeerde dit groepje dj’s, met succes, eenzelfde soort 

sfeer op te roepen. Veel promotie hiervoor was niet nodig. Wanneer het publiek de dj’s en 

hun vrienden zag huppelen, lachen (de Smiley werd hét symbool van house in deze tijd), 

knuffelen en dansen, was de interesse snel gewekt. De combinatie tussen XTC en 

housemuziek bracht een nieuwe unieke sfeer naar boven die vele jongeren aansprak. De 

zogenaamde warehouse parties in Engeland schoten als paddenstoelen uit de grond. 

Overal in het land werden op zeer korte termijn illegale feesten georganiseerd, veelal in 

leegstaande loodsen (Poschardt, 1998). De feesten werden gepromoot via telefoontjes en 

flyers waardoor de feestgangers en de organisatoren de politie vaak wisten te ontlopen. 

De dj’s waren de helden van deze warehouse-feesten want ze werden slecht betaald, 

werden achterna gezeten door de politie en waren toch altijd van de partij. Zonder 
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lichtinstallaties en vergunningen waren deze feesten de puurste en ruwste vorm van 

‘clubbing’ in de geschiedenis van de house (Poschardt, 1998). 

1988 wordt door vele schrijvers van dancegerelateerde stukken gezien als het jaar 0 

voor de dance (zie bijvoorbeeld Poschardt, 1998 en Rietveld, 1998). Dit jaar werd het jaar 

van de grote wereldwijde doorbraak van dance. De zomer van 1988 werd the Summer of 

Love genoemd. Op allerlei manieren werd namelijk geprobeerd het flower power gevoel 

van eerste Summer of Love in 1967 in San Francisco weer op te roepen. Grote feesten en 

clubs trokken een explosief groter wordende groep jongeren aan die hun hoop op een 

betere wereld zochten in flower power en liefde (Poschardt, 1998).  

 

Nieuwe genres binnen house 

Housemuziek en de bijbehorende subcultuur groeiden begin jaren negentig enorm 

in populariteit. Niet alleen droeg dit bij aan de vercommercialisering van house, maar ook 

aan het ontstaan van diverse nieuwe housestromingen. Geografisch gezien gebeurde er in 

deze jaren in elk Europees land wel iets unieks met housemuziek. Zo stond Duitsland 

bekend om de verdere uitwerking van Detroit techno tot een echt Duitse versie van deze 

stijl (Poschardt, 1998), België stond bekend om Electric Body Music en New Beat 

(Poschardt, 1998), Nederland had de gabberhouse (Rietveld, 1998) en in Engeland 

gebeurde daadwerkelijk van alles. Het voert te ver om hier alles uitgebreid te behandelen, 

dus in deze paragraaf wordt er kort gekeken naar wat er in Engeland gebeurde. Enkele 

van deze stromingen werden namelijk ook mainstream erg groot en haalden de 

wereldwijde hitparades.  

De continuering van de Summer of Love werd in Engeland gevonden in Rave. 

Rave stond voor een nieuwe muziek, een nieuwe jeugdcultuur en een nieuw soort 

clubnight. Raves werden massa-evenementen waarbij de dj en steeds grotere status kreeg 

toebedeeld (Poschardt, 1998). De pijlers van de Summer of Love vonden hun toekomst 

in raves; Liefde, vrede, gelijkheid, eenheid, daar draaide het om tijdens de raves. Tevens 

speelden het ontsnappen aan de dagelijkse sleur en het hedonisme grote rollen tijdens 

deze raves. Dit alles mede door het gebruik van de drug XTC. Terwijl deze raves in zeer 

korte tijd duizenden mensen trokken, kwamen er langzaam uit de underground meerdere 

dancestromingen bovendrijven.  
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Rare grooves, Acid Jazz en Modern Soul zijn slechts enkele voorbeelden van deze 

stromingen die veelal de combinatie van diverse soorten ‘oude’ muziek mixten met allerlei 

elementen van house. DJ’s speelden hierin een belangrijke rol. Zij bleken in staat door 

middel van voortschrijdende technologisch inzicht allerlei muziek met elkaar te mixen, 

wat tot nieuwe muziekstromingen leidde. Engelse formaties als Massive Attack, Soul II 

Soul, Tricky, Portishead en Mo’wax waren allemaal gebaseerd op de dj in plaats van op 

muzikanten. Al deze formaties waren met hun vernieuwende dancesound erg succesvol, 

zowel in de underground als in de hitparades (Poschardt, 1998). Dit heeft er in belangrijke 

mate aan bijgedragen dat housemuziek mainstream werd geaccepteerd. 

 

De commercialisering van house 

Begin jaren negentig heeft housemuziek grote delen van de wereld bereikt en ook 

is housemuziek uitgegroeid tot een verzameling van verschillende stijlen. Omdat velen de 

naam house niet meer op vinden gaan voor al die verschillende stijlen wordt steeds vaker 

de term dancemuziek gebruikt. Housemuziek als term blijft echter populair, met name 

voor de eerder beschreven stijl uit New York en Chicago. Dancemuziek dringt al geruime 

tijd door in de hitparades in diverse vormen. 1989 was een zeer succesvol jaar in de 

geschiedenis van dance met meer dancehits in de hitlijsten dan ooit tevoren (Rietveld, 

1998), en dit bleef alleen maar groeien.  

Naast de eerder genoemde nieuwe Engelse dancestijlen, kwamen er ook 

commerciële varianten op de dancemuziek die speciaal voor de dansvloer waren gemaakt. 

Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de ‘happy house’. Deze variant op verschillende 

dancestromingen zoals bijvoorbeeld de gabber, was zeer geschikt voor het grote publiek 

en daarmee de hitparades. Ook veel kinderen die nog te jong waren om naar de party’s te 

gaan waren geïnteresseerd in deze muziek. De ‘echte’ party animals vonden deze sell-out 

maar niks. De gebruikelijke clash tussen underground en commercie kwam hier weer 

duidelijk aan het licht.  

De dancemuziek puur voor de dansvloer was meestal niet geschikt voor de top-40 

en omgekeerd, waardoor deze twee stromingen goed naast elkaar konden voortbestaan en 

zich elk apart verder konden ontwikkelen. Door deze vercommercialisering van één 

stroming kwamen steeds meer mensen in aanraking met house- en dancemuziek. Gingen 
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eind jaren tachtig nog 2 tot 3 duizend mensen naar een (ware-) housefeest in leegstaande 

loodsen (Rietveld, 1998), eind jaren negentig gingen tienduizenden mensen naar festivals 

als DanceValley en Mysteryland met alleen maar dancemuziek. De clubs en zelfs de 

conservatieve poppodia ontdekten dat dance zeer lucratief was en vele van hen gingen 

zich steeds meer richten op deze stroming. Dance werd naast pop en rock een stabiele 

stroming binnen de populaire muziek in de jaren negentig. 

 

De stabilisering van dance  

 In de jaren na de millenniumwisseling vestigde dancemuziek zich stevig naast de 

reguliere stromingen als pop en rock. Dance is ‘part of daily life’ geworden, aldus 

dancemuziek reporter Michael Paoletta in Billboard Magazine (Paoletta, 2004). Van radio 

en clubs tot tv-commercials en ringtones, overal is in het nieuwe millennium dance te 

horen.  

 In Nederland wordt sinds 1996 het Amsterdam Dance Events georganiseerd door 

Buma Cultuur (voorheen Conamus). Tijdens dit evenement van 3 dagen ontmoeten 

professionals uit de wereldwijde dance-industrie elkaar. Na de eerste vijf hectische jaren 

waarin dance zijn plaats binnen de muziekwereld probeerde te vestigen, volgden edities 

met een steeds groeiend aantal participanten. Zo nam het aantal deelnemers aan de 

congressen toe van 500 in 1996 tot bijna 1800 in 2006. Ook het aantal artiesten groeide 

enorm: van 40 in 1996 tot 400 in 2006. In 2004 kwamen zo’n 32.000 bezoekers naar deze 

artiesten luisteren tijdens het ADE (Brandle, 2004), wat meer was dan ooit te voren. De 

dance stabiliseerde zich in het veld van de populaire muziek.  

 

 

1.2 Dance, de spelers in de muziekindustrie 

 

Het tweede deel van dit hoofdstuk is gewijd aan de muziekindustrie. Het netwerk 

van de dancemuziekindustrie ziet er anders uit dan in de reguliere muziekindustrie. Zo 

zijn er enkele nieuwe spelers in dit netwerk, maar ook de bestaande spelers spelen een 

andere rol dan in het gebruikelijke muzieknetwerk. Welke taken deze spelers hebben en 

hoe deze zijn ingevuld valt te lezen in dit tweede deel van hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 heeft 
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in zijn geheel een introductie in de wereld van dance geboden. Na het lezen hiervan is de 

basis gelegd om dieper in te kunnen gaan op één van de belangrijkste spelers in de dance, 

te weten de dj. 

 

De clubs, de top van de structuur 

Het dance-industrienetwerk is een alternatief netwerk op structureel gebied, niet 

zozeer op ideologisch gebied. Aan de top van deze structuur staat de club. De club is op 

zichzelf weer een apart netwerk van dj’s, dansers en publiek. De belangrijkste speler in dit 

netwerk, de dj, zal in hoofdstuk 2 nader worden bekeken. Hier gaat het om de club zoals 

we die kennen in de dancewereld. Wat is het bestaansrecht van de club en waar komt dit 

concept vandaan, zijn vragen die hier beantwoord zullen worden. 

Naar een discotheek gaan werd in de periode van de discohype een groeiend 

sociaal gebeuren (Poschardt, 1998). Met de komst van het housetijdperk werd Studio 54 

(naast Paradise Garage) in New York het ultieme voorbeeld van een club. Deze club 

startte in 1976 met een concept dat ongekend was in de uitgaanswereld. Er werd een 

wereld vol glamour gecreëerd met modellen, uitbundige nichten, fotografen, popsterren, 

ministers, etc. Naast het gecreëerde glamourpubliek waren muziek, drank en drugs 

belangrijke pijlers waarop de club stond. Het imago van Studio 54 (in grote mate gevormd 

door het zeer strenge deurbeleid) droeg bij aan het scheppen van een nieuwe 

uitgaansvorm.  

Door Studio 54 werden clubbers zich ook bewust van de mogelijkheid door stijl en 

mode een fantasie en vrijheid te creëren die niet alleen voorbehouden was aan de 

gebruikelijke elite (Poschardt, 1998). Het resulteerde in een publiek dat zich uitbundig 

vermaakte en losbandigheid tot recht verhief. Hierdoor werd de club steeds meer gezien 

als een ontsnapping aan de dagelijkse wereld. Voornamelijk dit element (escapisme) droeg 

bij aan het succes van de clubs in de houseperiode.  

Naast een vrijplaats voor publiek was de club hét platform voor de muziek. In de 

club kan het succes van een plaat beginnen. Dit eventuele succes kan omgezet worden 

naar de massamedia door een cross-over te maken naar de hitlijsten of door de track op 

een compilatie-cd te zetten. Het clubpubliek fungeert hierbij als de testmarkt. 

Platenmaatschappijen geven door middel van ‘clubpluggers’ dan ook gratis platen weg aan 
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de club-dj’s, zoals dit al jaren gebeurt bij de radio. Deze commerciële handelswijze van de 

house-industrie is daarom volledig geïnstitutionaliseerd te noemen (Toynbee, 2000). 

 

Platenmaatschappijen, majors vs. indies 

De platenmaatschappijen zijn een speler in het dancenetwerk waarvan de rol erg 

verschilt met hun rol in de reguliere populaire muziek. De grote maatschappijen (de 

majors) hebben het in de dancewereld moeilijk ten opzichte van de kleinere 

maatschappijen (de independents / de indies). In deze paragraaf zal worden ingegaan op 

deze strijd en de oorzaak daarvan. De mentaliteit die in de dancewereld leeft, de do-it-

yourself mentaliteit, speelt hierbij een belangrijke rol.  

Platenmaatschappijen spelen een andere rol in de dancewereld dan in de 

gestandaardiseerde popmuziekwereld. Tot op de dag van vandaag is het de majors niet 

gelukt op grote schaal vat te krijgen op de muziekstroming dance, zoals dat wel gelukt is 

bij andere grote populaire muziekstromingen. Het ontbreekt de majors aan kennis en 

capaciteit om de juiste mensen aan te nemen om te infiltreren in de danceindustrie 

waardoor het voor deze bedrijven erg moeilijk is om dancemuziek te ontdekken en te 

verkopen (Toynbee, 2000). Ook het opzetten van aparte dancelabels heeft de majors niet 

geholpen om grip te krijgen op de danceindustrie.  

De ‘do-it-yourself’-mentaliteit die heerst binnen de dance is groot. Iedereen die dat 

wil, kan danceplaten uitbrengen, omdat de productiekosten laag zijn. Dit is terug te zien in 

cijfers van cd-singles in de UK in 1998: 22,2 % van de verkochte singles was uit de 

categorie dance, maar van de gereleasde singles was 61% dancemusic (Toynbee, 2000). 

Uit deze cijfers blijkt dat het makkelijk is om een poging te wagen in de dance. Slechts een 

deel van deze pogingen haalt de hitparades, maar het aanbod is enorm. De dancewereld 

heeft de majors dus niet direct nodig om de markt op te kunnen. 

Er is in deze een goede vergelijking te maken met de onafhankelijke 

rockactiviteiten die eind jaren zeventig ontstonden. David Rowe beschrijft in zijn boek 

Popular Cultures uit 1995 deze punk / rock gebeurtenissen van eind jaren zeventig. In 

deze late jaren zeventig waren vele consumenten ontevreden over de output van de 

majors. Daarnaast was er de steeds grotere verspreiding van steeds goedkopere 

opnametechnologie. Eind jaren 70 was er een flinke daling te zien in de omzet van de 
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muziekindustrie (tot wel 37% bij de albums). De independents (kleinere, onafhankelijke 

platenmaatschappijen) deden het daarentegen erg goed in vergelijking met de majors. De 

majors gingen daarom de independents nadoen in flexibiliteit, productie, maar ook qua 

muziek, wat resulteerde in een culturele, maar ook ideologische omslag. Het was de punk-

boom eind jaren zeventig die de indies (independents) echt stevig in hun schoenen zette. 

Ook hier zagen we de sterke ‘do-it-yourself’-mentaliteit opkomen. Punk had namelijk (net 

als de latere dance) een andersdenkende houding, het was eerder beginnend dan 

ontwikkeld in z’n recordings, marketing, packaging en performance. Dit was ook terug te 

zien in de organisatorische structuur van de punkindustrie (Rowe, 1995) en later dus ook 

in de beginnende danceindustrie. We kunnen concluderen dat de rol van de 

platenmaatschappijen in het dancenetwerk niet zo groot is als in het reguliere 

muzieknetwerk door de mentaliteit die in de dancewereld leeft. 

 

Platenzaken, de speciaalzaak 

 De platenzaken spelen een belangrijke rol in het dancenetwerk. De reguliere 

platenzaken worden grotendeels omzeild in de dancewereld door de opkomst van kleine 

speciaalzaken enkel en alleen gericht op dancemuziek. Deze winkels groeien door hun 

specialisme uit van enkel de leverancier van de dj’s tot leverancier van iedereen die in 

dance geïnteresseerd is. Het verschil tussen de reguliere zaken en de speciaalzaken, 

alsmede de groei van de doelgroep van deze zaken wordt hier beschreven. 

Begin jaren negentig ontstonden her en der speciaalzaken op het gebied van 

dancemuziek. Daar waar bij de reguliere platenzaken de collecties voornamelijk op artiest 

en bekendheid gericht waren, draaide het bij de dancespeciaalzaken om iets anders. In de 

dance werd namelijk de authenticiteit en daarmee de producer van een track niet zo 

belangrijk gevonden als in de pop- en rockwereld (Rietveld, 1998). Vele platen kwamen 

zelfs op een zogenaamd ‘white label’ uit, waarvan bijna niemand de oorsprong kende.  

 Dancespeciaalzaken sprongen in op deze ontwikkeling door de winkels veel meer 

in te richten op genre en vooral subgenres. Bij de reguliere platenzaken was een indeling 

op genre al wel gebruikelijk, maar dit gebeurde naar bijvoorbeeld de genres pop/rock, jazz 

en klassiek (Hesmondhalgh, 1998). In de dancespeciaalzaken werden in 1994 al 38 

subgenres geteld binnen het genre dance door ‘The Monopolies and Mergers 
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Commission’ in de UK (MMC, 1994). Meer dan enig andere platenzaak werd hierdoor de 

dance speciaalzaak dé specialist op het gebied van elk genre dat bestond in de 

danceindustrie. 

 Door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, en de daardoor dalende 

prijzen, werd de aanschaf van platenspelers en mixers voor vele jongeren een 

mogelijkheid. De mentaliteit was al aanwezig (do-it-yourself) in de dancewereld, maar nu 

was er ook de technische en financiële mogelijkheid om echt zelf aan de slag te gaan met 

het mixen van platen. Hierdoor waren het niet langer alleen de professionele dj’s die in de 

speciaalzaken hun inkopen kwamen doen, maar ook de ‘do-it-yourself’-hobbyist 

(Poschardt, 1998).  

 

Radio en (digitale) televisie, het grote bereik 

 De media radio en televisie hebben lange tijd een kleine rol gespeeld in de 

danceindustrie. Toch volgden ook deze spelers in de dancemarkt de trend die dance al 30 

jaar volgt; van underground naar geïnstitutionaliseerde media. Deze paragraaf begint bij 

de illegale radiostations in de US, om via de institutionalisering in de UK uit te komen in 

Nederland waar nu zelfs digitale televisie zenders zich volledig op dance richten. 

Bij de opkomst van house in de jaren tachtig in enkele Amerikaanse steden was de 

rol van de radio niet groot. House stond nog in de kinderschoenen en de commerciële 

radiostations pikten de trend niet op. De piratenzenders in steden als New York en 

Chicago gingen wel over tot het uitzenden van verschillende house shows. Lange tijd 

bleef housemuziek illegaal de ether ingezonden worden (Poschardt, 1998). 

Het duurde lang tot ook de radio deelnam aan de institutionalisering van dance. In 

1996 werd het aanbod van dance op stations als Kiss FM en de BBC in Groot Brittannië 

erg groot. Populaire club-dj’s als Pete Tong en Danny Rampling kregen hun eigen shows, 

van wie de eerst genoemde tot op de dag van vandaag zeer populair is. Radio was evenals 

de club een medium voor dancemuziek om publiek te bereiken. De rol van radio was 

echter geheel anders en kon worden gezien als een extraatje: de shows herinnerden het 

publiek aan de avond ervoor of stoomden het publiek klaar voor op de avond die komen 

ging (Toynbee, 2000).  
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 Ook in Nederland drong dance steeds meer op de radio door. In 2000 begon de 

succesvolle evenementenorganisatie ID&T een eigen radiostation geheel gericht op 

dancemuziek (van Veen, 2004). Onder de namen SLAM! FM en later ID&T Radio werd 

er via de kabel 24 uur per dag dancemuziek uitgezonden. Momenteel is de naam weer 

veranderd in SLAM! FM en zendt de zender ook via de ether uit, wat aangeeft dat dance 

ook een vaste plaats heeft verworven in het Nederlandse radiolandschap. 

 Daar waar radio in het verleden heeft bewezen een belangrijke rol te spelen in het 

promoten van muziek, daar werden televisie en dan voornamelijk muziektelevisie (denk 

aan MTV en TMF) sinds halverwege de jaren negentig steeds belangrijker voor het 

promoten van de dancemuziek. Toen dance in deze tijd steeds vaker de stap naar de 

commercie wist te maken, kwam er geld beschikbaar om de relatief dure videoclips te 

bekostigen. De groei van de dancemusicvideo was een belangrijke ontwikkeling in de 

danceindustrie, met name voor de promotie van dancemuziek door media als MTV en 

TMF (Burnett, 1996). 

 In 2006 is TMF begonnen met drie digitale themakanalen voor televisie 

(www.tmf.nl, 26-1-2006). Eén van deze kanalen is TMF Party dat zich volledig richt op 

dancemuziek. 24 uur per dag worden hier danceclips op uitgezonden. Net als bij de 

radioshows kan de rol van dit themakanaal gezien worden als het nagenieten van of het 

klaarstomen voor het weekend. Want zoals de website van TMF zelf zegt: ‘met TMF 

PARTY op de achtergrond krijg je pas echt zin in het weekend!’ (www.tmf.nl, 26-1-2007). We 

kunnen concluderen dat dance zich een plaats heeft verworven tussen alle andere 

populaire muziekstijlen in de media radio en televisie door met danceprogramma’s en 

dancekanalen in te spelen op de behoefte aan herinneringen en aan vooruitzichten van het 

dancepubliek. 

   

Het wereldwijde web, nieuwe mogelijkheden 

 De opkomst van internet sinds de jaren negentig heeft een belangrijke rol gespeeld 

in de dancewereld. Het wereldwijde web bood diverse nieuwe mogelijkheden voor de 

danceindustrie en is daardoor een zeer uitgebreide speler geworden in het dancenetwerk. 

De dance-industrie was al op allerlei terreinen vol van de ‘do-it-yourself’-mentaliteit, maar 

internet gaf nog ruimere mogelijkheden om de productie, de distributie, de journalistiek 
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en ook de consumptie in eigen hand te houden. Met name de distributiekant en de 

journalistieke kant op het internet zijn uitgegroeid tot volwaardige en volwassen spelers in 

het dancenetwerk. 

 De majors beklagen zich sinds een kleine tien jaar over de mogelijkheid om muziek 

vrijelijk uit te wisselen over het internet. Dit, zeggen ze, veroorzaakt enorme 

inkomstendalingen voor de grote platenmaatschappijen en artiesten. Deze opstelling van 

de majors is te vergelijken met de instelling die deze majors hadden gedurende de 

opkomst van de mogelijkheid om muziek op te nemen op een cassettebandje in de jaren 

tachtig (Toynbee, 2000). In de dancewereld werd hier anders tegenaan gekeken, mede 

omdat er in verhouding tot de pop/rockindustrie niet veel geld aan de verkoop van cd’s 

werd verdiend. De nieuwe mogelijkheden om muziek te downloaden werden dus direct 

omarmd om dancemuziek zo goed mogelijk te verspreiden en daarmee te promoten.  

 Op internet ontstonden sinds 2000 vele nationale en internationale websites 

specifiek gericht op dance en de bijbehorende clubcultuur. Websites als Link2Party 

(www.link2party.nl) en Partyscene (www.partyscene.nl) richtten zich met uitgebreide 

uitgaansagenda’s op jongeren die willen weten waar ze heen moeten om goed uit te gaan. 

Websites als Beatfreax (www.beatfreax.com) en GrooveCollection 

(www.groovecollection.nl) richtten zich meer op achtergrondinformatie over dj’s, 

producers en muziekstromingen. De dj’s zelf hebben vandaag de dag allemaal hun eigen 

website waar vaak gratis hun sets en nieuwe tracks te downloaden zijn. Voorbeelden 

hiervan zijn de websites van Deep Dish (www.deepdish.com) en John Digweed 

(www.johndigweed.com). 

  

 We kunnen concluderen na dit tweede deel van hoofdstuk 1 dat de danceindustrie 

zichzelf volledig heeft geïnstitutionaliseerd. Het groeiende netwerk heeft zich, mede door 

de heersende mentaliteit in de dancewereld, naast het reguliere muzieknetwerk gevestigd 

en een volwaardige en volwassen plaats verworven in de muziekwereld.  
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De DJ 

 

2.1 Het ontstaan van de dj 

 

Hoofdstuk twee is geheel gewijd aan de belangrijkste speler in de dancewereld, de 

dj. In het eerste deel van dit hoofdstuk zal chronologisch worden verteld hoe de dj is 

ontstaan. Dit zal onder meer gebeuren aan de hand van het fenomeen radio, waar de dj 

zijn oorsprong vindt. Tevens zullen we zien dat de technologische vorderingen in de 20e 

eeuw een grote rol spelen in de ontwikkeling van de dj. Tot slot richten we ons op drie 

muziekgenres die alle hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de dj tot het fenomeen 

dat het nu is. 

 

Het eerste succes, de radio-dj 

Het medium radio heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de dj 

in de 20e eeuw. In deze paragraaf zal in worden gegaan op het fenomeen radio, de 

groeiende macht van radio en de dj en we zullen een sleutelfiguur uit de jaren 50 

introduceren. De oorsprong van de dj ligt verscholen ligt in de radiotechniek. 

In de eerste 40 jaar van het fenomeen radio (vanaf het begin van de 20e eeuw) 

werd er muziek uitgezonden via de ether die in de studio live werd uitgevoerd. Hele 

orkesten en bands speelden zo de zendtijd vol. Met de verbetering van de 

opnametechnieken werd het tevens mogelijk om muziek van geluidsdragers de ether in te 

sturen. Dit was uiteraard aanzienlijk goedkoper voor de omroepen doordat er niet 

tientallen muzikanten hoefden worden ingehuurd. Het afspelen van deze geluidsdagers en 

de aankondiging daarvan werd door een dj gedaan. De term disk jockey komt van de 

woorden disk en jock (Engelse term voor de bereider van een paard). Deze persoon ‘was 

jockeying or riding a record toward success’ (Poschardt, 1998). De radioshows waren een 

combinatie geworden van ‘live’ aankondigen en ‘opgenomen’ muziek. Tegen het einde 

van de Tweede Wereldoorlog werden dj’s steeds meer gerespecteerd door hun steeds 

groter wordende taak (Brewster & Broughton, 1999) en in de jaren vijftig en zestig 
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werden ze een integraal deel van de muziekindustrie. Dj’s werden zelfs machtige 

hitmakers (Poschardt, 1998).  

Een goed voorbeeld van de grote invloed van een dj is de dj Alan Freed. Hij 

werkte in 1952 bij het station WJW in Cleveland en riep tijdens een uitzending zijn 

publiek op om naar een groot concert van rhythm and blues te komen (Moondog 

Coronation Ball op 21 maart 1952 in Cleveland). Meer dan 25000 mensen kwamen op de 

oproepen van de dj af, veel meer dan de organisator en autoriteiten hadden verwacht. Ray 

Reneri werkte in de jaren vijftig met Alan Freed bij WJW en zei dat wanneer Alan een 

plaat draaide, de plaat “sold ten thousand copies the next day” (Brewster & Broughton, 

1999).  

De macht van de dj (die Alan Freed bijvoorbeeld had) bracht echter ook een ander 

fenomeen met zich mee, namelijk payola. Payola is een (illegale) praktijk van de 

platenmaatschappijen om hun platen gedraaid te krijgen op de radio. Dj’s accepteerden 

geld en cadeau’s van platenlabels voor het draaien van specifieke platen. Sommige van 

hen hadden zelfs aandelen in muziekuitgevers of platenlabels. In de jaren vijftig werd in 

Amerika op last van de autoriteiten een groot onderzoek gedaan naar deze praktijken van 

gelddonaties en geschenken die dj’s ontvingen van de muziekindustrie voor het draaien 

van bepaalde platen. Enkele rechtszaken waren het gevolg van dit grote onderzoek 

waarbij Alan Freed de eerste veroordeelde was. Hij kreeg een boete en een 

voorwaardelijke straf (Negus, 1998).  

De smet op de dj’s en radiozenders was groot door de payola-praktijken, maar 

desondanks was het de context van de radio waarin de dj zijn eerste successen behaalde 

(Garofalo, 1997). De dj en zijn specialisme werden door de ontwikkeling van radio 

algemeen bekend en gerespecteerd. 

 

Technologische ontwikkelingen, de mixer en draaitafels 

In de geschiedenis van de popmuziek heeft techniek een grote rol gespeeld. Zo 

ook bij het fenomeen radio. Zoals hierboven beschreven werden er eerst nog 

muziekstukken uitgevoerd door hele orkesten in de radiostudio, later werden de live-

muzikanten vervangen door geluidsdragers. Technologische ontwikkelingen veranderden 

het medium radio drastisch. Deze ontwikkelingen volgen we in deze paragraaf verder op 
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hun weg op het gebied van de clubs, om in de volgende paragrafen uit te komen op het 

gebied van muziekstijlen als disco, hiphop en dance.  

De audio-mixer is een technologische vooruitgang van betekenis in de 

geschiedenis van de radio. Met deze nieuwe technologie kon men door de plaat heen 

praten en songs laten in- en uitfaden. De radio-dj’s begonnen mixers te gebruiken om 

verschillende bronnen van muziek en vocalen (in eerste instantie hun eigen stemmen) 

tegelijkertijd af te spelen (Cross, 2003). De mixer heeft zijn oorsprong dus in de 

radiostudio. 

De mogelijkheden van deze technologie werden ook opgepikt in de clubs. De 

eerste mixer voor in de club werd in de jaren zeventig geïntroduceerd in disco’s in New 

York door de technicus Alex Rosner. Deze mixer voldeed aan drie belangrijke eisen: Er 

konden 2 muziekbronnen tegelijkertijd worden afgespeeld, de dj kon luisteren naar een 

muziekbron die niet voor het publiek te horen was, en de mixer was geschikt voor een 

stereo-geluidssysteem (Cross, 2003). Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig werden de 

mogelijkheden van de dj-mixer uitgebreid met functies als een equalizer voor elk spoor, 

mogelijkheden om een effectprocessor aan te sluiten en tot slot de crossfader, waarmee de 

dj twee muziekbronnen kan mixen met één slider. De mixer bood nu een goede basis 

voor muziekstijlen om verder ontwikkeld te worden. 

Een andere technologische ontwikkeling die van belang is voordat we naar de 

ontwikkeling van de muziekstromingen kijken is de verbetering van de platenspeler. Sinds 

zijn uitvinding begin vorige eeuw is de platenspeler een instrument van creatie alsmede 

van reproductie geworden (Smith, 2000). De platenspeler was lange tijd enkel een 

afspeelmechanisme voor vinyl. De introductie van het type SL1200 MK2 van Technics 

eind jaren zeventig deed dit veranderen. Mede door het direct-driven-systeem (de 

platenspeler kan hierdoor zeer snel starten) en de zeer nauwkeurige pitch-control (de plaat 

sneller of langzamer laten lopen) werd de platenspeler nu ook een instrument van creatie.  

Door de introductie van deze technieken werden dj’s in staat gesteld meer te doen 

dan enkel een plaat op te zetten (Poschardt, 1998). Dj’s benutten de mogelijkheden van 

de platenspeler en mixer tegelijkertijd en ontwikkelden zo onder andere het scratchen, het 

heen en weer bewegen van een plaat waardoor een nieuw geluid ontstaat (Falkenberg 

Hansen, 2002) en, voor de house nog belangrijker, het mixen. Dj’s werden in staat gesteld 

om een overgang of overlapping tussen twee verschillende muziekstukken op zo’n manier 
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te maken dat het bijna niet te horen is dat er een overgang plaatsvindt, of dat het samen 

melodieus klinkt. Dj’s in de clubs gebruikte de platenspeler van Technics direct na de 

introductie. Het type is de standaard geworden en gebleven als draaitafel bestemd voor 

club-dj’s en heeft nu al 30 jaar de leidende positie (Smith, 2000). Tot het begin van de 21e 

eeuw waren de platenspeler en het vinyl de standaard in de dj-wereld (Beamish, 2000).  

Vanaf het begin van de 21e eeuw wordt er steeds meer met cd’s gedraaid in de 

clubs. Deze mogelijkheid was er al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, maar er 

werd argwanend tegenaan gekeken door de muziekliefhebbers. Het geluid zou minder vol 

zijn en de charme van vinyl moest behouden blijven. Maar door de opkomst van internet 

en de verandering in de manier van verspreiden van muziek (zie hoofdstuk 1, paragraaf 

Het wereldwijde web, nieuwe mogelijkheden) zijn toch steeds meer dj’s overgestapt op 

het draaien met cd’s. Ze kunnen zo veel meer muziek verzamelen, de muziek branden op 

cd’s en hoeven daardoor niet de platenwinkels af te struinen op zoek naar nieuwe muziek. 

Daarnaast scheelt het de dj’s een hoop geld voor de aanschaf van nieuwe platen (Beamish, 

2000).  

We kunnen concluderen dat de technologische ontwikkelingen in de 20e eeuw op 

het gebied van audioapparatuur (en dan met name de platenspeler en de mixer) 

belangrijke pijlers waren om muziekstromingen verder op uit te bouwen.  

 

De dj in ontwikkeling, disco en hiphop 

Hoe de nieuwe technologische ontwikkelingen werden gebruikt in de radiostudio 

hebben we eerder kunnen lezen. De beschreven technieken hadden echter ook een grote 

invloed op de ontwikkeling van diverse muziekstromingen. Disco en hiphop zijn daarvan 

de belangrijkste genres omdat deze stromingen als eerste begonnen te experimenteren 

met deze nieuwe technieken. Chronologisch komen we in deze paragraaf langs disco en 

hiphop om zo uiteindelijk bij de dance terecht te komen. 

In de begindagen van de disco waren de platen niet erg ‘dj-vriendelijk’ (Rietveld, 

1998). Het ritme en de snelheid van de platen verschilde erg per song en het was dus een 

moeilijke opgave om de tracks vloeiend in elkaar te mixen. Disco legde wel de basis voor 

deze mogelijkheid, want met de introductie van de direct driven platenspeler (met de 

daarbij behorende vinyl discosingle) en de mixer werd het makkelijker om platen soepel in 
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elkaar over te laten gaan. De ook net geïntroduceerde drummachine zorgde er verder 

voor dat ritmes vaker vast stonden. Tot slot bracht de vinylsingle de speciaal voor de 

dansvloer geproduceerde platen. De dj kreeg hierdoor steeds meer controle over de 

muziek en daardoor ook over zijn publiek (Poschardt, 1998). De mogelijkheden van de dj 

groeiden. 

Een genre dat de status van de dj ook deed groeien was de hiphop. Diep ingaan op 

deze veelomvattende subcultuur (denk aan muziek, kleding, graffiti, rap en dans) gaat hier 

te ver, maar vermeld moet worden welke rol de dj hierin speelde. Dj’s ontwikkelden in de 

ghetto’s van NY (met name The Bronx) een stijl die voortborduurde op enkele elementen 

van de disco. Verschillende platen werden aan elkaar gemixt, waarbij het voornamelijk om 

de ritmes draaide. De MC (Master of Ceremonie), een persoon die tijdens de muziek 

praat, zingt en rapt, werd hier steeds belangrijker om de dj te ondersteunen in zijn set 

(Poschardt, 1998). Het eerder genoemde scratchen werd een belangrijke pijler van de 

hiphop-dj. Met deze techniek was de dj in staat om geluiden live te manipuleren en zo 

nieuwe geluiden en zelfs nieuwe ritmes van de bestaande muziekwerken op vinyl te 

maken (Brewster & Broughton, 1999). De platenspeler werd door de hiphop-dj’s steeds 

meer gezien als een instrument in plaats van een afspeelapparaat. Door zijn vliegensvlugge 

trucs te showen aan het publiek kreeg de dj meer en meer de status van een starperformer 

(Smith, 2000). Over deze status van de dj zal in de volgende paragrafen verder uitgewijd 

worden. 

Naast de technologische ontwikkelingen kunnen we concluderen dat de 

muziekgenres disco en hiphop enorm hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de dj. 

Deze genres ontdekten alle mogelijkheden van de nieuwe apparatuur. Vervolgens werden 

de mogelijkheden omgezet in muzikale creatieve processen waarbij de dj een steeds 

belangrijkere rol ging opeisen.  

 

De dj als enige artiest, dance 

In hoofdstuk 1 over de geschiedenis van dance is al uitgebreid aan de orde 

gekomen welke rol de dj heeft gespeeld in de ontwikkeling van dancemuziek. Waren er bij 

disco nog muzikanten en entertainment nodig om het publiek te vermaken, zo was er bij 

hiphop alleen nog maar de dj en mc nodig. In dance stond de dj er alleen voor. Hij was in 
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zijn eentje in staat met muziek ‘magic on the dancefloor’ te creëren (zie hiervoor de 

paragraaf ‘Chicago, waar house groeide’ in hoofdstuk 1). Daar waren geen muzikanten, 

entertainment of mc’s meer voor nodig. Was dj-en eerst nog het afspelen van platen, in de 

dance is dit veel breder geworden. Een dj moest voortaan in staat zijn door zijn 

platenkeuze en mixkwaliteiten zijn publiek het dagelijkse leven te laten vergeten en ze op 

een muzikale reis mee te nemen. “That’s what DJing is!” volgens Brewster en Broughton 

in hun boek ‘Last night a dj saved my life’ (Brewster & Broughton, 1999). 

 

 

2.2 De rol van de dj in dance 

  

 In deel twee van dit hoofdstuk staat de rol van de dj centraal. Gestart wordt met 

het nader bekijken van de hoofdtaak van de dj in de clubscene. Wat is de functie van de dj 

in de club en welke taak vervult de dj hier? Daarna staan we stil bij de nevenactiviteiten 

van de dj naast het draaien van platen. De macht van de club-dj wordt beschreven aan de 

hand van een vergelijking met de radio-dj. Tot slot van dit hoofdstuk wordt gekeken wat 

voor status een dj kan bereiken in de dance-industrie. 

 

De hoofdtaak van de dj, de clubscene  

In het eerder besproken netwerk van de dance-industrie staat de club aan top van 

de structuur. De club waarin dance de boventoon voert kan echter niet bestaan zonder de 

dj en daarom wordt er ook wel gezegd dat de dj zich helemaal in het topje van de 

structuur bevindt (Poschardt, 1998). Wat is nu precies de functie van de dj in de club? 

De dj moet tijdens een clubnacht in staat zijn de mensen te laten dansen door 

middel van het draaien van platen. Een house-dj gaat een stap verder als hij door middel 

van zijn set naar het publiek een bepaalde ‘flow’ overbrengt. Dansen op bekende platen is 

voor het meeste publiek niet moeilijk, maar mensen laten dansen op platen die ze nog niet 

kennen is al moeilijker. De functie en de taak van de dj is dan ook zeer simpel samen te 

vatten in het laten dansen van het publiek en het bezorgen van een unieke artistieke 

ervaring (Shuker, 1998).  



- de dj als superster - 32 

De nevenactiviteiten van de dj, producer / artiest / muzikant 

De dj is dus een expert in het laten dansen van mensen. Zijn hoofdtaak ligt in de 

club zoals we in de vorige paragraaf konden lezen. Maar dat is niet het enige dat hij of zij 

doet. De rollen die naast de optredens staan worden steeds uitgebreider. In deze paragraaf 

zullen we de belangrijkste functies bespreken. 

Omdat een dj gevoel heeft voor muziek ligt het voor de hand dat de dj deze 

muziek ook zelf gaat produceren. Door de eenvoudige technische mogelijkheden zijn vele 

dj’s dit gaan doen. Het maken van eigen tracks en het maken van remixen voor andere 

artiesten behoren vandaag de dag tot het takenpakket van bijna iedere dj (Brewster & 

Broughton, 1999). De meest succesvolle hierin dragen hierdoor de naam DJ / Producer / 

Remixer. Zelfs de meest a-technische dj zit vol met muzikale ideeën. De goede dj staat 

namelijk uren achter de draaitafels in diverse clubs en ziet wat werkt en wat niet. Deze 

ideeën kunnen door mensen die wel technisch onderlegd zijn tegenwoordig eenvoudig 

omgezet worden naar eigen tracks (Rietveld, 1998). De dj was in veel ogen al een artiest 

door zijn artistieke en creatieve mogelijkheden zoals hiervoor beschreven. De 

Nederlandse Belastingdienst onderstreept dit door te stellen dat als een dj ook eigen 

tracks maakt hij als artiest aangerekend mag worden net als elke andere muzikant binnen 

de populaire muziek (www.belastingdienst.nl, 1 november 2006).  

De scheidslijn tussen dj, producer, artiest en muzikant wordt vager naarmate de 

technologie voortschrijdt. Een dj kan bijvoorbeeld op de mixers die heden ten dage in de 

clubs staan zoveel doen met de bestaande tracks dat ter plekke nieuwe tracks worden 

gecreëerd. Nieuwe geluiden toevoegen, de track opknippen in delen en ze achterste voren 

afspelen, vele effecten eroverheen zodat weer iets nieuws ontstaat, bijna alles is mogelijk 

(www.pioneer.nl, 1 november 2006). De dj wordt hierdoor ook een muzikant, en de 

computer / mixer is zijn instrument. Het beeld dat een dj slechts wat plaatjes opzet gaat 

in de huidige tijd niet meer op. We kunnen concluderen dat de top van de dj-wereld naast 

dj, ook producer, muzikant en artiest moet zijn om mee te kunnen draaien op het hoogste 

niveau. 
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De macht van de dj als gatekeeper 

Doordat een dj een belangrijke rol speelt in de dancewereld bouwt hij een bepaalde 

macht op in het circuit. De macht van de club-dj zal in deze paragraaf worden besproken 

door een vergelijking te maken met de radio-dj uit de jaren vijftig. 

De eerder besproken payola praktijken in de jaren vijftig geven de macht van de 

radio- dj goed aan (hoofdstuk 2, paragraaf Het eerste succes, de radio-dj). De radio-dj’s 

werden door mediaconcerns benaderd om tegen betaling hun platen ten gehore te 

brengen, want de dj’s hadden macht. Alleen als zij de plaat aanprezen en draaiden had de 

plaat een kans om tot een succes uit te groeien. De zogenaamde pluggers van 

platenmaatschappijen lopen vandaag de dag daarom nog steeds alle tv- en radiostations 

langs om hun handelswaar te slijten. Tegen (directe) betaling gaat het tegenwoordig, voor 

zover bekend, niet meer. 

Club-dj’s hebben een zelfde soort macht als de radio-dj’s. Zij bepalen wat elke 

nacht in de clubs wordt gedraaid en het succes van een dansplaat begint in de club 

(Brewster & Broughton, 1999). Van daaruit heeft het de kans om verder te groeien en de 

stap te maken richting hitlijsten. De dj, die hierdoor gatekeeper wordt, beschikt hierdoor 

over veel macht. Hij wordt dan ook bestookt door iedereen die een plaat heeft uitgebracht 

en het fenomeen pluggers (verkopers in dienst van platenmaatschappijen) is ook 

overgeslagen naar de clubscene (Poschardt, 1998). De managementbureaus en booking 

agencies van dj’s worden bestookt met cd’s van beginnende en gevestigde producers met 

de vraag erbij of de dj het wil draaien in de club. De macht van de dj strekt zich verder uit 

dan enkel over de clubs. De dj kan zich positief of juist negatief over andere dj’s en 

producers uitlaten in bijvoorbeeld de vele interviews die hij of zij geeft aan verschillende 

soorten media. En ook bij het selecteren van tracks voor compilatie-cd’s voor de 

consumentenmarkt speelt de voorkeur van de dj een zeer grote rol. De smaak van de 

grotere dj’s bepaalt in zeer sterke mate wat het grote publiek te horen krijgt in de club, op 

cd’s en op de radio. De macht van de dj is in de loop der jaren dus eerder toegenomen 

dan afgenomen. 
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De status van de dj, de dj als superster? 

In de jaren negentig lijkt de status van de club-dj meer en meer te groeien. De dj 

krijgt, zoals eerder al besproken, een zekere controle over het publiek, de dansers. In de 

club wordt de dj dan ook steeds belangrijker en al snel slaat dit ook over naar de 

‘buitenwereld’ (Brewster & Broughton, 1999). De promotors van de feesten krijgen in de 

gaten dat een goede dj-line-up belangrijker wordt dan de muziekstijl die gepresenteerd 

wordt. Bekende dj’s trekken meer mensen aan. Dit resulteerde direct in steeds hogere 

fee’s voor bekendere dj’s. Deze marktwerking had ook tot gevolg dat enkele dj’s 

wereldwijd optredens gingen bemachtigen. Door de hoge prijzen van bekende dj’s en hun 

geringe beschikbaarheid vanwege hun wereldwijde optredens, werd het steeds moeilijker 

om de kleine groep bekendste dj’s (bijvoorbeeld Sasha, John Digweed of Paul Oakenfold) 

te boeken voor promotors. De dj kwam hierdoor nog meer in de schijnwerpers te staan. 

Magazines speelden daar op in en kopten met titels als: “Sasha, Son of God?” (DJ MAG, 

1994)  

De naam van een bekende dj op een flyer was vaak al genoeg om een feest volledig 

uit te verkopen. Het hoogtepunt van dit wereldwijde fenomeen zijn de optredens die 

Tiësto nog steeds jaarlijks geeft in het Gelredome te Arnhem. Hij was de eerste DJ die in 

2003 solo een stadionconcert gaf (www.tiesto.com, 1 november 2006). In zijn eentje, 

enkel op zijn dj-naam, verkocht hij het stadion helemaal uit. De naamsbekendheid droeg 

bij aan de groeiende status van de dj. De status van een dj bleef niet beperkt tot de 

dancewereld, zo blijkt uit het feit dat Tiësto een cross-over kon maken met het verzorgen 

van de muziek tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Athene in 

2004. 

Blijken van waardering voor de club-dj komen dus uit een steeds groter en meer 

divers wordende groep. We kunnen concluderen dat de dj met al zijn verschillende taken, 

rollen en functies in aanzien is gegroeid en daardoor een zekere status heeft verworven 

binnen de muziekindustrie. Maar om te kunnen beoordelen of de dj ook de status van 

superster bereikt, zal eerst moeten worden onderzocht wat de term superster precies 

inhoudt.  
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Supersterren 

 

 Het ontstaan van de superster in de popmuziek 

 

Zoals in het voorgaande hoofdstuk is te lezen heeft de dj een zekere status 

opgebouwd in de muziekindustrie. Het is een status die voornamelijk toebehoorde aan 

artiesten in de populaire muziek. In de populaire muziek ontstonden zelfs zogenaamde 

supersterren. In dit hoofdstuk zal onderzocht worden wat die term superster precies 

inhoudt. Dit zal aan de hand worden gedaan van een historisch overzicht over het 

ontstaan van de superster in de popmuziek, het genre waar de term superster ontstond. 

Twee technologische ontwikkelingen die in dit overzicht van belang zijn komen in de 

eerste paragraaf aan bod. De tweede paragraaf besteedt aandacht aan een nieuw 

muziekinstituut, MTV genaamd, dat de belangrijkste marketingtool in de muziekindustrie 

blijkt te worden. Daarna wordt stilgestaan bij de steeds breder en groter wordende 

doelgroepen in de muziekindustrie. Al deze ontwikkelingen legden de basis voor de 

mogelijkheid om artiesten uit te laten groeien tot superster. Aan het eind van dit 

hoofdstuk worden al deze pijlers onder het bestaan van supersterren omgezet in 

belangrijke aandachtspunten om de status van superster te kunnen bereiken.  

 

Technologische ontwikkelingen, video en satelliet-televisie 

Eind jaren zeventig braken er twee technologische ontwikkelingen door naar de 

commerciële markt die grote invloed zouden gaan hebben op de muziekindustrie, te 

weten de videorecorder en satelliet-televisie. Deze twee nieuwtjes verspreidden zich over 

de gehele Verenigde Staten en waren al snel niet meer weg te denken uit de Amerikaanse 

huishoudens (Garofalo, 1997). In deze paragraaf zullen beide ontwikkelingen bekeken 

worden. 

De videorecorder stelde mensen in staat thuis beelden te bekijken op elk tijdstip 

dat dit uitkwam. Vandaag de dag is dit de normaalste zaak van de wereld, toen was dit 

echter een doorbraak. Voor het eerst was er een medium dat videobeelden kon opslaan en 
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vervolgens verkocht kon worden. Er ontstond zo een thuismarkt voor films en muziek op 

video. Bij muziek op video moet gedacht worden aan concertregistraties of studio 

opnames. De verkoopcijfers van video werden belangrijk voor mediaconcerns en in 1980 

startte het muziekmagazine Billboard de Video Sales Chart. In 1982 werd deze hitlijst 

omgedoopt in de Video Rental Chart vanwege een groeiende verhuur van de video. Het 

bereik van films en muziekvideo’s nam door deze ontwikkeling enorm toe en de 

mediaconcerns profiteerden van deze nieuwe (muziek-) markt (Serge Denisoff, 1988). 

Een andere ontwikkeling die een grote invloed op de ontwikkeling van de 

muziekindustrie had was de introductie van satelliet-televisie. Door deze techniek werd 

het mogelijk om op nationaal niveau uitzendingen te verrichten in de Verenigde Staten. 

Deze nationale exposure was tot dan toe nog niet mogelijk geweest op visueel gebied. De 

techniek die in het begin van de jaren tachtig werd geïntroduceerd bood in combinatie 

met de videotechniek de muziekindustrie nieuwe mogelijkheden, zoals we zullen lezen in 

de volgende paragraaf over MTV (Garofalo, 1997). 

 

De nieuwe marketingtool, MTV 

In 1981 werd in New York City een nieuw televisiestation opgericht: MTV (Music 

TeleVision). Door de net uitgevonden satelliet-televisie was het station in staat op 

nationaal niveau in de Verenigde Staten uit te zenden. En door de uitvinding van de video 

was het station in staat 24 uur per dag muziekvideo’s uit te zenden. Platenmaatschappijen 

begonnen in te zien dat MTV de nieuwe marketingtool zou worden in de 

muziekindustrie. 

De zender die zich exclusief richtte op populaire muziek werd ook wel Visual 

Radio genoemd omdat het muziekradio was met beeld als toevoeging. Het grote verschil 

met radio zat echter in de muziek zelf. Er werd op MTV bijna 80% nieuwe muziek ten 

gehore gebracht en slechts 20% oude muziek. Dit was bij de radiostations eind jaren 

zeventig en begin jaren tachtig omgekeerd (Garofalo, 1997). Dit kwam uiteraard door het 

feit dat alleen bij de nieuwe muziek clips werden gemaakt. De zender groeide hard in 

populariteit en al snel was MTV een begrip in de Verenigde Staten. 

In eerste instantie werd muziektelevisie achterdochtig bekeken door de 

muziekindustrie. Want waarom zouden mensen nog muziekvideo’s kopen als ze de clips 
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via MTV rechtstreeks hun woonkamer in kregen? Maar die gedachte verdween snel en 

muziektelevisie werd de standaard marketingmethode voor platenmaatschappijen van 

populaire muziek (Serge Denisoff, 1988). De maatschappijen keken niet meer naar zoveel 

mogelijk verkoop van de video, maar zagen MTV meer als een medium om de aandacht 

te trekken van een groot publiek en daarna de muziek zelf te verkopen (bijvoorbeeld op 

de net uitgevonden cassette). Daarom werd er veel geld gestoken in het produceren van 

videoclips. Promotiegeld dat eerder over meerdere artiesten werd uitgespreid, werd nu aan 

minder artiesten besteed door de hoge kosten van video. Maar de gegroeide (wereldwijde) 

exposure zorgde ervoor dat er hogere omzetten werden behaald en de dure 

promotiemethode van videoclips terugverdiend kon worden. Dit nieuwe stelsel 

resulteerde in een hogere omzet voor de platenmaatschappijen met veel minder artiesten. 

Doordat er minder artiesten waren kregen de artiesten die er wel waren extra veel 

aandacht van de platenmaatschappijen, maar vooral ook van de media. Met name dit feit 

droeg bij aan de creatie van sterren (Garofalo, 1997). 

We kunnen concluderen dat MTV een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd in 

de manier waarop muziek gepromoot wordt. Er wordt veel geld uitgegeven aan dure 

videoclips en minder artiesten worden gelanceerd dan voor het bestaan van MTV. 

Daarnaast is MTV belangrijk geweest voor het uitbreiden van de muziekmarkt. De zender 

startte als eerste met uitzendingen in de gehele VS en is inmiddels over bijna de gehele 

wereld te ontvangen.  

 

Grotere en bredere doelgroepen, cross-overs 

De technologische ontwikkelingen hierboven beschreven zorgden ervoor dat er 

grotere markten bereikt konden worden. Tevens konden er andere dan de gebruikelijke 

markten bereikt worden. Zo kon muziek ook exposure genereren bij doelgroepen die niet 

direct tot de hoofddoelgroep behoorden. Dit gebeurde onder andere door zogenaamde 

cross-overs. Cross-overs zijn bewegingen van artiesten of platen in andere doelgroepen 

dan de doelgroep waarin ze al succesvol zijn (Shuker, 1998). Vele manieren van maken 

van cross-overs zijn te bedenken. Zo kan een R&B artiest proberen door een 

commerciëlere sound te produceren een meer mainstream publiek aan te spreken. In deze 

paragraaf zullen we echter de meest gebruikte vorm van cross-overs bespreken, de film.  
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Bij het duidelijkste voorbeeld van de cross-overs, de films, is de invloed van de 

VCR en satelliet-televisie weer goed terug te vinden. In de wijdverspreide films in de jaren 

tachtig werd steeds meer gebruik gemaakt van muziek van populaire artiesten (Garofalo, 

1997). De artiesten boorden met deze methode een markt aan die anders niet bereikt zou 

worden. Op deze cross-over manier werden veel meer mensen bereikt dan wanneer men 

zich slechts richtte op één doelgroep. De Hollywood-films gingen de gehele wereld over, 

zodat men wereldwijd kennis maakte met de populaire muziek die erin was verwerkt 

(Garofalo, 1997). We kunnen daarom stellen dat de doelgroep door cross-overs niet alleen 

meer gevarieerd werd, maar ook zeker groter.  

 

Het resultaat, de supersterren 

Het resultaat van al de bovenstaande ontwikkelingen was dat slechts enkele 

artiesten wereldwijd enorm veel exposure genereerden. Deze exposure was ook nog eens 

zeer intens vanwege de combinatie van geluid en beeld. De videoclip bleek het middel om 

image te creëren voor artiesten. In deze paragraaf zal aan de hand van een voorbeeld 

verteld worden hoe belangrijk uitstraling en image zijn voor de artiest. 

In 1983 maakte Michael Jackson, die op dat moment nog niet mainstream was 

doorgebroken, een 15 minuten lange videoversie van zijn nummer Thriller. Deze clip 

mag, mede door zijn lengte, de definitieve doorbraak van de videoclip worden genoemd 

(Garofalo, 1997). Het was tevens de eerste clip van een zwarte artiest op MTV. Tot die 

tijd werden zwarte artiesten nog niet op MTV vertoond. De directie van MTV kon echter 

niet meer om de zeer populaire Michael Jackson heen. De clip Thriller deed Michael 

Jackson uitgroeien tot de eerste echte superster. Zoiets was nog door geen andere artiest 

gedaan. De clip was meer een film dan een muziekvideo en bleek in zijn lengte geen 

navolging te krijgen. Wel in zijn uitbundige stijl. Enorme productiebudgetten werden 

uitgetrokken om bij muziek korte filmpjes te maken en hiermee veel meer uit te beelden 

dan slechts één camerashot van een spelend bandje. Image, uitstraling, sex appeal, het zijn 

allemaal elementen die goed verwerkt konden worden in een videoclip. Het imago van de 

artiesten werd dus door de videoclip visueel vormgegeven (Serge Denisoff, 1988).  

In 1984 brak Prince als tweede artiest definitief door tot de lijst van supersterren 

die mede door MTV en de daarbij behorende videoclips werden gecreëerd (Garofalo, 
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1997). Zijn opvallende verschijning was aantrekkelijk om naar te kijken en dit imago kon 

wereldwijd door middel van video goed worden vormgegeven en worden verspreid. Na 

hem zouden Bruce Springsteen, Whitney Houston en Madonna snel aansluiten bij het 

rijtje artiesten met supersterstatus. Madonna heeft deze status tot op de dag van vandaag 

weten vast te houden blijkend uit het succes van haar laatste wereldtournee (Confessions 

World Tour 2006) en haar vele successen in de verschillende wereldwijde hitlijsten vanaf 

1984 tot vandaag. Het publiek is niet meer alleen geïnteresseerd in de muziek van 

Madonna, maar tevens in haar geloof, haar boeken, haar adoptiekindje, haar relaties, etc. 

Alles van de artiest wordt interessant als de supersterstatus is bereikt. 

 

De zeven benodigdheden 

Zoals in de bovenstaande paragrafen te lezen valt, zijn diverse ontwikkelingen in 

de geschiedenis van de popmuziek van invloed geweest op de mogelijkheid om 

supersterren te creëren. Aan de hand hiervan komen zeven punten naar voren die gezien 

kunnen worden als voorwaarden om de supersterstatus te bereiken. Als voldaan is aan 

deze zeven voorwaarden wil dat nog niet zeggen dat de supersterstatus is bereikt. Wel kan 

gezegd worden dat de marketingstrategieën die bedoeld zijn om supersterren te creëren 

met de volgende zeven punten rekening dienen te houden. Als hier in het promotieplan 

aandacht aan wordt besteed dan is de kans aanwezig om uit te groeien naar deze status.  

 

   

1. Artiest dient visueel aantrekkelijk te zijn, het imago 

Door muziektelevisie kregen artiesten een nog herkenbaarder gezicht dan 

voorheen. Door middel van muziektelevisie werd het mogelijk om een bepaald 

imago te vormen en te sturen bij een artiest (Garofalo, 1997). Muziektelevisie werd 

hierdoor al snel gezien als marketingtechniek door de platenmaatschappijen om 

grote groepen mensen te winnen voor een bepaalde artiest (zie paragraaf MTV). 

Beeld is door de opkomst van muziektelevisie belangrijk geworden en zonder 

beeld dan ook geen supersterstatus. 
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2. Hits scoren 

De hitparades geven al decennia lang aan of een artiest succesvol is of niet. Hits 

hebben in deze wereldwijde parades is dan ook noodzakelijk om de status van 

superster te verkrijgen (zie paragraaf Supersterren). Dit lijkt logisch, maar is niet 

vanzelfsprekend, zoals zal blijken bij artiesten binnen de dancescene.  

 

3. Optredens verzorgen 

Waar het vanzelfsprekend om draait bij een artiest is zijn of haar artistieke 

prestatie. Deze ligt voornamelijk op muzikaal gebied, maar meerdere talenten 

(zoals dans of kwaliteiten op sociaal gebied) dragen ook bij om de status van 

superster te bereiken. Deze talenten worden merendeels vertoond tijdens 

concerten en andere optredens van de artiesten. Het verzorgen van deze optredens 

om deze talenten te uiten, dient dan ook hoog op de prioriteitenlijst te staan wil 

men de supersterstatus bereiken (Garofalo, 1997). 

 

4. Wereldwijde distributie van product 

De opkomst van muziektelevisie en dan met name MTV bleef niet beperkt tot de 

Verenigde Staten. Al snel werd wereldwijd muziektelevisie gemaakt en werd 

internationaal het Amerikaanse MTV uitgezonden. MTV startte in de jaren 

negentig in vele landen een MTV zender speciaal gericht op dat geografische 

gebied. De videoclips waren dus in verschillende landen te zien. De 

mediabedrijven zijn hierdoor beter in staat een artiest internationaal te promoten, 

want de videoclip zelf is de grootste marketingtool van de muziekindustrie (Serge 

Denisoff, 1998). Deze gegroeide exposure zorgde ervoor dat er hogere omzetten 

werden behaald door de platenmaatschappijen (zie paragraaf MTV).  

 

5. Cross-overs naar nieuwe doelgroepen 

Mede door de gegroeide verspreiding van films werden linken gelegd tussen 

artiesten en bijvoorbeeld succesvolle films. Door deze zogenoemde cross-overs 

werden er nieuwe en grotere doelgroepen aangeboord om uiteindelijk meer te 

verkopen. Hierdoor werd een steeds groter geïnteresseerd publiek opgebouwd (zie 

paragraaf Cross-overs). 
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6. Weinig aanbod 

Platenmaatschappijen introduceerden vanaf de jaren tachtig steeds minder artiesten 

als gevolg van de enorm gestegen kosten voor het introduceren van een artiest. 

Het maken van videoclips kost namelijk veel geld. Hierdoor was het niet 

eenvoudig om veel artiesten te lanceren. Ook niet verstandig vanwege het feit dat 

alle investeringen in een artiest ook terugverdiend moesten worden. De aandacht 

van de grote platenmaatschappijen ging dan ook al snel uit naar slechts enkele 

artiesten waarvan ze dachten dat het supersterren konden worden. Deze vielen 

vervolgens weer extra op door het geringe aanbod (zie paragraaf MTV). 

 

7. Sex appeal bezitten 

Om door een groot publiek geadoreerd te worden dient een artiest een flinke dosis 

sex appeal te bezitten. Dit fenomeen is al snel goed te zien bij de supersterren in de 

jaren tachtig (zie paragraaf Supersterren) waar sensuele uiterlijke verschijning en 

zinspelingen op sex goed werkten in de diverse media. Goede voorbeelden hiervan 

zijn Prince en Madonna (Madonna & Meisel & O’Brien, 1992). 
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Marketing 

 

4.1 Inleiding in de muziekmarketing 

 

In het vorige hoofdstuk zijn zeven benodigdheden naar voren gekomen waaraan 

een artiest moet voldoen wil hij of zij kans maken op de status van superster. Al deze 

punten hebben veel met marketing te maken. In deel 1 van dit hoofdstuk gaan we dieper 

in op de marketing in de muzieksector. Er wordt begonnen met een korte introductie in 

de marketing en enkele technieken die daarin gebruikelijk zijn. Vervolgens wordt dit 

onderwerp versmald door het specifiek over muziekmarketing en muziekpromotie te 

hebben. Tot slot van deel 1 van dit marketinghoofdstuk wordt aandacht besteed aan 

promotie in de dancemuziek. Er is dan een basis gelegd om in deel 2 dieper in te kunnen 

gaan op de marketing en promotie van dj’s.  

 

Inleiding in de marketing 

Talloze mensen hebben definities geschreven over wat marketing precies is. In 

deze paragraaf zal worden ingegaan op de belangrijkste definitie van en theorie over 

marketing. Dat promotie de belangrijkste factor van marketing binnen de muziekindustrie 

is wordt daarna verklaard. De paragraaf dient als opmaat naar de uitgebreidere 

beschrijving van marketing en promotie in de muzieksector in het vervolg van dit 

hoofdstuk.  

Een veel gebruikte definitie van marketing is van marketinggoeroe Philip Kotler 

die zegt dat marketing de menselijke activiteit is, gericht op het vervullen van behoeften 

en verlangens door middel van ruil (Kotler, 1999). Een zeer ruime definitie die 

aangescherpt kan worden met één van de basistechnieken in de marketing, de 

zogenaamde P’s (McCarthy, 1960). Marketing is bij deze techniek de afstemming op de 

markt met behulp van de instrumenten product, prijs, promotie, plaats en personeel, ook 

wel de marketingmix geheten. Naast de talloze definities zijn er ook vele concepten en 

modellen ontwikkeld die elk een onderdeel van marketing beschrijven en bestuderen. Het 
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geeft aan dat marketing een zeer breed begrip is. Het is dan ook onmogelijk om hier alle 

facetten van marketing te beschrijven en te onderzoeken.  

Promotie is in deze scriptie het belangrijkste van de vijf onderdelen van marketing 

omdat promotie zeer belangrijk is als onderdeel van marketing in de creatieve industrie. In 

dit hoofdstuk zal op dit onderdeel van marketing dan ook dieper worden ingegaan dan op 

de overige onderdelen. Promotie is in deze zo belangrijk omdat in de populaire cultuur 

veel draait om beeldvorming en identiteit die voornamelijk ontstaan door promotie 

(Negus, 1996). De overige P’s zoals product, plaats, personeel en prijs zijn bij creatieve 

uitingen zoals muziek in mindere mate gevoelig voor beïnvloeding door marketeers. 

Doordat het product vaak een artistieke uiting is, wordt het product zelfs vaak als 

vaststaand feit gezien (Lathrop & Pettigrew, 2003). Aan deze creatieve producten kan 

door marketeers dus weinig veranderd worden. Het onderdeel promotie is daardoor van 

groot belang bij het in de markt zetten van een muzikaal product.  

In dit hoofdstuk zal marketing in z’n breedste vorm niet aan bod komen. 

Aangenomen wordt dat de beginselen van marketing enigszins bekend zijn bij de lezer. 

Daarom wordt in de volgende paragraaf direct begonnen bij de marketing specifiek 

gericht op de muziekindustrie. Dit onderwerp wordt in de daaropvolgende paragrafen 

langzaam versmald naar enkel het promotiedeel van marketing, enkel en alleen in de 

muziekindustrie. Tot slot van deel 1 van dit hoofdstuk zal de promotie van de 

dancemuziek worden behandeld. 

 

Marketing in de muziekindustrie  

In deze paragraaf zal worden bekeken hoe in de creatieve muziekindustrie wordt 

omgegaan met de standaard marketingmethodes. De 5 P’s zullen worden behandeld 

worden in het eerste deel van deze paragraaf. Hierna zal kort worden stilgestaan bij enkele 

trends in de markt die van invloed zijn op de gehele muziekindustrie. 

Muziek heeft zijn eigen speciale marketing- en promotiebehoeften. De 

muziekmarketing is ingewikkelder dan een simpele set van de 5 P’s. Het is haast 

onmogelijk om de verschillende P’s als afzonderlijke onderdelen van de marketing van 

muziek te zien. In andere sectoren is het onderscheid tussen de P’s duidelijker. In de 

muziekindustrie dienen echter alle componenten van het marketingprogramma 
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verschillende doelen. Zo is een live optreden bijvoorbeeld een directe inkomstenbron, 

maar tevens een promotiemiddel om een publiek over te halen om bijvoorbeeld een cd te 

kopen. Ook televisie-optredens brengen geld binnen, maar dienen zeker tevens als 

promotiemiddel. De P van product kan dus tegelijkertijd ook de P van promotie zijn. 

Ondanks deze moeilijkheid zal aan de hand van de P’s een overzicht worden geschetst 

waarover muziekmarketing precies gaat. De P’s zijn namelijk een goede basis voor een 

uitgebreidere kijk op het marketing- en promotieprogramma in de muziek- en 

danceindustrie. 

 

Product 

Direct bij de eerste P (Product) doemt al een probleem op. Want wat is het 

product in de muziekwereld? De muziek zelf. Maar wat is de muziek zelf? Een nieuwe 

opname, vindt Hull in zijn boek The Recording Industry (Hull, 2004). Maar tevens 

vermeldt hij dat de artiest zelf ook deel uitmaakt van het product, en wel van het ‘core-

product’ (de kern / basis van het product). In zijn benadering is de muziek zelf een 

product dat onderhevig kan zijn aan de invloed van marketing. Marketeers kunnen in zijn 

visie veranderingen doorvoeren in het product zelf, dus bijvoorbeeld de sound aan te 

passen. Lathrop en Pettigrew zijn meer aanhangers van het idee dat muziek meer een 

creatieve expressie is en dat de marketing na de creatie hiervan begint, of zou moeten 

beginnen (Lathrop & Pettigrew, 2003). Als we uitgaan van deze laatste benadering dan 

zou een logisch antwoord op de vraag wat het product is in de muziekindustrie de cd 

kunnen zijn, van de platenmaatschappijen althans. Maar is dat vandaag de dag nog wel zo? 

Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en 

geluidsdragers blijkt dat er in 2005 meer downloads van muziek waren dan dat er fysieke 

singles werden verkocht. In Nederland bedroeg deze digitale omzet echter maar 2% van 

de totale omzet van platenmaatschappijen, in de VS ligt dit percentage inmiddels op 9% 

(www.nvpi.nl, 14 januari 2006). De meeste omzet wordt dus nog steeds behaald met de 

verkoop van album-cd’s en muziek-dvd’s. Bij de platenmaatschappijen wordt het ronde 

schijfje (in de vorm van een cd of dvd) daarom gezien als het product, de eerste P.  
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Prijs 

De tweede P, de prijs, staat erg onder druk. Sinds 1985 is de gemiddelde prijs van 

een cd met bijna 50% gedaald, zo blijkt uit cijfers van het NVPI (NVPI Marktinformatie 

Audio, 2005). Mede door het gratis illegaal downloaden van muziek, maar ook door het 

legaal goedkoop downloaden van muziek zijn platenmaatschappijen gedwongen om hun 

prijzen scherp te houden, volgens het NVPI. Een onderzoek van het Econometrisch 

Instituut van de Erasmus Universiteit van Rotterdam geeft echter aan dat het verlagen 

van de prijs van een cd de kans dat een cd illegaal wordt gedownload slechts enigszins 

vermindert (Focus, 2004, Philip Hans Fransens en Valerio Gatta). De onderzoekers 

pleiten eerder voor het toevoegen van bonustracks, teksten en foto’s om illegaal 

downloaden te verminderen. Zij pleiten er dus niet zozeer voor de prijs aan te passen om 

het product te verkopen, maar eerder het product zelf en de promotie daarvan aan te 

passen. Dit brengt ons bij de derde P, de promotie.  

 

Promotie 

Deze P is het belangrijkste onderdeel van marketing in deze scriptie omdat met 

deze P direct invloed uitgeoefend kan worden op de status van het product. De promotie 

van het album hangt direct samen met de promotie van de artiest zelf. De artiest kan 

namelijk zelf ook als product worden beschouwd. Daarom wordt een aparte paragraaf 

gewijd aan de promotiekant van het marketingverhaal van de muziekindustrie. We 

stappen dus even over de P van promotie heen om zo bij de P van plaats uit te komen.  

 

Plaats 

De P van plaats is in de marketing van muziek makkelijker te omschrijven als 

distributie. De vraag hierbij is hoe het publiek en het product met elkaar worden 

verbonden. Kortom, waar kunnen consumenten de cd of dvd kopen? Waar komen ze in 

de schappen te liggen? Dit is over het algemeen een simpele vraag aangezien de meeste 

cd’s worden verkocht via de grote winkelketens en internetbedrijven (NVPI 

Marktinformatie Audio, 2005). In het geval van dancemuziek ligt dit echter alweer 

enigszins anders. Hier worden de platen, cd’s en dvd’s aangeboden in een fijnmazig 

netwerk van vele specialistische platenzaken (zie hiervoor hoofdstuk 1, paragraaf 

Platenzaken, de speciaalzaak). Dit distributiekanaal van verkoper, groothandel en 
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detailhandel kan echter ook geheel overgeslagen worden door bijvoorbeeld het album aan 

te bieden op de website van de artiest zelf. Hoe succesvoller de artiest wordt, hoe 

moeilijker dit wordt door de grote aantallen die hierin omgaan (verzending en facturering 

worden dan steeds uitgebreider en ingewikkelder). Zoals in hoofdstuk 2 te lezen is, is het 

sinds de introductie van MTV normaal geworden om muziek wereldwijd uit te brengen. 

Het vergt veel geld om een artiest en de muziek wereldwijd te lanceren. Al dit geld moet 

terugverdiend worden. Maar de wereldwijde markt kan uiteraard voor hogere omzetten 

zorgen dan een lokale markt. De P van plaats (ook wel distributie) is dan ook niet één 

overzichtelijke plek, maar is in de meeste gevallen een wereldwijd netwerk van diverse 

winkels en websites.  

 

Personeel 

De laatste P van personeel is in de muziekindustrie in grote mate van belang. De 

beslissers binnen een platenmaatschappij dienen een doelgroep van binnenuit te kennen 

om een product te kunnen aanbieden dat deze doelgroep wil. Nog meer dan in andere 

bedrijfstakken is de muziekindustrie een tak waarin geloofwaardigheid heel hoog in het 

vaandel dient te staan (Negus, 1996). Het personeel zal daarom elke subcultuur binnen de 

muziekscene volledig moeten kennen om geloofwaardig een product te kunnen 

presenteren. 

 

Trends 

 De Swot-analyse van Albert Humphrey is een veel gebruikte methode in de 

marketing om de omgeving van een bedrijf in kaart te brengen (Kotler, 1999). De letters 

van Swot staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Oftewel de sterke 

en zwakke punten van een bedrijf, en de kansen en bedreigingen in de omgeving van een 

bedrijf. Omdat we in dit globale verhaal het niet over een specifiek bedrijf hebben is het 

niet mogelijk om hier de S en de W te behandelen. Wel kan er iets gezegd worden over de 

kansen en bedreigingen in de muziekwereld. Dit zal gedaan worden in de onderstaande 

paragraaf. Een beschrijving van die kansen en bedreigingen, ook te omschrijven als 

trends, schets een duidelijk beeld van de wereld waarin de muziekindustrie zich 

momenteel bevindt. Met deze trends dient rekening gehouden te worden wanneer er 
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beslissingen over marketing en promotie genomen worden. Eerst zullen de kansen van de 

industrie worden besproken, daarna de bedreigingen. 

Lathrop en Pettigrew zien in 1999 dat er 3 kansen zijn voor de bedrijfstak van 

muziek-cd’s. De eerste kans is de ontwikkeling van nieuwe vormen van entertainment. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan muziek in videospelletjes, computersoftware en op de 

steeds grotere aantallen digitale televisiekanalen. De tweede kans zijn de 

expansiemogelijkheden van het internet. Steeds meer en vooral goedkopere 

marketingmogelijkheden ontstaan. Ook kan er via internet rechtstreeks aan de consument 

worden verkocht zonder tussenkomst van winkels en groothandels. De laatste kans is de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën. Te denken valt aan het downloaden van muziek, 

zelf cd’s en dvd’s branden en music- & video-on-demand (muziek en video’s op verzoek 

via digitale televisie en internet).  

In de jaren na 1999 is echter gebleken dat de kansen en mogelijkheden die toen 

werden gezien voor de muziekindustrie tegelijkertijd bedreigingen zijn geworden (Hull, 

2004). Anderen dan de grote platenmaatschappijen zagen namelijk deze kansen ook en 

hebben op diverse wijzen deze mogelijkheden naar zich toegetrokken, waardoor de 

muziekindustrie inkomsten heeft moeten afstaan aan de nieuwkomers. Denk hierbij aan 

het zeer succesvolle iTunes van Apple (met uiteraard hieraan gekoppeld de iPod), de 

(illegale) muziekwebsites als Napster, de peer-to-peer programma’s als Kazaa en de vele 

nieuwe muziekkanalen op radio, televisie en internet.  

Er werden door al deze ontwikkelingen minder cd’s verkocht en de kansen bleken 

dus niet exclusief bestemd voor de majors. De platenmaatschappijen hebben echter nog 

steeds het grootste belang bij het wel of niet doorbreken van een bepaalde artiest oftewel 

een bepaald product. Zij zullen er dan ook alles aan doen om hun product via de 

bestaande en de nieuw ontstane kanalen gepromoot en verkocht te krijgen.  

  

 We kunnen na het bestuderen van de marketing in de muziekindustrie concluderen 

dat marketing in een creatieve industrie als die van muziek anders ingevuld dient te 

worden dan in de standaard sectoren die beschreven worden in de algemene 

marketingliteratuur. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op één kant van die 

marketing in de muziekindustrie, namelijk de promotie. 
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Promotie in de muziekindustrie  

Promotie is er om de vraag naar een product te stimuleren. Deze kant van 

marketing in de muziekindustrie staat centraal in deze paragraaf. Eerst wordt kort 

ingegaan op promotie in het algemeen en de bijbehorende communicatiemix. Vervolgens 

wordt een communicatiemodel van Lathrop en Pettigrew geïntroduceerd dat promotie 

richt op de muziekbranche. Aan de hand van dit model wordt verder gewerkt richting de 

specifieke promotie in de dancewereld. 

De P van promotie wordt in de gebruikelijke marketing onderverdeeld in de 

zogenaamde communicatiemix. Deze mix bestaat uit zeven heldere punten, te weten 

reclame, publiciteit, public relations, sponsoring, persoonlijke verkoop, sales promotion 

en direct marketing (Verhage, 2004). Met ieder punt dient rekening te worden gehouden 

bij het opstellen van het promotiebeleid.  

De indeling van Verhage werkt echter niet zo doeltreffend bij de promotie van 

muziek. Lathrop en Pettigrew maakten een globalere indeling voor dit soort promotie. De 

promotie van muziek is volgens Lathrop en Pettigrew (in het kort) het vertalen van de 

eigenschappen van een product in aansprekende boodschappen en een ‘marketable’ 

imago (Lathrop & Pettigrew, 2003). Vervolgens wordt het gehele bestaande mediasysteem 

gebruikt om de boodschap te communiceren, het imago van de artiest te projecteren, het 

geluid zoveel mogelijk gehoord te krijgen en dus zoveel mogelijk publiek te bereiken. De 

communicatiemix die zij hanteren bestaat uit de positionering van het product, de 

publiciteit en de live-optredens.  

De drie elementen van Lathrop en Pettigrew vertonen enige overeenkomst met het 

veel gebruikte AIDA-model in de marketing (Kotler, 1999). Dit model van E.K. Strong, 

dat staat voor Attention, Interest, Desire en Action, gaat uit van een patroon van 

doelstellingen (Strong, 1925). Eerst dient men het publiek te attenderen op het nieuwe 

product (het positioneren), daarna de interesse te wekken en vast te houden (publiciteit), 

dan verlangens op te roepen bij het publiek (door bijvoorbeeld live-optredens) en tot slot 

de actie te ontketenen (aankoop van het product). 

  

Omdat de drie elementen van de communicatiemix van Lathrop en Pettigrew 

specifiek gericht zijn op de muziekindustrie zullen hier positionering, publiciteit en live-

optredens stuk voor stuk worden uitgewerkt. 
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Positionering 

Het positioneren van een artiest is het proberen te sturen van de plaatsing van een 

artiest in het muzikale veld (Lathrop & Pettigrew, 2003). Dit positioneren van een 

product in de markt kan goed gedaan worden door het zorgvuldig uitkiezen van de 

promotiekanalen. De media radio, televisie en internet zijn hierin erg belangrijk. Hoe deze 

drie media worden ingezet ter positionering wordt hieronder beschreven.  

Bij de media radio en televisie moet in eerste instantie gepusht worden om een 

plaat gedraaid te krijgen. In het beginstadium van een product (of artiest) zal veel tijd gaan 

zitten in het overtuigen van de media waarom dit product het waard is om exposure te 

krijgen. In de populaire muziek is radio airplay een essentiële promotietool. De waarde 

van radio en televisie-exposure is simpel te begrijpen: Luisteraars worden geconfronteerd 

met de muziek, en als ze het leuk vinden dan wordt de kans groter dat ze het album gaan 

kopen. Voor het goed positioneren van het product moeten de juiste radio- en 

televisiestations met de juiste doelgroep uitgekozen worden. Zelfs moet geprobeerd 

worden op deze stations op de juiste tijd en in het juiste programma gedraaid te worden. 

De gatekeepers van deze stations zullen hiervoor benaderd moeten worden met 

promotiemateriaal als de cd, foto’s, persberichten en al het andere dat deze decision 

makers kunnen doen besluiten om een plaat wel of niet te draaien (denk hierbij terug aan 

de payolapraktijk beschreven in hoofdstuk 2).  

Hetzelfde geldt voor de positionering op het internet. De juiste sites met de juiste 

doelgroepen dienen benaderd te worden om aandacht te besteden aan het nieuwe 

product. Als de attentie gewekt is bij de doelgroep dan kan overgegaan worden op de 

interesse wekken en vooral de interesse vasthouden bij dit publiek. 

 

Publiciteit 

 Interesse kan worden gewekt en worden vastgehouden door publiciteit. Publiciteit 

is veelal gratis (Lathrop & Pettigrew, 2003) en is hierdoor de meest beschikbare en 

bereikbare vorm van promotie. Publiciteit is het proces van interesse wekken (en 

vasthouden) bij het publiek. Het gaat er hierbij om exposure te creëren met onder andere 

artikelen in magazines, recensies van cd’s, nieuwsberichten met de daarbij behorende 

foto’s, gastoptredens in radio- en televisieprogramma’s en elke andere vorm van het 

gebruiken van de bestaande media (print, broadcast en internet). In dit gedeelte over 
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publiciteit wordt eerst publiciteit inhoudelijk behandeld, vervolgens de diverse soorten 

van publiciteit en tot slot drie verschillende media die van belang zijn in dit verhaal.  

Drie zaken zijn bij publiciteit belangrijk voor de marketeer: (1) proberen zoveel 

mogelijk exposure te creëren in een verschillende soorten media, (2) exposure creëren in 

de meest geschikte media, en (3) controle proberen te krijgen over de inhoud van de 

exposure (Lathrop and Pettigrew, 2003). Het klinkt nu alsof de marketeer afhankelijk is 

van de media en de participanten, zoals editors, reporters, columnisten en 

commentatoren. Deze mensen worden vaak beschreven als de gatekeepers van de 

publieke opinie. Toch zijn ook deze mensen afhankelijk van nieuws, dus ook van nieuws 

van marketeers. Deze wisselwerking is eigenlijk drieledig, want ook de consument is 

afhankelijk van de media en de marketeer (en omgekeerd).  

Diverse soorten nieuwsberichten vallen er te bedenken die interessant genoeg zijn 

voor de media om te publiceren: (1) Nieuws over nieuwe producten en de carrière van 

artiesten, (2) tourschema’s, (3) persoonlijke informatie over artiesten zoals hun leven, 

opinie, smaak, etc., (4) verslagen over trends in het muzikale veld, en (5) recensies van 

albums of optredens. In deze verdeling is bijna al het nieuws dat in de media verschijnt 

onder te verdelen. 

De media bestaan grofweg uit drie delen, te weten de geprinte media, de 

broadcast-media en het internet. Bij geprinte media moet op muzikaal gebied gedacht 

worden aan de dagbladen, de (lifestyle) magazines, de wekelijkse nieuwsbladen, de 

muziektijdschriften, de promotionele magazines en de zogenaamde fanzines (zoals 

bijvoorbeeld de Hitkrant). Onder broadcast-media vallen uiteraard de radio en televisie. 

Dj’s, vj’s, commentatoren en hosts hebben regelmatig muzikale gasten in hun programma 

voor een gesprek of een (live-) optreden. Ook bij deze media is weer een onderverdeling 

te maken zoals bij de geprinte media in bijvoorbeeld muziekzenders en 

nieuwsprogramma’s. Het wereldwijde web tenslotte is grofweg in te delen in vier 

categorieën: De muzieksites op het internet, de algemene nieuwssites inclusief nieuws 

over muziek, de webversies van de eerder genoemde geprinte media en de community 

sites als Myspace (Lathrop and Pettigrew, 2003). De auteurs plaatsen de website van de 

artiest zelf niet in dit rijtje omdat over deze site onder de volledige controle staat van de 

artiest, maar uiteraard kunnen ook deze websites als belangrijk medium gezien worden. 
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Live-optredens 

Eén van de meest effectieve vormen van promotie is het geven van live-optredens 

(Lathrop and Pettigrew, 2003). Deze concerten en tours zorgen voor een direct contact 

tussen de artiest en zijn of haar publiek. In dit deel over live-optredens zal het gaan over 

de media-aandacht rondom deze optredens, de loyaliteit tussen artiest en publiek en tot 

slot over de waarde van optredens van artiesten voor mensen uit de muziekindustrie zelf, 

de experts. 

De performer kan in het geval van optredens als deel van het product beschouwd 

worden. De concertzaal of club is hierbij dan het distributiekanaal om het product bij de 

consument te krijgen. De optredens zorgen voor veel media-exposure door 

aankondigingen en recensies van optredens (de zogenaamde tourpubliciteit). Daarnaast is 

er ook meer aandacht voor bijvoorbeeld de cd van de artiest. Nieuws rond de optredens 

kan als basis dienen voor een grootschalige mediacampagne.  

Optredens zijn erg goed om de zogenoemde merkloyaliteit te versterken (Negus, 

1996). Deze loyaliteit is bij elk soort product erg belangrijk. Muziek heeft hier echter een 

groot voordeel ten opzichte van andere producten: Muziek is ideaal voor het creëren van 

een (diep) emotionele band tussen de artiest en het publiek doordat muziek mensen 

‘raakt’. De hieruit ontstane zaken als fanclubs dragen bij aan de loyaliteit van het publiek 

aan het product.  

Live optredens zijn ook van belang tijdens de beurzen en conferenties gericht op 

de muziekindustrie. Hier worden vele experts uit de industrie in één keer bereikt met het 

product.  

We kunnen concluderen dat het verlangen naar het product bij het grote publiek 

en bij de experts wordt vergroot door optredens. Dit verlangen is één van de belangrijke 

stappen richting de aankoop van een product. Als we het eerder geïntroduceerde AIDA-

model naast al de bovenstaande promotie-elementen leggen, dan blijkt dat positionering, 

publiciteit en de tot slot besproken live-optredens de drie belangrijke stappen zijn richting 

de aankoop van het product (action).  
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Promotie in de dancewereld  

De promotie van het specifieke danceproduct verloopt via een andere weg dan de 

hierboven beschreven weg van het populaire mainstreamproduct. In deze paragraaf zal de 

promotie in de dancewereld centraal staan. Eerst wordt een belangrijke vraag gesteld ten 

aanzien van het product. Daarna komen de verschillen tussen de promotie van reguliere 

populaire muziek en de promotie van dancemuziek aan de orde. Eén groot verschil, de 

speler die positioneert, wordt daarna uitgebreid onder de loep genomen. 

Het product (de cd in de mainstream populaire muziek) is het eerste dat ter 

discussie staat. In deze paragraaf wordt uitgegaan van een dance song / cd single als 

product om de lijn van de voorgaande marketing-paragrafen door te trekken naar de 

dance. De vraag is echter of een song / cd-single wel het core product van de dance-

industrie is. Uit het onderzoek Dance in Nederland van KPMG uit 2002 blijkt dat van de 

direct aanwijsbare financiële stromen binnen de dance-industrie in Nederland slechts een 

kleine 8 % toegewezen kan worden aan beeld- en geluidsdragers (KPMG, 2002). Dj’s & 

vj’s en de clubs / discotheken nemen gezamenlijk meer dan 75% van deze geldstromen 

voor hun rekening. Toch gaan we in deze korte paragraaf uit van de cd als core product 

gezien door de ogen van een platenmaatschappij. In de hierop volgende paragrafen wordt 

dieper ingegaan op de promotie van de grootste financiële speler en dus het grootste 

product in het danceveld, de dj.  

In de dancewereld kunnen twee promotieprocessen onderscheiden worden. Er zijn 

namelijk bij de promotie van een plaat in de dance-industrie een aantal spelers vervangen 

door andere spelers ten opzichte van de mainstream populaire muziek. Zo hebben we in 

de vorige paragraaf gezien dat de promotie bij populaire muziek verliep van product, naar 

positionering op radio en tv, naar publiciteit en live-optredens, naar consument.  

Bij dance kan grofweg worden gezegd dat op het gebied van positionering radio en 

televisie zijn vervangen door de dj (Colstee, 2004). Als een dj de plaat vaak draait en 

daardoor richting het grote publiek pusht, pas dan treedt het gebruikelijke promotieproces 

van een platenmaatschappij in werking. Het onderdeel positionering is dan echter al 

gedaan door de dj. De dj heeft met zijn of haar platenkeuze al de attentie, interesse en 

desire gewekt bij de consument. Het is vervolgens de taak van de platenmaatschappijen 

om dit om te zetten in action door middel van de overige onderdelen van het 

promotieproces. Zo is het gebruikelijke promotieproces op te splitsen in twee processen; 
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één proces doet de dj, het tweede proces dient de platenmaatschappij te doen. De 

platenmaatschappijen proberen echter ook nog steeds de positioneringstaak op zich te 

nemen om zo meer invloed te hebben op het succes van een plaat. De majors willen graag 

bepalen wat er wordt uitgebracht en wat vervolgens de kans krijgt om door te breken 

door middel van aandacht schenken aan deze nieuwe releases. Dit is echter de taak van de 

dj en lukt de platenmaatschappijen dan ook niet. Het resulteert in een zeer klein 

marktaandeel van de grote maatschappijen in de dance-industrie (Colstee, 2004).  

In een uitzending van het wetenschapsprogramma Adams Appel van de 

Rijksuniversiteit Groningen uit 2004 laat hoofdredactrice Fenneke Colstee zien dat de rol 

van de platenmaatschappij op het gebied van het promoten van een danceplaat bijna 

geheel is overgenomen door de dj. Universal, één van ´s werelds grootste 

platenmaatschappijen, heeft in de dancescene een marktaandeel van nog geen één 

procent. In de uitzending wordt gesteld dat de platenmaatschappijen de rol van de dj in de 

marketing moeten erkennen en de promotie op de dj moeten richten in plaats van op de 

consument. De invloedrijke dj is gatekeeper: hij bepaalt namelijk welke plaat wordt 

gedraaid in de clubs en wat een kans maakt om door te breken naar het grote publiek. 

Dus de dj bepaalt wat de consument koopt (Colstee, 2004).  

We kunnen hier concluderen dat de dj’s en clubs niet alleen veruit de meeste 

geldstromen in handen hebben binnen de dancewereld, maar ook in grote mate bepalen 

hoe de overige geldstromen, zoals de cd-verkoop opbrengsten, worden verdeeld. De 

invloedrijke positie die dj´s innemen binnen de dance-industrie zorgt ervoor dat de dj kan 

bepalen welke plaat wel of niet gedraaid wordt, en daarmee welke plaat wel of niet een 

succes wordt.  

 

 

4.2 De marketing van dj’s 

 

In dit tweede deel van hoofdstuk 4 zullen de bevindingen van de voorgaande 

paragrafen toegespitst worden op de dj. Ten eerste zal de promotiemix geheel gericht op 

dj’s worden ingevuld. Vervolgens worden de zeven benodigdheden om de superster-

status te bereiken uit hoofdstuk 3 toegepast op de dj. Tot slot van dit hoofdstuk zullen de 
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promotiemix en de zeven benodigdheden naast elkaar gelegd worden om zo te komen tot 

een combinatie van factoren die gezien kan worden als basis bij de poging tot creatie van 

een supersterstatus bij dj’s. 

 

De promotiemix voor dj’s  

In deze paragraaf zal een promotiemix worden samengesteld voor dj’s . Dit zal 

geschieden op basis van de resultaten uit de voorgaande paragrafen. De mix van 

elementen wordt gebruikt in de populaire muziek voor het promoten van cd’s van 

artiesten. Hieronder wordt ditzelfde model, bestaande uit de drie elementen positionering, 

publiciteit en live-optredens, toegespitst op de promotie van dj’s.  

 

Positionering 

Bij de positionering van een dj moet in eerste instantie gedacht worden aan de 

soort stijl die hij of zij draait. Vervolgens kan de positie duidelijk worden gemaakt in 

verschillende kanalen. De belangrijkste, de club, zal ten eerste beschreven worden. Daarna 

zullen de overige kanalen, zoals de festivals, de radio en televisie nog kort aan bod komen. 

Maar begonnen wordt met de stijl van een dj.  

De stijl van een dj kan worden gezien als deel van het creatieve proces van de 

artiest. Eerder hebben we kunnen lezen dat dit onderdeel van het product gezien kan 

worden als vaststaand feit (hoofdstuk 4, paragraaf muziekmarketing). Deze stijl kan dus 

niet veranderd worden, maar wel gebruikt. Management- en boekingsbureau’s kunnen de 

stijlaanduiding gebruiken bij het promoten van de dj. Want bij deze stijl dienen (net als bij 

een populaire muziek cd) kanalen gevonden te worden die aansluiten bij het product (de 

dj). Radio en televisie zijn meestal niet de gebruikelijke kanalen om een dj onder de 

aandacht te brengen bij een groot publiek. Het positioneren begint in de club (Poschardt, 

1998). 

Het positioneren van een dj gebeurt veelal via kanalen als clubs en festivals (van 

Eijsden, 2006). Maar ook bij deze kanalen kan onderscheid gemaakt worden in soort (net 

als bij radio en televisie). Voor het product zullen de juiste clubs een goed publiek hebben 

om de dj exposure te geven. Het kiezen hiervan is dus een zorgvuldige taak van de 

management- en boekingsbureau’s. Het publiek in de clubs zal worden geconfronteerd 
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met de dj en dient dus de juiste doelgroep te zijn. Om exposure in de clubs te krijgen 

zullen de programmeurs van de clubs (en festivals) overtuigd moeten worden waarom een 

dj bij hun geprogrammeerd dient te worden. Dit gebeurt veelal aan de hand van promo-

cd’s van de dj. Payolapraktijken in deze fase van de promotie van dj’s zijn (vooralsnog) 

niet bekend.  

Radio en televisie als positioneringkanaal zijn minder gebruikelijk. Slechts enkele 

radioprogramma’s zenden mixen uit van dj’s en op televisie is er bijna geen aanbod van 

dj’s die mixen. We kunnen daarom concluderen dat hét kanaal voor het positioneren van 

een dj de club is. 

 

Publiciteit 

Als een dj eenmaal exposure vergaart via de clubs en de festivals en positie heeft 

ingenomen in de dancewereld, dan zal dit opgevolgd dienen te worden door publiciteit. 

De interesse van het publiek voor de dj zal moeten worden gewekt en worden 

vastgehouden door deze publiciteit (Lathrop and Pettigrew, 2003). Zoals het ook in de 

mainstream muziekindustrie veelal gratis kan, zo is het ook in de dance. Een specifieke 

invulling van deze publiciteitskanalen zal aan de hand van de opsplitsing van de media in 

drie delen, te weten geprinte media, broadcast media- en internetmedia, worden gedaan 

(zie paragraaf Muziekpromotie). Aan het eind zal worden stilgestaan bij enkele nieuwe 

fenomenen binnen de media die bijzondere aandacht verdienen.  

 

Geprinte media: In Nederland is er slechts één magazine volledig gericht op de 

dancescene met landelijk bereik, Release Magazine. De uitgave van dit magazine is echter 

al jaren zeer onregelmatig door wisselende eigenaren van het blad (waaronder ID&T). 

Ook veranderde de naam van het blad enige malen in bijvoorbeeld SLAM!. Aanstaande 

zomer (2007) zal het doek voor het magazine definitief vallen door besluitvorming bij 

ID&T (www.djbroadcast.nl, 28-1-2007). De overige Nederlandse magazines zijn niet 

specifiek op dance gericht (Oor) of hebben geen landelijk bereik (DJ Broadcast). Bij de 

geprinte media zijn daarom vooral de Engelse dance magazines MixMag en DJ Mag van 

belang. Deze zeer gerenommeerde bladen worden wereldwijd verspreid en genieten door 

het enorme bereik en de gerespecteerde content veel aanzien binnen de dancewereld. 

Vooral de zogenoemde early adopters lezen deze bladen. Zij zijn nodig om het grote 
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publiek te overtuigen van de kwaliteiten van een product. De grote massa wordt 

vervolgens bereikt door de meer algemene (Nederlandse) dagbladen of wekelijkse 

nieuwsmagazines.  

 

Broadcast-media: Zoals al eerder genoemd spelen radio en televisie een minder 

grote rol in de dance-industrie dan bij de mainstream populaire muziek. Eind 2006 heeft 

TMF een (digitaal) tv-kanaal opgezet, TMF Party genaamd, speciaal gericht op 

dancemuziek. Doordat het een digitaal kanaal betreft is het bereik niet zo groot als dat 

van de reguliere muziekzenders TMF en MTV. Radiozenders zijn meer gericht op dance 

dan televisie. SLAM FM (onderdeel van ID&T) is een landelijke zender gericht op 

dancemuziek. Enkele regionale zenders zoals Fresh FM zijn ook geheel gericht op de 

dancemarkt. De bekendste landelijke muziekzenders beperken zich tot enkele 

programma’s gericht op dancemuziek. Het programma Dance Department op Radio 538 

is hiervan veruit het bekendste. Het heeft zelfs wereldwijde bekendheid, zoals blijkt uit de 

nominatie voor beste radioshow 2006 in de IDMA show (International Dance Music 

Awards) tijdens de Winter Music Conference in Miami (www.wmcon.com, 1-2-2007). Op 

televisie komt het bijna niet voor dat dj’s live hun draaikunsten vertonen, op de radio af 

en toe. Het merendeel van de exposure die via radio en televisie bereikt wordt is door 

middel van interviews, en door een track die door de desbetreffende dj is geproduceerd. 

Ook nieuws aangaande de dj als persoon of de optredens die hij of zij verzorgt zijn items 

die via radio en televisie veel worden overgebracht. Het uitzenden van mixen gebeurt 

echter weinig via deze media. 

 

Internet-media: Het wereldwijde web is misschien wel de beste plek om de 

gewenste exposure te creëren voor een dj. De doelgroep is volledig bekend met dit 

medium en alle formats (tekst, geluid en beeld) zijn tegenwoordig over te brengen via dit 

kanaal. Alleen in Nederland zijn er meer dan 10 verschillende professionele sites te 

noemen die volledig gericht zijn op de dancewereld, zoals bijvoorbeeld Link2Party, 

Partyscene en DJBroadcast. Dit is de meest gemakkelijke manier op gratis exposure te 

genereren voor een dj. Persberichten, nieuwsitems, recensies van optredens, foto’s, 

tourschema’s, etc. Alles is te vinden op deze sites. Via sites als 3 voor 12 

(www.3voor12.nl) en Dance Department (www.dancedepartment.nl) zijn hele mixsets te 
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downloaden van ontelbare dj’s. Voor de marketeer is het zaak elke in het straatje passende 

website te benaderen met content. Zoals eerder al gezegd zijn deze sites namelijk 

afhankelijk van content en hebben de gatekeepers van de sites ook de artiest / dj nodig 

om hun sites te vullen.  

 

Nieuwe fenomenen: Twee redelijk nieuwe fenomenen op het internet zijn de 

podcasts en de community sites. Podcasting is een samenvoeging van de populaire Apple 

MP3-speler iPod, en het woord broadcasting. De technologie stelt gebruikers in staat om 

automatisch audiobestanden te downloaden na aanmelding op een zogenaamde podcast. 

Door deze techniek zijn diverse websites begonnen met het verzorgen en uitzenden van 

dergelijke podcasts. De podcast van Dance Department bijvoorbeeld, die bestaat uit een 

wekelijkse uitzending vol met dance-mixsets, is één van de meest populaire dance-

podcasts ter wereld (www.wmcon.com, 1-2-2007). Ook sommige dj’s hebben een 

podcast. Fans die zich aangemeld hebben, krijgen dan op ingestelde momenten 

automatisch een set naar hun computer gestuurd. Belangrijk bij het binden van publiek 

zijn ook de zogenaamde community sites. Op deze site heeft iedere persoon een eigen 

webpagina die geheel naar wens ingericht kan worden met foto’s, tekst, audio en video. In 

deze virtuele gemeenschap kunnen mensen virtueel vrienden worden en zo op de hoogte 

gehouden worden van alle ontwikkelingen bij deze vrienden. Vriend zijn van een dj willen 

veel mensen. Hierdoor hebben populaire dj’s soms meer dan 200.000 vrienden in hun 

virtuele netwerk (www.myspace.com/tiesto, 1-2-2007). De nieuwe fenomenen op het 

gebied van de internet-media zijn dus zeer effectieve en directe middelen om contact met 

de fans te onderhouden (Mason, 2006). 

 

Live-optredens 

Veel verschillen tussen de live-optredens uit de populaire mainstream muziek en 

de dj-gigs uit de dancewereld zijn er niet te noemen. Althans op het gebied van de 

promotie van het product. Het directe contact tussen de artiest / dj en het publiek is van 

groot belang. Waar concertzaal staat geschreven bij een popartiest kan gemakkelijk club 

worden geschreven bij een dj. Ook de publiciteitsgolf die moet worden gecreëerd bij een 

optreden of tour komt overeen. Tot slot is er overeenkomst tussen de dj en een popartiest 

op het gebied van loyaliteit van het publiek; deze kan versterkt worden door middel van 
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performances. Maar er is toch een groot verschil te benoemen. Wat het verschil is op dit 

punt zal in deze paragraaf uitgelegd worden.  

Het verschil ligt bij wie de publiciteit rondom een optreden verzorgt (Lathrop and 

Pettigrew, 2003). Een artiest geeft meestal een concert op eigen naam. Madonna verkoopt 

onder eigen naam bijvoorbeeld een stadion uit (Confessions World Tour 2006). Bij dj’s 

ligt dit veelal anders. Ze draaien op feesten met een naam of op festivals met een naam. 

De publiciteit rondom deze gigs wordt dan ook vaak verzorgd door de promotor van het 

desbetreffende feest. Tussen het management van de dj en de promotor van het feest 

worden doorgaans afspraken gemaakt over wat er aan promotie gedaan zal worden 

(Rietveld, 1998). De promotor zal er echter meer baat bij hebben om de naam van zijn 

feest veel exposure te geven en daarna komt de naam van de dj die (eenmalig) te gast is. 

De al eerder genoemde concerten van Tiësto in het Gelredome te Arnhem zijn 

uitzondering op de regel. Tiësto alleen verzorgt dit optreden dat ook wordt georganiseerd 

door zijn management. Deze manier van werken is gelijk aan de manier van werken bij 

popconcerten, maar is slechts voor weinig dj’s weggelegd.  

 

We kunnen concluderen dat het grote verschil tussen popconcerten en een dj-

optreden zit in de manier van promoten. De promotie rondom een optreden van een 

superster-artiest zal over het algemeen verzorgd worden door het management van de 

artiest zelf. Bij dj’s wordt de promotie veelal verzorgd door de promotors van het feest 

waar de dj draait. Tiësto zag dit verschil als eerste en begin eigen ‘concerten’ te 

organiseren en ook te promoten. Hij is dan ook de uitzondering op de regel.  

 

De zeven benodigdheden voor dj’s 

In hoofdstuk 3 is op basis van literatuur een lijst samengesteld van punten die 

kunnen worden gezien als voorwaarden om de supersterstatus in de popmuziek te 

bereiken. Deze punten worden in deze paragraaf toegespitst op de dj in plaats van de 

popster. Promotiestrategieën die bedoeld zijn om superster-dj’s te creëren dienen dus met 

de volgende zeven punten rekening te houden.  
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1. Artiest dient visueel aantrekkelijk te zijn, het imago 

Direct al bij dit eerste punt zien we een groot verschil tussen de popster en de dj. 

Posters van popsterren sieren menig tienerkamer en een zeer groot deel van de 

bevolking zal een popster herkennen op straat, maar bij dj’s ligt dit geheel anders. 

De naamsbekendheid van de (grote) dj’s is in sommige delen van de bevolking 

groot, maar een gezicht erbij verzinnen wordt al moeilijker. De echte grote dj’s 

zoals Tiësto, Sven Väth en Armin van Buuren richten zich wel op het in de markt 

zetten van hun gezicht. Het is immers een onderdeel van de te behalen 

supersterstatus. 

 

2. Hits scoren 

Dj’s die tevens ook hits scoren zijn schaars (voorbeelden zijn Tiësto en Deep 

Dish). Het is namelijk niet de core business van het dj zijn, dat is namelijk platen 

draaien (Poschardt, 1998). Hits scoren is echter wel een manier om de naam van 

de dj bij een groter publiek bekend te maken dan alleen het club-publiek. Enige 

huivering bestaat hier zeker voor, aangezien de hitparades vaak gezien worden als 

zeer commercieel en velen de dancescene graag juist als niet commercieel zien. 

Een hit scoren (met een commerciëlere sound dan de normale sound) kan dus ook 

opgevat worden als sell-out (Negus, 1996). Hierdoor is het gevaar aanwezig dat de 

doelgroep in de dancescene de dj minder waardeert. 

 

3. Optredens verzorgen 

Het talent van de dj wordt uiteraard getoond tijdens een optreden. Waar het core-

product bij een popster de cd is, zo hebben we kunnen lezen dat bij de dj het 

optreden voor een publiek het core-product is (hoofdstuk 4, paragraaf dance-

promotie). Dit punt mag dan ook als zeer logisch worden verondersteld. Zonder 

optredens geen dj.  

 

4. Wereldwijde distributie van product 

Wil een dj een supersterstatus bereiken, dan dient de gehele wereld veroverd te 

worden. Deze taak kan enkel en alleen vervuld worden met optredens in alle 

uithoeken van de aarde. Alleen op deze manier krijgt een artiest aandacht van een 
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wereldwijd publiek. Gekoppeld aan deze optredens dient de promotie ook 

wereldwijd te zijn (zie hoofdstuk 4, paragraaf muziekpromotie). Zonder optredens 

in een bepaald gebied ook geen publiciteit in dat gebied. 

 

5. Cross-overs naar nieuwe doelgroepen 

Cross-overs naar nieuwe doelgroepen proberen dj’s al lang uit. De ene keer met 

succes, de andere keer zonder succes. Tiësto die de Olympische Zomerspelen in 

Athene opende was het ultieme voorbeeld van een succesvolle cross-over die een 

dj maakte naar een nieuwe, grote doelgroep. Ook kan het voorprogramma van 

Madonna bij haar laatste wereldtournee (Confessions 2006) gezien worden als een 

cross-over van de (al wereldberoemde) dj Paul Oakenfold. Hij bereikte hiermee 

een groot popmuziekpubliek dat niet zo snel naar de club zal gaan om hem te 

horen draaien. We kunnen concluderen dat er ook in de dancewereld diverse 

mogelijkheden aanwezig zijn voor cross-overs naar nieuwe doelgroepen.  

 

6. Weinig aanbod 

Het aanbod van dj’s is enorm. Iedereen die wat geld heeft kan 2 platenspelers (of 

cd-spelers) en een mixer kopen en thuis proberen te mixen (zie hoofdstuk 1, 

paragraaf platenmaatschappijen, majors vs. Indies). Door deze lage drempel en de 

‘do-it-yourself’ mentaliteit in de dancewereld is het aanbod van dj’s enorm. Maar 

dit punt van weinig aanbod kan wel op een iets andere manier gezien worden in de 

dancescene. De supersterstatus wordt namelijk ook gevoed door exclusiviteit. Het 

weinig aanbieden van een dj kan bijdragen aan deze status (Poschardt, 1998). 

Tiësto is bijvoorbeeld niet elke nacht in drie verschillende clubs in Amsterdam te 

vinden. Sterker nog, hij treedt slecht enkele keren per jaar in Nederland op. Deze 

onbereikbaarheid draagt bij aan zijn exclusieve status. Dit kan vervolgens door het 

management uitgebuit worden door het vragen van zeer hoge beloningen voor een 

optreden van deze dj (Rietveld, 1998). 

 

7. Sex appeal bezitten 

In hoeverre sex appeal een rol speelt bij dj’s valt te bezien. Bij punt 1 was al 

geconstateerd dat de visuele aantrekkelijkheid bij popsterren belangrijker is dan bij 
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dj’s. De meeste dj’s zijn mannelijk en moeten het in tegenstelling tot popartiesten 

niet zozeer hebben van hun uiterlijk (www.djmag.com, 1-2-2007). Maar dat sex 

appeal op dit moment weinig aanwezig is in de dancescene bewijst niet dat dit niet 

zou werken. Sex appeal werkt namelijk wel in de diverse videoclips die van dj’s 

verschijnen. Het zijn hierin echter niet de dj’s zelf die zich hieraan wagen, maar 

vaak schaars geklede dames die verder weinig met de dj of de muziek te doen 

hebben. Er zijn dus op dit moment weinig aanwijzingen om te kunnen zeggen of 

het bezitten van sex appeal wel of niet zal werken binnen de dancewereld. 

 

De combinatie van de promotiemix en benodigdheden 

De zeven benodigdheden om een supersterstatus te vergaren in de popmuziek zijn, 

zo blijkt uit de vorige alinea, ook toepasbaar op de dj in de dancewereld. Maar er zijn ook 

verschillen. Het grootste verschil zit in de punten (1) visuele aantrekkelijkheid en (7) sex 

appeal. De overige punten kunnen ook goed op dj’s toegepast worden. Als we de 

promotiemix van de dj erbij pakken en deze naast de 7 benodigdheden leggen kunnen alle 

7 punten ondergebracht worden in de drie delen van de promotiemix. Hieronder een 

schematisch overzicht van de koppelingen die te maken zijn tussen deze promotiemix en 

de 7 benodigdheden. 

 

Promotiemix 

 

Positionering 

 

 

 

Publiciteit 

 

 

Live-optredens  

 

7 Benodigdheden 

 

(1) Visueel aantrekkelijk 

(5) Cross-overs 

(7) Sex Appeal 

 

(2) Hits scoren 

(6) Weinig aanbod 

 

(3) Optredens verzorgen 

(4) Wereldwijde distributie 
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Door de zeven benodigdheden voor de supersterstatus in te delen in de 

promotiemix is goed te zien dat deze onderdelen deel uitmaken van de promotiemix. Om 

deze benodigdheden te bereiken is de promotiemix nodig en dient deze ingevuld te 

worden. De benodigdheden blijken dus onderdelen te zijn van de promotiemix. Om 

visueel aantrekkelijk gevonden te worden en een sex appeal te creëren, dient goed 

nagedacht worden over de positionering van de dj. Ook zal bij cross-overs goed gekeken 

moeten worden naar de positionering van de dj op dit moment en de positionering van de 

dj nadat de cross over heeft plaatsgevonden. Hits scoren is een belangrijk onderdeel voor 

een dj om een superster status te bereiken. Publiciteit is hierbij van zeer groot belang, 

evenals de exclusiviteit. Het laatste deel van de promotiemix, de live-optredens, staan 

vanzelfsprekend in relatie met nummer 3 en 4 van de zeven benodigdheden, te weten 

optredens verzorgen en wereldwijde distributie.  

 

 Hoe deze mix van benodigdheden en promotie in de praktijk uitpakt, wordt 

onderzocht in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk worden de managers van verschillende dj’s 

aan het woord gelaten om te weten te komen of het bovenstaande ook in de praktijk 

wordt toegepast. Zijn managers zich van deze zaken bewust, nemen ze beslissingen op 

basis van deze kennis, zijn ze onbewust bezig met deze mix of richten ze zich op heel 

andere zaken?  
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De specialisten in de praktijk 

 

5.1 Introductie 

 

De voorgaande hoofdstukken over de housemuziek, de dj, de supersterren en de 

marketing zijn alle gebaseerd op literatuur die over deze onderwerpen geschreven is. In 

dit hoofdstuk zal de praktijk van de marketing van dj’s behandeld worden. Specialisten op 

het gebied van de marketing van dj’s worden hier aan het woord gelaten over hun 

werkzaamheden. Wat hebben zij toe te voegen aan het onderwerp ‘de dj als superster’? In 

deel één van dit hoofdstuk zal een korte introductie gegeven worden in de opzet van de 

interviews. Tevens worden de dj’s die aan bod komen kort geïntroduceerd. Vervolgens 

komen in deel twee van dit hoofdstuk de interviews zelf aan bod. Aan de hand van de 

antwoorden van de specialisten zal in hoofdstuk 6 bekeken worden of de benodigdheden 

om een supersterstatus zoals we die kennen uit de popmuziek te bereiken, ook een rol 

spelen in de marketing en status van dj’s.  

 

Opzet interview 

Om te achterhalen wat managers van dj’s nu precies doen om hun dj zo goed 

mogelijk te verkopen worden met zes specialisten interviews gehouden. Het interview 

richt zich op de ervaring en de werkmethodes van de specialist op het gebied van de 

marketing van de dj. Hiervan wordt met name de promotiekant belicht. De antwoorden 

die bij deze interviews naar voren komen zijn verwerkt in het tweede deel van dit 

hoofdstuk. De volledige interviews zijn te vinden in de bijlagen van deze scriptie. Ter 

introductie zal eerst kort worden stilgestaan bij de dj’s waar het in de interviews om gaat. 

Dit zal geschieden op alfabetische volgorde. 
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De dj’s 

 

ErickE 

 De carrière van de Nederlander ErickE duurt inmiddels al meer dan 20 jaar. Eind 

jaren tachtig begon hij met het draaien van hiphop. In de jaren negentig veranderde hij 

zijn stijl in housemuziek. Hij kreeg een residentie, een regelmatig optreden in een 

bepaalde club of op een bepaald feest, aangeboden in de beroemde Amsterdamse club 

Roxy in 1995. Hier begon zijn carrière als house-dj pas echt. Al snel werd hij gevraagd 

voor optredens in het gehele land. Door constant zijn stijl aan te passen aan de mode van 

de muziek weet ErickE zichzelf al 20 jaar lang populair te houden. Hij kiest altijd op het 

juiste moment de beste feesten uit om residenties te verzorgen. Naast het draaien richt 

ErickE zich de laatste tijd steeds meer op het produceren van tracks. In 2006 en 2007 zijn 

verschillende singles van hem op Europees niveau succesvol gelanceerd (zie bijlage 

Biografie ErickE).  

 Het interview over de promotie van ErickE werd gehouden met Dick Leijen. Dick 

Leijen is samen met ErickE de oprichter van 1Management, een management- en 

boekingsbureau dat diverse Nederlandse dj’s aan zich heeft weten te binden, zoals Don 

Diablo en de momenteel wereldwijd doorbrekende Fedde le Grand. Dick Leijen is met 

zijn bedrijf Party Planners tevens een grote speler in de wereld van de organisatie van 

dance-evenementen. Grote merken als Heineken, Nissan en Smirnoff werken samen met 

Party Planners om concepten in de dancewereld te lanceren. Dick Leijen organiseert 

momenteel ondermeer het zeer succesvolle feest Sneakerz dat op verschillende plaatsen in 

Nederland wordt gegeven. 

 

Danny Howells 

Al meer dan 12 jaar staat de Engelsman Danny Howells achter de draaitafels. De 

laatste zeven jaar staat zijn naam standaard bij de eerste 20 in de dj-top100 van het 

magazine DJMag. Danny Howells kan daarom tot de beste dj’s ter wereld gerekend 

worden. De lijst met clubs waar hij residenties heeft verzorgd bestaat uit beroemde namen 

als Twilo, Bedrock, Renaissance en Arc. Tevens verzorgde hij diverse mix-compilatie-cd’s 

voor bijna alle beroemde dancelabels. Net als vele andere dj’s produceert hij zelf ook 

tracks. Meestal brengt hij deze uit op zijn eigen label Nocturnal Frequencies. Remixen 
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maakte hij onder andere voor Robbie Williams, Destiny’s Child en David Morales. Zijn 

zeer brede muzikale interesse leidt tot een unieke eclectische sound (zie bijlage Biografie 

Danny Howells).  

Het interview werd gehouden met Ryan Saltzman. Ryan Saltzman werkt al jaren 

voor het management- en boekingskantoor Bullitt Bookings. Bullitt Bookings, gevestigd 

in Washington D.C. in de Verenigde Staten, is opgericht door het wereldberoemde dj-duo 

Deep Dish. In de loop der tijd heeft Bullitt Bookings meer grote namen aan zich weten te 

binden, waaronder de dj’s Danny Howells, Nic Fanciulli, Miss Nine en Cedric Gervais. 

Ryan Saltzman is binnen dit kantoor verantwoordelijk voor het boeken en de promotie 

van diverse artiesten. 

 

Miss Nine 

Miss Nine gaat door het dagelijks leven als Kristin Schrot. De dame van begin 

twintig is geboren in Oost-Duitsland maar woont al jaren in Amsterdam. Ze is haar 

carrière begonnen als model voor het modellenbureau Elite Models Management. In 2003 

is ze met het dj-en begonnen. Tijdens één van haar optredens op de Amsterdamse 

Motion-feesten werd ze ontdekt door het dj-duo Deep Dish. De heren nodigden haar uit 

om bij hun boekingskantoor Bullitt Bookings te komen. Na deze grote stap ging het hard 

met de carrière van dj Miss Nine. Ze bracht als eerste vrouwelijke dj een mix-compilatie-

cd uit op het vermaarde label Yoshitoshi. De cd stond binnen drie maanden op de eerste 

plaats in de Amerikaanse iTunes Dance Album Chart. Ze draait momenteel als één van de 

weinige vrouwelijke dj’s in de beste clubs over de gehele wereld (zie bijlage Biografie Miss 

Nine).  

Het interview werd gehouden met Miss Nines manager Alexander Bos. Hij stond 

aan de wieg van het model Miss Nine alsmede de dj Miss Nine en verzorgt tot op de dag 

van vandaag haar management met het bedrijf Reprezents Management. De boekingen 

van Miss Nine worden geregeld door Bullitt Bookings, zodat Alexander Bos zich volledig 

kan richten op de publiciteit rondom Miss Nine. Alexander Bos heeft zijn sporen 

verdiend in de dancewereld met de Motion feesten te Amsterdam en Antwerpen. Door 

zijn uitgebreide netwerk binnen de dancewereld en de mediawereld kan hij het 

management van Miss Nine goed vormgeven. Miss Nine is de enige artiest waarvoor hij 

het management verzorgt. 
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Paul Oakenfold 

 Paul Oakenfold was één van de dj’s die eind jaren tachtig het housevirus van het 

eiland Ibiza overbrachten naar London. Al snel had hij residenties in beroemde clubs in 

London en Ibiza waar hij zijn housemuziek ten gehore bracht. Begin jaren negentig begon 

hij met het maken van remixen voor artiesten als Massive Attack en The Cure. De 

innigste samenwerking was met U2 waar hij diverse remixen voor maakte en tevens mee 

op tournee ging. In de loop der jaren bleef hij remixen maken voor popartiesten, bleef hij 

dj-optredens verzorgen, maar ging hij ook muziek schrijven voor films. In 2006 ging hij 

mee op de wereldtournee van Madonna als voorprogramma-act (zie bijlage Biografie Paul 

Oakenfold). 

 Paul Oakenfolds manager, Marc Marot, is al jarenlang werkzaam in de 

muziekindustrie. Hij werkte voor de Engelse maatschappij Island Records als president-

directeur en heeft onder andere de A&R-functie (artist & repertoire) van de band U2 

onder zijn hoede gehad. In deze hoedanigheid heeft hij voor het eerst kennis gemaakt met 

Paul Oakenfold. Begin jaren negentig koppelde hij Paul Oakenfold en de band U2 aan 

elkaar. Uit deze samenwerking zijn zeer succesvolle tracks voortgekomen. Zijn jarenlange 

ervaring in de muziekindustrie gebruikt hij momenteel voor zeer verschillende artiesten, 

zoals Paul Oakenfold en Yusuf Islam (Cat Stevens), die hij bij zijn managementbureau 

Terra Firma heeft ondergebracht. Marc Marot is een manager die zijn achtergrond niet 

heeft liggen in de dancewereld, maar in de pop- en rockmuziek. Hij kan daardoor de 

dancewereld goed overzien en heeft hierdoor een zeer uitgesproken visie op deze 

dancewereld.  

  

Dave Seaman 

Dave Seaman is een Engelse dj die tot één van de bekendste progressive house-dj’s 

ter wereld gerekend kan worden. Begin jaren negentig is hij zijn carrière begonnen als 

hoofdredacteur van het eerder genoemde Engelse dancemagazine Mixmag. In zijn vrije 

tijd draaide hij als resident-dj in de beroemde Engelse acid-house club Shelley’s. Dave 

Seaman groeide met de opkomst van de housemuziek mee. In de jaren negentig maakte 

hij mix-compilaties voor bekende labels als Global Underground, Renaissance en zijn 

eigen Audio Therapy. Tevens produceerde hij remixen voor mainstream-artiesten als 

Kylie Minogue, The Pet Shop Boys, U2, Michael Jackson en Dido. Dave Seaman stond 
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aan het begin van de Britse dance-revolutie en kan tot op de dag van vandaag gezien 

worden als één van de leidende figuren in de dance-industrie (zie bijlage Biografie Dave 

Seaman).  

Dave Seaman is iemand van ‘de oude stempel’. Hij heeft een boekingskantoor om 

zijn wereldwijde optredens te verzorgen. Hij wil het management echter zoveel mogelijk 

in eigen hand houden en stuurt daarom ook de marketing zelf aan. Het interview is om 

deze reden met Dave Seaman zelf gehouden. 

 

Pete Tong 

 Pete Tong was, naast Paul Oakenfold, één van de eerste Engelse dj’s die 

housemuziek vanaf Ibiza naar Engeland meenam. Hij groeide uit tot een veel gevraagde dj 

in de jaren negentig. Tevens had hij lange tijd een eigen platenlabel waarmee hij 

verantwoordelijk was voor de successen van onder andere Salt ’n Pepa en The Brand 

New Heavies. Groot aanzien verwierf hij met zijn wekelijkse radioshow op BBC1, The 

Essential Selection. Sinds 1991 zendt hij de nieuwste en beste dancemuziek uit via dit 

programma dat wereldwijd beluisterd wordt. Dit doet hij tot op de dag van vandaag (zie 

bijlage Biografie Pete Tong). 

 Het in Londen gevestigde IMD staat bekend als één van de betere management- 

en boekingskantoren ter wereld. Met namen als Sander Kleinenberg, Max Graham, Chris 

Lake, Jeff Mills en natuurlijk Pete Tong heeft dit kantoor een aansprekende dj-stal. 

Drijvende kracht achter het bureau is Rachel Birchwood. Rachel Birchwood doet de 

boekingen en tevens het management van bijna alle artiesten die aangesloten zijn bij dit 

bureau. Zo ook van de dj Pete Tong, die in 1999 bij IMD tekende.  

 

Jesse Voorn 

Jesse Voorn valt op door zijn ludieke acties om zichzelf te promoten. De dj is nog 

niet zo lang geleden begonnen met dj-en op professioneel niveau. Lange tijd was hij 

zoekende naar een frisser geluid dan de naar zijn mening monotone four-to-the-floor beat 

(een kickdrum op elke hele tel van een vierkwartsmaat). Toen hij het eenmaal gevonden 

had in een mix van electro, house, rock, breakbeats en techno begon zijn carrière pas 

echt. Al snel stond hij op Dance Valley te draaien en werd hij gevraagd om ambassadeur 

te worden van Dance4Life. Dance4Life is een wereldwijde dance-organisatie die zich 
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inzet voor de bestrijding van HIV en AIDS. Eén van zijn eerste tracks heeft hij in een 

club gereleased in de virtuele wereld van Second Life. Deze ludieke actie heeft zeer veel 

publiciteit opgeleverd in de Nederlandse media (zie bijlage Biografie Jesse Voorn).  

Jesse Voorn is nog niet zo ver dat hij een manager kan aannemen, als hij dat al zou 

willen in dit stadium van zijn carrière. Hij heeft een boekingskantoor in Amsterdam, Anna 

Agency, dat zijn optredens verzorgt, maar voorlopig doet hij met succes zijn eigen 

management. Het interview werd daarom met hem zelf gehouden. 

 

 

5.2 Interviews met de specialisten 

 

Na een korte introductie van de dj’s die een rol spelen in de interviews is het in dit 

tweede deel van dit hoofdstuk de beurt aan de verhalen van de specialisten. Per vraag zijn 

de verschillende antwoorden van de specialisten samengevoegd. De meest interessante 

antwoorden komen uitgebreid aan bod. De volledige interviews zijn terug te vinden in de 

bijlagen. 

 

Het interview 

 

U bent nu al enige jaren de manager van .... Weet u nog wat u als eerste heeft gedaan toen u met de 

promotie van … begon? 

 

De eerste vraag van het interview levert direct al zeer verschillende antwoorden op. 

Doordat de dj’s en de managers allemaal een verschillende achtergrond hebben, hebben 

ze vanzelfsprekend allemaal een andere aanloop naar hun dj-carrière gehad. Zo was Dave 

Seaman voordat hij begon met draaien hoofdredacteur bij het Engelse Mixmag. Hierdoor 

had hij direct de juiste contacten in de dancewereld om zijn dj-kwaliteiten te promoten. 

Hij begon met draaien in de vroege jaren negentig. In deze tijd was er nog geen internet, 

waren er nauwelijks gespecialiseerde media en waren de feesten meestal nog kleinschalig. 

Bij hem begon de promotie dan ook met het illegaal verspreiden van mix-tapes, die 
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volgens hem in die periode onmisbaar waren. Jesse Voorn, pas kort geleden begonnen 

met het draaien op professioneel niveau, stuurde vanaf de eerste dag digitale 

nieuwsbrieven rond om zichzelf te promoten. Een zeer goedkope en directe methode om 

zichzelf bekend te maken. Bij Miss Nine en Danny Howells ging het er vanaf het begin 

gestructureerd en zeer professioneel aan toe. Bij deze dj’s werden direct goed doordachte 

plannen gemaakt voordat er iets naar buiten kwam. De manager van Pete Tong begon 

enigszins aan het product zelf te sleutelen; van Pete Tong werd verlangd dat hij zijn 

muziek enigszins aan zou passen omdat zijn muziek te veel op Paul Oakenfold zou lijken.  

We kunnen hieruit concluderen dat er weinig overeenstemming is over het te 

volgen promotiebeleid in de beginperiode van een DJ. De reden hiervoor moet worden 

gezocht in de verschillen in uitgangssituaties van de dj’s. 

 

Heeft u daarna in de loop der jaren een vast stramien ontwikkeld voor de promotie van … ?  

 

Omdat de dance-industrie een omgeving is die constant aan veranderingen 

onderhevig is, is het moeilijk voor de managers om een vast stramien te ontwikkelen voor 

de promotie. Veel hangt af van het succes van de dj. Aan dit succes worden de plannen 

aangepast. Je ziet dan ook in bijna alle antwoorden terug dat de dj’s er in zijn gerold. 

Nadat het succes kwam, werd er een stramien ontwikkeld en werden er echte plannen 

gemaakt. Het vaste stramien bestaat er bij ErickE uit dat hij constant zijn muziekstijl 

aanpast aan de mode zonder zichzelf te verloochenen. Daaromheen kan, volgens zijn 

manager Dick Leijen, gebouwd worden met promotieplannen. Marc Marot’s stramien was 

dat hij Paul Oakenfold niet zou gaan behandelen als een dj, maar als een rockband of 

popartiest. Om dat feit heen bouwde bij zijn promotieplan.  

Concluderend kunnen we stellen dat er geen duidelijk overeenkomend antwoord 

op deze vraag te vinden is in de verschillende interviews. De reden hiervoor moet gezocht 

worden in de grote verschillen in de loopbaan en carrière van de dj’s. 

 

Ligt er een promotieplan dat u volgt? 

 

Bij de meeste dj’s ligt er een promotieplan dat gevolgd wordt. Alexander Bos stelt 

hele duidelijke exposure-doelen voor Miss Nine in zijn jaarlijkse planning. Hoe dat 
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vervolgens wordt bereikt is op dat moment nog niet duidelijk vastgelegd en wordt, net als 

bij Danny Howells, aangepast aan de situatie van de dag. Anderen hebben een zeer strak 

te volgen promotieplan. Zo heeft Dave Seaman bijvoorbeeld zijn volledige promotieplan 

rondom het uitbrengen van mix-cd’s gebouwd. Elk jaar brengt hij een cd uit waaromheen 

tours worden gepland en media-aandacht wordt gecreëerd. Hij noemt het zelf de 

rockband-methode, omdat vele popmuzikanten deze methode ook volgen. Een 

beginnende dj als Jesse Voorn heeft nog geen vastomlijnde plannen voor zijn eigen 

promotie. Toch heeft ook hij uiteraard zaken waar hij graag aandacht aan besteedt en 

waar hij zich op focust. Een gestructureerd plan kan het echter nog niet genoemd 

worden. Het grootste deel van de specialisten weet heel goed waar ze heen willen en 

binnen welke tijdsperiode. Echter, strakke planningen en promotieplannen liggen 

nauwelijks op tafel. De promotie gebeurt aan de hand van kansen die zich voordoen en 

wordt aangepast aan ontwikkelingen in de dancewereld.  

We zien in de antwoorden op deze vraag dat er veelal geen strakke vastomlijnde 

promotieplannen liggen zoals we die kennen uit de standaard marketingboeken. De 

oorzaken hiervoor kunnen gezocht worden in de sterk aan veranderingen onderhevige 

industrie waarin de dj’s zich bevinden en aan de afhankelijkheid van derden in het succes 

van een dj. 

 

Kunt u aangeven wat de belangrijkste elementen in uw promotiemix zijn? 

 

Publiciteit wordt bij alle dj’s genoemd als belangrijk element van promotie. Dit kan 

publiciteit rondom optredens zijn, maar ook publiciteit rondom releases. Jesse Voorn 

deed bijvoorbeeld een release in een virtuele club in de internetwereld van Second Life. 

Dit ‘optreden’ werd door diverse media opgepikt door het unieke karakter van de actie. 

Bij Pete Tong bestaat de promotiemix uit vier duidelijke elementen, te weten residenties, 

tracks, films en televisie. Bij ErickE is het plan gebaseerd op drie pijlers, te weten de juiste 

feesten uitkiezen om een residentie mee aan te gaan, tracks produceren en uiteraard PR. 

Publiciteit komt alleen bij Marc Marot op een tweede plaats in de promotiemix. Hij legt 

bij Paul Oakenfold de nadruk op het re-branden van zijn artiest door middel van het 

zorgvuldig uitkiezen van projecten waar Paul zijn aandacht aan besteed. Zo kiest hij 

ervoor een bepaalde sound te creëren op een album om daarmee vervolgens in de smaak 
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te vallen bij de filmproducers in Hollywood. Hij kiest bijvoorbeeld een Japanse 

animatiefilm uit waar Paul muziek met een orkest voor kan maken om de wereld te laten 

zien dat Paul Oakenfold ook daartoe in staat is. Hij focust op het creëren van Paul 

Oakenfold als artiest naast Paul Oakenfold als dj. Uiteraard speelt na deze positionering 

ook publiciteit een grote rol in zijn werkzaamheden.  

Over het algemeen kunnen we hier vaststellen dat publiciteit de belangrijkste tak is 

in de promotiemix van dj’s. Reden hiervoor is te zoeken in het feit dat publiciteit het 

meest te sturen is vergeleken met de overige elementen in de promotiemix.  

 

Kunt u die elementen eens nader toelichten? Via welke kanalen zie u die publiciteit het liefst? 

 

Over de manier om exposure te genereren is iedereen het volledig eens: Internet! 

Internet is de goedkoopste en effectiefste manier om de doelgroepen te bereiken. De 

eigen website van de dj’s en MySpace worden als zeer belangrijk aangemerkt. Dick Leijen 

geeft aan dat sites als MySpace en Hyves (een Nederlandse versie van MySpace) de 

communicatie met de doelgroep heel makkelijk maakt. Bij YouTube kan je volgens hem 

zelfs manipuleren door alleen de beste momenten van de sets uit te kiezen en deze online 

te zetten. Naast deze sites kan internet op nog veel meer verschillende manieren gebruikt 

worden. Zo eist het management van Danny Howells bijvoorbeeld van promotors dat er 

digitale nieuwsbrieven uitgaan als een optreden wordt geboekt. Deze mailingen bereiken 

soms een half miljoen mensen. Dave Seaman maakt veel mixsets voor de tientallen 

internetradiostations die er zijn. Ook richt hij zich op, zoals hij het noemt, de guerilla 

marketing in chatrooms. Hierbij zorgen medewerkers van Dave Seaman voor discussies 

op het internet over Dave Seaman, uiteraard positief. Marc Marot geeft aan dat het 

jammer is dat de dancewereld net het Wilde Westen is. Hierdoor moet hij in elk land met 

een nieuwe promotor samenwerken. Het grote nadeel is hiervan dat de promotie rondom 

een tour zeer versnipperd raakt. Er is niemand die de gehele promotie van de tour op zich 

heeft.  

De conclusie die getrokken kan worden uit de uitkomsten van deze vraag is dat 

internet verreweg het meest gebruikte promotiekanaal is binnen de dance-industrie. 

Redenen hiervoor liggen in de zeer lage kosten die internetpromotie met zich meebrengt 

en in het feit dat de doelgroep goed via internet te bereiken is.  
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Waar besteedt u nog meer veel aandacht aan in uw promotiebeleid? 

 

Iedereen probeert dingen te verzinnen die nog niet door anderen zijn gedaan. Dit 

om de media achter zich te krijgen en daardoor exposure te genereren. ‘Nieuwe dingen’ 

en ‘unieke dingen’ zijn dan ook vaak gehoorde termen. Zo is Jesse Voorn ambassadeur 

voor Dance4Life en deed hij een promotie-actie in Second Life. Alexander Bos hoopt 

Miss Nine te kunnen koppelen aan Unicef. Het zijn acties die niet gebruikelijk zijn in de 

dancewereld, maar wel veel publiciteit genereren en de dj groter maken, ook in karakter. 

Ook Rachel Birchwood geeft aan dat creatieve projecten belangrijk zijn voor de promotie 

van een dj. Zo heeft Pete Tong meegewerkt aan een film genaamd ‘It’s all gone Pete Tong’. 

De film over een dj op Ibiza bracht de dj veel wereldwijde media-aandacht. Films hebben 

ook de speciale aandacht van Paul Oakenfold. Volgens Marc Marot is Paul Oakenfold een 

groot liefhebber van films en wilde hij graag muziek voor films componeren. Veel 

aandacht van Marc Marot gaat daarom naar het zo positioneren van Paul Oakenfold dat 

filmproducers hem zien als een capabel persoon om muziek voor films te schrijven.  

Te zien is dat alle specialisten uniek proberen te zijn in de exposure die ze 

genereren. Dit proberen ze te doen om op te vallen binnen de dance-industrie. We zien 

hier tevens raakvlakken met cross-over activiteiten (bijvoorbeeld film).  

 

Kunt u uit ervaring zeggen dat bij promotie het één zeker wel werkt en het ander zeker niet? Bijvoorbeeld 

een interview in een krant werkt goed en een set draaien op de radio niet.  

 

Het opvallendste antwoord op deze vraag kwam van Ryan Saltzman die stelt dat 

televisie totaal niet werkt. Dit is volgens hem niet zozeer omdat televisie de verkeerde 

mensen zou bereiken, maar omdat het in de USA haast onmogelijk is om op televisie te 

komen als dj. Elektronische muziek is voor de Amerikaanse televisie niet interessant. De 

tijd en moeite die daarin gaan zitten kan beter ergens anders aan besteed worden volgens 

hem. Jesse Voorn merkt op dat het moeilijk te meten is wat effect heeft en wat niet. Zo 

draait hij regelmatig op de radio, 3FM, en heeft daarmee een enorm bereik. Niemand weet 

echter of deze sets ook bijdragen aan de waardering en bekendheid van Jesse Voorn. Bij 

internet is het beter te meten of dingen werken of niet volgens hem. Zo kan je uit 

responscijfers op nieuwsberichten en websites enigszins opmaken of de acties goed gaan. 
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 We zien in de antwoorden dat het merendeel van de specialisten, net als Jesse 

Voorn, moeite hebben met het aangeven wat wel en wat niet werkt. De reden hiervoor is 

dat het meten van effectiviteit van hun handelingen nauwelijks mogelijk is. In Amerika is 

wel een medium te noemen waar nauwelijks profijt uit te halen valt. Uit het antwoord van 

de enige specialist in de Verenigde Staten blijkt dat elektronische muziek nauwelijks 

aandacht geniet op de Amerikaanse televisiestations. 

 

Richt u zich op één bepaalde doelgroep of meerdere doelgroepen?  

 

Zoals verwacht richt iedereen zich in eerste instantie op de doelgroep twintig- tot 

vijfendertig-jarigen die van dancemuziek en uitgaan houden. Danny Howells richt zich 

daarentegen met het maken van remixen voor bijvoorbeeld Madonna ook op het veel 

grotere mainstream-muziekpubliek. Jesse Voorn draait soms op middelbare scholen in het 

kader van Dance4Life en bereikt zo ook tieners van rond de 15 jaar. Miss Nine tot slot 

probeert, mede door haar modellenwerk, nu al een jonger publiek aan zich te binden door 

onder andere publiciteit te genereren in tienerbladen als Elle Girl. Want, zo is de 

redenering, deze jongeren bereiken snel de leeftijd dat ze naar de clubs gaan en dan is het 

goed dat ze Miss Nine al kennen. Marc Marot merkt op dat hij het moeilijk vindt om de 

verschillende doelgroepen op een juiste manier te bedienen. Als voorbeeld geeft hij de 

Madonna-tour waarbij Paul Oakenfold het voorprogramma verzorgde. Hij wilde hiermee 

het laatste album van Paul Oakenfold promoten en niet Paul Oakenfold als dj. Het album 

is een artiestenalbum, geen dj-album. Maar het publiek weet het onderscheid moeilijk te 

maken. Hij vindt het moeilijk die differentiatie duidelijk te maken aan het publiek.  

 Iedere dj en zijn of haar manager richt zich in eerste instantie op een dance-

doelgroep die regelmatig uitgaat, het clubpubliek. De reden hiervoor is dat bij deze 

doelgroep het meeste directe profijt te halen valt. Als uitstapjes naar andere doelgroepen 

worden gemaakt, moet dit gezien worden als voorbereiding of introductie van die nieuwe 

doelgroep in de dancemuziek. Deze werkwijze van cross-overs zagen we ook bij 

supersterren in de popmuziek die bijvoorbeeld cross-overs maakten door in films te 

verschijnen of soundtracks voor films te maken. 
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Wilt u liever zo veel mogelijk exposure of kiest u voor exclusiviteit?  

 

‘Een balans vinden’, is het meest voorkomende antwoord op deze vraag. Iedereen 

is blij met veel exposure, maar behoedzaam voor teveel exposure en voor verkeerde 

plekken van exposure. De massa is nodig om de artiest te verkopen, maar de massa is 

tegelijkertijd gevaarlijk voor de reputatie van de dj in de dancescene. Een zeer populaire dj 

bij het mainstream-publiek kan door de dancescene als ‘selling out’ worden gezien, zoals 

Ryan Saltzman opmerkt. Alexander Bos vindt het een kunst een balans te vinden tussen 

exposure en exclusiviteit. Ook Dick Leijen is huiverig voor teveel publiciteit. Als 

voorbeeld geeft hij de rapper Ali B die constant in de Nederlandse pers verscheen. ‘Je 

werd er mee doodgegooid.’ Rachel Birchwood daarentegen wil het liefst zo veel mogelijk 

exposure, maar zegt erbij dat je jezelf niet teveel moet uitsmeren over van alles en nog 

wat. Zorg voor diepgang in de exposure, is haar devies, dan kan je zoveel exposure 

genereren als je maar wilt. De enige die volop kiest voor exclusiviteit is Marc Marot. Hij 

probeert selectief te zijn in wat voor uiting dan ook. ‘We zijn voorzichtig’, aldus Marc 

Marot. 

 We kunnen stellen dat de specialisten erg op hun hoede zijn voor teveel of 

verkeerde exposure. De reden hiervoor is dat men bang is dat de grootste doelgroep, het 

clubpubliek, het niet kan waarderen als een dj te veel en te oppervlakkig in de pers 

verschijnt. De exclusiviteit die deze werkwijze veroorzaakt lijkt op de exclusiviteit die 

gecreëerd werd door platenmaatschappijen in de jaren tachtig door middel van het zuinig 

aanbieden van artiesten. Het weinige aanbod van artiesten, dan wel publiciteit rondom 

dj’s, veroorzaakt vervolgens weer extra aandacht voor het weinige dat wél rondom de 

artiest of dj gebeurt.   

 

Speelt het uiterlijk en het image van de dj een rol in uw promotiebeleid? 

 

Marc Marot behandelt Paul Oakenfold als elke andere artiest. Dus ja, uiterlijk en 

image zijn belangrijk volgens hem. Ook Dave Seaman merkt op dat een visueel plaatje 

vandaag de dag voor alles belangrijk is, dus ook voor dj’s. De cohesie tussen zijn werk en 

zijn presentatie vindt hij belangrijk. Miss Nines uiterlijk speelt een zeer grote rol in het 

promotiebeleid van Alexander Bos. Doordat Miss Nine tevens model is, worden er vele 
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fotoshoots gehouden voor diverse (dance-)media. Alexander Bos stelt zelfs dat haar 

uiterlijk enorm helpt bij het bereiken van doelen. Miss Nine slaat volgens hem een paar 

stappen over, omdat media en publiek eerder interesse voor haar hebben door haar 

uiterlijk. Verder vinden de managers allemaal dat de muzikale kwaliteiten altijd voorop 

dienen te staan. Maar allen zijn ze zich ervan bewust dat het niet kwaad kan er goed uit te 

zien. Ook Dick Leijen vindt dat uiterlijk meespeelt. Uiterlijk helpt, stelt hij.  

 We kunnen uit de antwoorden op deze vraag opmaken dat het uiterlijk een rol 

speelt in het promotiebeleid van alle specialisten. Het is echter niet zo belangrijk als het 

visuele plaatje in de popmuziek zoals we zagen in hoofdstuk 3. De reden die elke manager 

hiervoor aangeeft, is dat het in eerste instantie gaat om de muziek, niet om het uiterlijk. 

Een tweede reden kan gezocht worden in het feit dat dancemuziek veel minder 

televisieaandacht krijgt dan popmuziek. Hierdoor worden dj’s minder aan exposure 

blootgesteld dan popartiesten. 

 

Is het scoren van hits belangrijk voor uw dj? 

 

Het dubbele gevoel dat we zagen bij exclusiviteit versus zoveel mogelijk exposure, 

zien we ook hier terug. Niemand zou het erg vinden om een hit te scoren en zo een 

financiële klapper te maken. Niemand wil echter zijn goede naam verdoezelen met een 

commercieel nummer in de top40. Een eigen geluid hebben dat bij de dj zelf past, staat 

voorop bij alle dj’s. Als dit geluid vervolgens resulteert in een hit, dan zegt niemand er nee 

tegen. Ryan Saltzman realiseert zich dat het hebben van hits van vitaal belang is als de 

supersterstatus bereikt wil worden. Voor Pete Tong is het scoren van een hit niet zo 

belangrijk. Wel belangrijk is het om altijd voorop te blijven in de muziek. Dus muziek 

maken en uitbrengen is belangrijk voor hem. Het scoren van hits is volgens Rachel 

Birchwood tevens een risico, want voor het publiek ben je dan vaak zo goed als je laatste 

hit. Het is moeilijk om steeds groter en beter werk af te leveren. En dat wordt dan wel van 

je verlangd. Voor Paul Oakenfold geldt dat het scoren van hits belangrijk is. Niet voor 

egostrelende factoren, niet om de financiën, maar om te laten zien dat Paul Oakenfold de 

hitmachine is zoals Hollywood nodig heeft voor werkzaamheden.  

 Er komt bij deze vraag geen eenduidige mening naar voren over de noodzaak van 

het scoren van hits. De reden hiervoor is dat elke dj iets anders wil bereiken. Wel kunnen 
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we uit de antwoorden opmaken dat het scoren van hits voor deze dj’s wel leuk gevonden 

wordt. Dit wordt echter direct aan de voorwaarde verbonden dat de muziekstijl daarvoor 

niet mag worden verloochend. De reden hiervoor is dat de dj’s serieus genomen willen 

worden in hun voornaamste doelgroep, het clubpubliek. De dj verschilt op dit punt 

volledig van artiesten in de popmuziek die afhankelijk zijn van het scoren van hits in de 

hitparades. 

 

Op welke geografisch gebied richt u uw promotiebeleid? 

 

De grote dj’s zijn bekend over de gehele wereld en richten zich daar dan ook op. 

Miss Nine is momenteel bezig om de wereld te veroveren en richt zich daarbij in eerste 

instantie op Europa en Amerika. Als die veroverd zijn dan komt de rest van de wereld 

ook wel, zo is de redenering van Alexander Bos. Jesse Voorn richt zich momenteel nog 

op Nederland, maar ook hij droomt ervan om over de gehele wereld te draaien. Anders is 

dit bij ErickE. Hij heeft er al een carrière van 20 jaar opzitten in Nederland en streeft geen 

buitenlandse carrière meer na. Pete Tong richt zich voornamelijk op Engeland volgens 

zijn manager Rachel Birchwood. Want, zo zegt ze, andere landen kijken naar wat er in 

Engeland gebeurd. De Engelse magazines en radiostations hebben wereldwijd aanzien.  

 Uit de antwoorden kunnen we opmaken dat op één na alle specialisten zich richten 

op gebieden waar zij momenteel actief zijn met optredens. De reden hiervoor kan gezocht 

worden in het feit dat de promotie in de meeste gevallen om optredens heen gebouwd is. 

Waar televisie de popmuziek de mogelijkheid gaf om wereldwijde exposure te genereren, 

daar geeft internet die mogelijkheid aan de dance-industrie en dus aan de dj. 

 

Vindt u een grote dj te vergelijken met een superster a la Justin Timberlake? 

 

Het antwoord op deze vraag is voornamelijk nee. Er zijn wat overeenkomsten 

volgens sommigen, maar we kunnen uit de antwoorden concluderen dat over het 

algemeen de specialisten een dj en een superster in de popmuziek niet te vergelijken 

vinden. 
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In welke opzichten dan niet?  

 

De meeste specialisten vinden het knapper wat een popster doet dan wat een dj 

doet. Een popster moet vele kwaliteiten en talenten bezitten om door te breken. Een dj 

hoeft alleen maar platen te kunnen draaien, en dat is volgens Alexander Bos door bijna 

iedereen aan te leren. Dick Leijen merkt op dat een popster bijna altijd zijn of haar eigen 

repertoire uitdraagt. Een dj draait de platen van (merendeels) anderen. Daar zit een groot 

verschil volgens hem. Ook in de fans worden verschillen gezien. Het is allemaal net iets 

gematigder, weet Alexander Bos. Bij een popster is er volgens Jesse Voorn veel meer om 

te aanbidden dan bij een dj. Dj’s kunnen supersterren worden binnen de dance-industrie, 

maar dat is niets vergeleken met de supersterstatus van Justin Timberlake in de gehele 

mainstream samenleving, aldus Ryan Saltzman. Marc Marot heeft een compleet 

tegenovergestelde mening. Hij vindt Justin Timberlake eigenlijk maar ééndimensionaal. 

Paul Oakenfold is een dj, hij is een artiest met diverse top10-hits, hij is composer voor 

films en computergames, hij is platenbaas en runt op juiste wijze een muziekbedrijf, hij 

heeft zijn eigen merchandising onderneming, hij bezit een bar / restaurant in Los Angeles, 

etc. Paul Oakenfold werkt volgens Marc Marot erg hard zonder dat hij een star ego heeft.  

 Uit de antwoorden kunnen we concluderen dat de reden waarom de meeste 

specialisten vinden dat een dj en een superster niet overeenkomen in het feit ligt dat ze 

van mening zijn dat supersterren een niveau hoger staan qua kwaliteiten, talenten en 

hoeveelheid publiek.  

 

In welke opzichten komen ze wel overeen? 

 

Er zijn overeenkomsten volgens Dave Seaman, maar bij dj’s is het allemaal op een 

kleinere schaal. Rachel Birchwood geeft aan dat op financieel vlak er steeds minder 

verschillen zijn. Er zijn diverse dj’s die dik miljonair zijn volgens haar. De overeenkomst 

volgens Marc Marot is dat de dj en de popster beide in een ‘hits business’ zitten. Beide 

zijn gefocust op het scoren van hits. Hits hoeven hierbij niet nummer 1 hits te zijn in de 

top40, maar kunnen tevens goed ontvangen en gewaardeerde producties zijn.  

Bij deze vraag zien we dat de specialisten vinden dat dj’s in dezelfde branche zitten 

als de supersterren, namelijk de hitgevoelige muziekbranche. Enige gradatie is hier wel in 
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aan te brengen. In deze gradatie staat de superster hoger dan de dj, mede door het grotere 

publiek van de popster.  

 

Is het doel van uw promotiebeleid om een superster status voor de dj te bereiken? 

 

Ook hier speelt het dubbele gevoel dat we eerder al gezien hebben bij exclusiviteit 

versus veel exposure en bij het scoren van hits een rol. Niemand is er echt op uit om een 

superster zoals Justin Timberlake te worden. Maar iedereen wil wel zo groot mogelijk 

binnen de dance-industrie worden. Dave Seaman geeft aan dat hij juist de anonimiteit die 

hij kan hebben binnen de dance-industrie zo fijn vindt. Een ster worden binnen de 

dancescene is dus gewenst, maar een superster worden zoals Justin Timberlake is eigenlijk 

niemands doel. Tevens geeft iedereen aan dat het aan de persoonlijkheid van de artiest ligt 

of er gekozen wordt voor de supersterstatus. De dj beslist uiteindelijk welke kant hij of zij 

op wil.  

 We concluderen dat geen enkele specialist zich ten doel stelt om met de dj 

eenzelfde supersterrenstatus te bereiken als Justin Timberlake heeft bewerkstelligd. De 

reden hiervoor ligt in de persoonlijke wensen van de dj ten aanzien van zijn of haar 

carrière. De prioriteiten van de dj liggen in de dancescene en niet bij het veel grotere 

mainstream-publiek.  

 

 Na deze verhalen van de diverse specialisten uit het veld van de marketing van dj’s, 

zal in het volgende en tevens laatste hoofdstuk bekeken worden wat we voor algemene 

conclusies kunnen trekken uit al deze antwoorden en hoe deze in relatie staan tot het 

literatuuronderzoek van deze thesis.  
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Conclusie, de dj als superster? 

 

6.1 Introductie 

 

Is een dj te vergelijken met een superster? Deze vraag is relevant geworden 

doordat dj’s de afgelopen 25 jaar een steeds uitgebreider takenpakket hebben gekregen dat 

steeds meer overeenkomsten vertoont met popmuziekartiesten. Tiësto verkoopt 

bijvoorbeeld net zoals Madonna hele voetbalstadions uit met optredens. Maar maken 

zulke feiten van een dj een superster? En wat kunnen marketingspecialisten uit de 

dancewereld leren van de supersterren uit de popmuziek? In deze thesis wordt een 

vergelijking gemaakt tussen dj’s en supersterren op het terrein van marketingtechnieken.  

 

Probleemstelling 

De titel van dit onderzoek, De dj als superster, geeft aan dat in deze scriptie een 

vergelijking getrokken wordt tussen de superster uit de popmuziek en de dj uit de 

dancewereld. De vergelijking vindt, zoals blijkt uit de ondertitel Marketingmethodes in de 

dance-industrie, plaats op het gebied van de marketingtechnieken die gebruikt worden bij 

dj’s en supersterren. De probleemstelling van deze scriptie luidt dan ook: 

 

Hangen marketingmethodes van dj’s in de dance-industrie samen  

met technieken die werden gebruikt bij de creatie van supersterren  

in de popmuziek in de jaren tachtig? 

 

Overige vragen die door het stellen van deze vraag tevens naar voren komen, liggen alle 

op het terrein van de creatie van supersterren in de jaren tachtig, de marketing van dj’s in 

de dance-industrie en uiteraard op het terrein van de status die dj’s kunnen en willen 

bereiken. In de volgende paragraaf zullen de uitkomsten van het onderzoek worden 

besproken en daarmee de conclusies van deze thesis. 
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6.2 Conclusies 

 

In deze paragraaf zullen alle benodigdheden voor de supersterstatus van 

popmuziekartiesten zoals we die kennen uit de conclusie van hoofdstuk 3 (zie blz. 39) 

naast de conclusies van de interviews met de specialisten uit hoofdstuk 5 (zie blz. 68) 

gelegd worden. Door middel van deze vergelijking moet duidelijk worden wat de 

overeenkomsten zijn en waar verschillen in aanpak zitten. Aansluitend op deze 

uitkomsten worden enkele andere conclusies besproken die getrokken kunnen worden uit 

dit onderzoek.  

 

Artiest dient visueel aantrekkelijk te zijn, het imago 

Iedere ondervraagde specialist is van mening dat het uiterlijk van de dj meehelpt bij 

in het bereiken van doelen. Velen van hen vermelden er nadrukkelijk bij dat het echter om 

de muziek gaat, wat ook de ondertoon is bij de antwoorden van diegene die dit niet zo 

nadrukkelijk zeggen. In de dance-industrie gaat het, zo is de algemene strekking in de 

antwoorden van de interviews op pagina 74 en 75, om de muziek en niet om het uiterlijk. 

Uiterlijk kan echter wel helpen om sneller doelen te bereiken. Dit komt doordat het 

aantrekkelijker is om te publiceren voor de verschillende media als er een aantrekkelijk 

plaatje aan gekoppeld is. Het verschil tussen de dj’s en de supersterren op dit punt zou 

verklaard kunnen worden door het feit dat dj’s nauwelijks op televisie in videoclips te zien 

zijn. Supersterren in de popmuziek zijn afhankelijk van de muziekzenders en de daarbij 

behorende videoclips (Garofalo, 1997).  

 

Hits scoren 

Ook bij dj’s is het scoren van hits belangrijk. Elke specialist maakt echter een 

voorbehoud op dit punt. Iedereen vindt het belangrijker om geloofwaardig gevonden te 

worden door het eigen publiek in de clubs dan met een track in de top40 te staan (zie 

hoofdstuk 5.2, blz. 75). Met het behouden van de geloofwaardigheid wordt hier bedoeld 

dat de eigen stijl van de dj niet verloochend mag worden uit puur financiële 

overwegingen. Het publiek heeft dit direct door en zal een dergelijke verandering niet 

waarderen. Hits scoren is dan ook niet van vitaal belang voor dj’s, dat is het draaien van 

platen in clubs. Elke dj uit dit onderzoek zou echter blij zijn als hij of zij op een 
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geloofwaardige manier een (wereldwijde) hit zou scoren. Redenen om een hit te willen 

scoren lopen uiteen van financiële motieven tot het verwerven van optredens. Het 

verschil tussen dj’s en supersterren op dit punt zit in het feit dat dj’s niet afhankelijk zijn 

van het scoren van hits, zo blijkt op pagina 76. Daarnaast is het moeilijker voor dj’s om 

met hun eigen stijl door te breken naar een mainstream publiek, terwijl supersterren in de 

popmuziek al een mainstream stijl hebben die gemaakt is om een groot publiek aan te 

spreken.  

 

Optredens verzorgen 

Het verzorgen van optredens is voor dj’s de core-business. Dit punt staat dan ook 

bij niet één van de ondervraagden ter discussie. Dat hetzelfde geldt voor popartiesten is te 

lezen in hoofdstuk 3, bladzijde 40. Het optreden is dus voor dj’s net zo belangrijk als voor 

supersterren in de popmuziek, en misschien nog wel belangrijker. 

 

Wereldwijde distributie van product 

Er is slechts één dj die zich niet op de gehele wereld richt of zal gaan richten, 

omdat hij er al een lange carrière heeft opzitten en geen ambities meer heeft om de wereld 

te veroveren. De overige dj’s zijn allemaal wereldwijd actief met hun optredens of willen 

dat snel gaan doen (zie hoofdstuk 5.2, blz. 76). Dit punt komt dus goed overeen met de 

wereldwijde distributie van het product van supersterren zoals besproken in hoofdstuk 

4.2 op pagina 59.  

 

Cross-overs naar nieuwe doelgroepen 

Op één specialist na proberen alle specialisten via cross-overs andere doelgroepen 

aan te spreken dan hun voornaamste doelgroep, het clubpubliek. De film, zoals we die 

kennen van de supersterren in de jaren tachtig (zie hoofdstuk 3, blz. 37), komt ook bij dj’s 

naar voren. Eén dj componeert muziek voor diverse films en bij een ander is zelfs een 

gehele film naar hem vernoemd (zie hiervoor het interview met Rachel Birchwood, bijlage 

6). Naast de film worden andere doelgroepen voornamelijk bereikt door het maken van 

remixen voor mainstream-artiesten. Deze remixen bereiken een ander en groter publiek 

dan het gebruikelijke publiek van de dj. Andere cross-overs die genoemd worden op 

bladzijde 73 door de specialisten zijn voorprogramma’s verzorgen van mainstream-
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artiesten, modellenwerk doen, en ambassadeur zijn voor goede doelen. In de dance-

industrie komen dus net als in de popmuziekwereld cross-overs voor.  

 

Weinig aanbod 

Het punt van weinig aanbod speelt niet zozeer een directe rol in de dj-wereld. 

Doordat vijf van de zeven dj’s die ondervraagd zijn wereldwijd optreden is het haast 

onmogelijk om een overkill aan optredens te geven in een bepaalde regio. Eén 

Nederlandse dj pakt het echter heel anders aan dan de rest; hij treedt soms 4 à 5 keer per 

avond op, en dat alleen in Nederland. Hij heeft hiermee al jarenlang succes. Voor hem 

gaat het punt van weinig aanbod dan ook niet op, voor de rest van de ondervraagden wel, 

zo blijkt uit de antwoorden op bladzijde 76. 

Ditzelfde punt van weinig aanbod is ook onderzocht op het gebied van publiciteit. 

Iedere specialist wil graag publiciteit, maar ze zijn allemaal erg behoudend op dit punt. 

Termen als ‘selling out’ en ‘voorzichtig’ worden genoemd in de antwoorden om aan te 

geven dat veel publiciteit ook nadelig kan zijn. Ook bij dit punt staat voorop dat de 

belangrijkste doelgroep, het clubpubliek, het geloofwaardig moet vinden (zie hoofdstuk 

5.2, blz. 74). Het gaat om de muziek, dus interviews moeten bijvoorbeeld volgens één 

specialist voldoende diepgang bezitten, anders maar geen publiciteit.  

 

Sex appeal bezitten 

 Dit punt kan direct gekoppeld worden aan het eerste punt, de visuele 

aantrekkelijkheid. Bij de visuele aantrekkelijkheid kwam een zeer duidelijk antwoord van 

de ondervraagden naar voren, namelijk dat het niet zozeer om het uiterlijk gaat in de 

dancewereld. Alles draait om de muziek zelf. Op grote afstand volgen zaken als visuele 

aantrekkelijkheid. In hoofdstuk 5.2 komt naar voren dat iedereen het wel van belang vindt 

om er verzorgd uit te zien en een goede uitstraling te hebben, maar het bezitten van sex 

appeal wordt door geen enkele geïnterviewde genoemd als zijnde belangrijk. Het uit te 

stralen image van de dj’s is gericht op de stijl muziek die de dj draait en maakt, niet op sex 

appeal. Op dit punt verschillen de dj en de superster volledig (zie hoofdstuk 3, blz. 41).  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat specialisten uit de dancewereld diverse 

marketingmethodes gebruiken die voor een groot deel overeenkomen met de 
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benodigdheden die gevonden werden om de supersterstatus te bereiken in de popmuziek. 

Vier van die zeven benodigdheden, te weten het verzorgen van optredens, wereldwijde 

distributie, cross-overs en weinig aanbod op het gebied van optredens, worden volledig 

identiek ook toegepast in de marketing van dj’s. Slechts met één punt, het bezitten van sex 

appeal, wordt op dit moment niets gedaan door de specialisten uit de dance-industrie. De 

twee overige punten, te weten visuele aantrekkelijkheid en het scoren van hits, worden op 

een andere manier belangrijk gevonden dan bij supersterren in de popmuziek het geval is. 

Ook op het punt van weinig aanbod van publiciteit zien we eenzelfde soort verschil terug. 

Dit verschil manifesteert zich op het terrein van de geloofwaardigheid van een dj. Op dit 

punt komen wezenlijke verschillen naar boven tussen de dancewereld van de dj’s en de 

popmuziekwereld van de supersterren. Uit deze verschillen kunnen we afleiden dat dj’s 

niet gezien kunnen worden als supersterren zoals we die kennen uit de popmuziek. De 

verschillen die bij deze twee elementen naar boven komen hangen veelal met elkaar 

samen. Globaal kunnen deze verschillen in drie groepen worden onderverdeeld, te weten 

‘dance is niet mainstream’, ‘repertoire’ en ‘anonimiteit’. Deze drie groepen zullen hier 

beschreven worden. Per groep worden de conclusies uit de interviews en literatuur 

beschreven die deze groepen vormgeven. 

 

Dance is niet mainstream 

De dancewereld is, zo blijkt uit de tweede paragraaf van het eerste hoofdstuk, een 

aparte wereld binnen de populaire muziek. Deze wereld steekt met al zijn spelers anders 

in elkaar dan de popmuziekwereld van bijvoorbeeld Justin Timberlake. Het publiek van 

de clubs en dj’s in de dancewereld ziet graag dat een dj zich alleen daarop richt qua 

muziekstijl. Volgens de specialisten die op bladzijde 75 aan het woord komen, worden 

uitstapjes naar commerciëlere sounds om een hit te scoren niet gewaardeerd. Dit wordt 

direct gezien als een ‘selling-out’. Het is belangrijk voor een dj geloofwaardig te blijven 

voor de doelgroep die zich in de clubs bevindt. Toch zijn er op dit punt ook 

overeenkomsten tussen een popster en een dj. Beide bevinden zich namelijk in een “hits 

business”, een industrie waarin het draait om het scoren van hits. Hits zijn voor dj’s 

echter geen tracks in de hitparades, maar eerder goede compilatie-cd’s, goede recensies en 

uitverkochte stadions, aldus Marc Marot op pagina 77. De dj mag zijn stijl hierbij 

geenszins verloochenen en hij moet trouw blijven aan het clubpubliek. Uit het feit dat de 
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dance-stijl in eerste instantie geen mainstream-publiek aanspreekt zoals de top40 dat wel 

doet, mag worden geconcludeerd dat dance niet mainstream is, en dat een dj dus niet 

gelijk staat aan een superster zoals we die kennen uit de popmuziek. 

 

Repertoire 

Een ander groot verschil tussen een dj en een popartiest is het feit dat een artiest 

een eigen repertoire uitdraagt. Justin Timberlake zingt zijn eigen nummer. Vaak wel door 

anderen geschreven, maar het zijn uiteindelijk zijn nummers. Anders is dit bij een dj. Een 

dj draait voornamelijk platen van andere producers (Poschardt, 1998). Meestal produceert 

een dj ook eigen tracks, maar deze tracks zijn slechts een klein onderdeel van zijn 

optredens (zie hierover hoofdstuk 5.2, blz. 77).  

 

Anonimiteit 

De meeste dj’s uit dit onderzoek leiden een redelijk anoniem bestaan ondanks hun 

grote naam in de dancewereld. Dat ze hier bewust voor kiezen komt duidelijk naar voren 

in antwoorden van de specialisten op bladzijde 78. De managers luisteren goed naar waar 

de dj heen wil met zijn of haar carrière, en dat is niet de supersterstatus. Niemand wil 

graag gevolgd worden door de roddelbladen zoals dit gebeurt bij popsterren. De wil van 

de persoon van de dj is dus belangrijker dan het bereiken van de supersterstatus zoals die 

bestaat in de popmuziek, mocht dit überhaupt mogelijk zijn in de toekomst. Voor het 

geld hoeven enkele dj’s die status ook niet te bereiken, want ze verdienen tegenwoordig 

soms net zo goed als popsterren, onder andere door de vele neventaken van een dj. Dit 

anonieme bestaan van dj’s staat in schril contrast met het supersterrenbestaan van 

popartiesten (Garofalo, 1997). 

 

Dit onderzoek heeft voornamelijk de verschillen blootgelegd die er zijn tussen dj’s 

en supersterren op het gebied van de marketing van beide groepen. Er worden andere 

doelen nagestreefd in beide werelden. De marketing die gericht is op het bereiken van 

deze doelen is in de dj-wereld niet erg gestructureerd, maar wel veelomvattend. Zonder 

dat de specialisten het doorhebben houden ze rekening met alle elementen uit de 

promotiemix voor dj’s (zie hoofdstuk 4, paragraaf De marketing van dj’s). De nadruk ligt 

in deze promotiemix op het genereren van publiciteit. Dit gebeurt met name via het alom 
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geprezen internet. De muziek van een dj en alle overige informatie kan via dit medium 

goedkoop en duidelijk worden verspreid. Internet kan hierdoor gezien worden als hét 

promotiekanaal van de dancewereld. Ook de positionering van de dj speelt bij de 

specialisten een rol. Deze positionering geschiedt eigenlijk enkel en alleen door middel 

van de muziek van de dj. Ook bij het element live-optredens uit de promotiemix staat de 

muziek van de dj weer voorop. De gehele marketing van de specialisten laat zich volledig 

leiden door de muziek van de dj. Uit de interviews blijkt dat daar, op een enkeling na, niet 

aan valt te tornen en dat het veranderen of aanpassen van de muziek om (sneller) doelen 

te bereiken niet aan de orde is.  

 

 

6.3 Slot 

 

Uiteraard blijven tijdens een onderzoek van deze omvang enkele vragen 

onbeantwoord. Tevens doemen er nieuwe vragen op naar aanleiding van de uitkomsten 

van dit onderzoek. In deze paragraaf worden de belangrijkste beschreven en worden 

voorzetten gedaan voor vervolgonderzoek. Tevens worden de beperkingen van dit 

onderzoek beschreven, die voornamelijk voortvloeien uit het feit dat het onderzoek 

kwalitatief en niet kwantitatief is opgezet. Ook met deze beperkingen kan vervolgens 

nieuw onderzoek worden opgezet om het onderwerp nog verder uit te diepen. Tot slot 

worden enkele aanbevelingen gegeven voor de specialisten in de dancescene op basis van 

de conclusies.  

 

Vervolgonderzoek 

Een interessante vraag aangaande de dj als superster ligt op het terrein van de 

perceptie van de consument. Deze thesis richt zich op de vergelijking tussen dj’s en 

supersterren op het gebied van marketingtechnieken. De vraag of de consument de dj als 

superster ziet is echter ook interessant. Vindt het publiek Tiësto en Justin Timberlake 

vergelijkbaar en wat voor argumenten heeft het daarvoor? Door de omvang van het 

onderzoek is de vraag hoe het publiek tegen supersterren en dj’s aankijkt in deze thesis 

niet aan bod gekomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de specialisten in hun 
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marketingplannen de dj nauwelijks als superster zien. Vervolgonderzoek zal moeten 

uitwijzen of het clubpubliek de dj wél als superster ziet.  

 

Beperkingen 

 Naast het buiten beeld blijven van de perceptie van het publiek, ligt een andere 

beperking van deze thesis in de omvang van het veldonderzoek, dat een kwalitatief en 

exploratief onderzoek genoemd kan worden. Aan de hand van observaties door middel 

van interviews ontstaat een eerste indruk van de situatie. In dit onderzoek zijn zeven 

specialisten aan het woord gelaten met zeer verschillende dj’s als werkterrein. Een grotere 

omvang van dit veldonderzoek zal leiden tot een nauwkeuriger beeld van de praktijk van 

deze specifieke marketing. Tevens zouden met meer ondervraagden verbanden gezocht 

kunnen worden tussen de verschillende antwoorden van de specialisten. Te denken valt 

hierbij aan een relatie tussen de specifieke stijl van de muziek van dj’s en de aversie tegen 

het scoren van hits. Ook zouden regionale verschillen beter belicht kunnen worden met 

een kwantitatief onderzoek. In dit onderzoek zijn juist zeer verschillende dj’s uit 

verschillende regio’s benaderd om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de dj-

wereld. Een uitgebreider veldonderzoek had specifiekere resultaten op verschillende 

terreinen kunnen opleveren. Op basis van dit kwalitatieve onderzoek kunnen dus geen 

harde conclusies getrokken worden. 

 In dit onderzoek zijn supersterren beschreven aan de hand van hun opkomst in de 

jaren tachtig (zie hoofdstuk 3, paragraaf Het ontstaan van de superster in de popmuziek). 

Een vraag die hierbij onderbelicht is gebleven is of de supersterren van vandaag ook 

voldoen aan diezelfde criteria. Het begrip superster is in deze thesis gericht op de 

benodigdheden die nodig zijn om die status te bereiken. Echter, de definitie van superster 

kan op vele andere manieren vorm krijgen. Interessant is dus de vraag wanneer een artiest 

de supersterrenstatus heeft bereikt. Kwantitatief onderzoek naar media exposure van 

artiesten zou een mogelijke manier zijn om antwoord te kunnen geven op deze vraag.  

 

Aanbevelingen 

 Personen die zich in de dance-industrie bezighouden met de marketing van dj’s 

kunnen baat hebben bij dit onderzoek. Het onderzoek heeft een koppeling gemaakt 

tussen de bestaande literatuur op dit gebied en de praktijk. De praktijk van enkele 
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specialisten is door middel van deze scriptie een aanvulling geworden op de reeds 

bestaande literatuur, en de literatuur zou een aanvulling moeten worden op de praktijk 

van vandaag. Om dit te verwezenlijken worden in deze paragraaf enkele aanbevelingen 

gedaan.  

De specialisten die zijn ondervraagd in het kader van dit onderzoek blijken 

allemaal redelijk content te zijn met de manier waarop zij op dit moment de promotie 

verzorgen. Dit komt uiteraard mede door de selectie van deze personen; de dj’s uit dit 

onderzoek zijn allen succesvol binnen de dancewereld. De antwoorden van al deze 

specialisten hebben inzicht gegeven in hoe de praktijk van de marketing van dj’s eruit ziet 

bij succesvolle dj’s. Beginnende en minder succesvolle managers in dit veld kunnen door 

dit onderzoek gebruik maken van deze ervaringen.  

De specialisten geven in de interviews aan dat de supersterstatus zoals we die 

kennen uit de popmuziek op dit moment geen doel is voor hen. Toch kunnen ook zij 

lering trekken uit het ontstaan van supersterren in de popmuziek. Deze kennis kan 

namelijk bijdragen aan een nog betere promotie van dj’s. Implementatie van (gedeeltes 

van) deze kennis in het huidige promotiebeleid hoeft niet direct te betekenen dat er 

gestreefd wordt naar de supersterstatus. Aandachtspunten voor specialisten in de 

dancewereld liggen allemaal op één element van de promotiemix, te weten de 

positionering van de dj. 

De keuze van bijna alle specialisten om de muziek als product als gegeven te 

beschouwen, beperkt de mogelijkheden van het positioneren van de dj. De muziek 

positioneert de dj namelijk automatisch al. Willen de specialisten een grotere doelgroep 

bereiken, dan dient de optie van invloed uitoefenen op de muziek en daarmee het 

positioneren van de dj open gehouden te worden (zie Lathrop and Pettigrew, 2003). 

Uiteraard dient rekening gehouden te worden met wensen van de huidige doelgroep in 

een dergelijk besluit. 

Op het terrein van de positionering van dj’s vallen ook cross-overs. Enkele dj’s 

begeven zich al op dit terrein, soms onbewust. Op dit punt valt echter voor dj’s nog veel 

winst te behalen. Originele ideeën om grotere en andere doelgroepen te bereiken kunnen 

veel impact hebben op de carrière van een dj.  

De laatste aanbeveling heeft ook met de positionering van een dj te maken. We 

hebben kunnen zien dat uiterlijkheden in de popmuziek een grote rol spelen, zo ook in de 
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dancemuziek. Dj’s zouden echter zichzelf nog beter met deze marketingtechniek kunnen 

profileren en positioneren. Op dit punt kunnen ze duidelijk een voorbeeld nemen aan de 

popsterren, bij wie het creëren van een marketable image een zeer groot onderdeel is van 

de marketingcampagne (Garofalo, 1997). Een onderdeel van deze visuele 

aantrekkelijkheid is sex appeal. In de marketing van dj’s wordt op dit moment geen 

aandacht geschonken aan sex appeal terwijl “sex sells”. Een sex appeal aan laten meten is 

helaas niet voor iedereen weggelegd en mocht besloten worden om deze marketingtool 

aan te grijpen, dan dient men ook hier de huidige doelgroep niet uit het oog te verliezen. 

 

De dj als superster legt overeenkomsten in marketingtechnieken bloot tussen de 

popmuziekwereld en de dancemuziekwereld. Daarnaast komen in deze thesis enkele 

fundamentele verschillen tussen de dancemuziekscene en de popmuziekscene naar voren. 

Managers van dj’s dienen constant rekening te houden met deze verschillen, wanneer ze 

marketingtechnieken die voor artiesten in de popmuziek blijken te werken, willen 

implementeren voor dj’s in de dance-industrie. 
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Bijlage 1 

 

Interview met Dick Leijen, manager ErickE 

 

U bent nu al enige jaren de manager van ErickE. Weet u nog wat u als eerste heeft gedaan toen u met de 

promotie van ErickE begon? 

 

Eerst een stukje geschiedenis: Erick is al 20 jaar lang wereldberoemd in Nederland. Hij 

werkte twintig jaar geleden in een platenzaak en kon daardoor makkelijk aan muziek 

komen. Daarnaast was hij lichtjockey in een club in Zaandam. Toen daar een keer een dj 

uitviel heeft Erick de lege plaats ingevuld. Zo is Erick begonnen met dj-en. ErickE heeft 

onder de naam P-One eerst een tijdje hardcore gedraaid. Via via kwam hij als resident in 

de Roxy terecht. Zijn stijl was inmiddels al flink veranderd. Daar is zijn carrière eigenlijk 

echt begonnen. Alle dj’s die wat ouder zijn die komen vaak uit de clubs voort, in 

Nederland. In het buitenland heeft het allemaal met platen te maken, maar in Nederland 

komen goede dj’s altijd uit de clubs. Tenminste, vroeger. Nu niet meer. Marcello en Jean 

uit de It, Joost van Bellen uit de Roxy. Dus er zijn een paar plekjes, een paar clubs, omdat 

die scene toen heel klein was, die hun eigen helden hebben gecreëerd. Het is wel een 

beetje het kip en het ei verhaal. Want wie heeft nou wie gemaakt? Heeft Erick een stukje 

van de Roxy gemaakt? Of heeft de Roxy ErickE gemaakt? Ik denk dat het een beetje een 

wisselwerking is. In de Roxy-tijd begon ik ook met feestjes organiseren in het zuiden van 

het land. Dat was in Eindhoven, Tilburg, enzovoorts. ErickE had één weekend vrij van de 

Roxy per maand. Hij wilde dan graag buiten de deur draaien. Dat was toen nog niet zo 

gebruikelijk, want die markt was heel klein. En zo stond Erick vaak bij mij te draaien. Zo 

heb ik Erick een beetje leren kennen. Dat was wel gezellig. Op een gegeven moment belt 

hij me op en zegt dat de Roxy in de fik staat en dat hij z’n baan kwijt is. Toen is hij langs 

komen rijden, heeft z’n sim-kaart van z’n telefoon afgegeven en gezegd dat ik zijn 

boekingen maar moest gaan doen. Dat was op dat moment eigenlijk heel ongebruikelijk, 

want ik zat in Tilburg. En de boekingskantoren zaten in Amsterdam, zoals Anna Agency 

en Barkers. Maar ErickE koos voor mij, gelukkig. Het klikte goed. We zijn toen samen het 
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boekingsbureau 1 Management begonnen waar hij dus mede-eigenaar van is, maar dus 

ook één van de dj’s. Voordat we het wisten hadden we een kantoor met een heleboel 

artiesten. Uiteindelijk ben ik die feestjes altijd blijven doen. En die feestjes zijn ook een 

belangrijk onderdeel van de carrière van Erick.  

 

Heeft u daarna in de loop der jaren een vast stramien ontwikkeld voor de promotie van ErickE?  

 

Ja, belangrijk hierbij is dat Erick iemand is die zich heel makkelijk kan inleven in de 

nieuwe generatie. Hij kan z’n muziekstijl op zo’n manier aanpassen dat hij zichzelf niet 

verloochent, maar toch met de mode meegaat. Een ander goed voorbeeld daarvan is Joost 

van Bellen. Dat zijn dus oudgedienden die heel lang overleven. Die kan je vergelijken met 

een type artiest als Madonna bijvoorbeeld die zichzelf ook steeds opnieuw uitvindt maar 

toch Madonna. Dat is de kunst van in Nederland groot worden. Dat je jezelf constant een 

beetje blijft aanpassen maar geen radicale veranderingen maakt. Maar dus wel vooruit 

blijven kijken.  

 

Kunt u aangeven wat de belangrijkste elementen in uw promotiemix zijn? 

 

Voor Erick geldt hierin dat hij geniaal is in het kiezen van de juiste feesten om te draaien 

en vooral ook op het juiste moment. Dat begon bijvoorbeeld met Rush. “Dat wordt een 

leuke avond,” voorspelde hij. Daarna hebben we zelf een feestje georganiseerd, dat heette 

de LoveBoat. Ook op een nieuwe locatie. Dus Erick hopt steeds naar het meest populaire 

feest. Na de LoveBoat hebben we Sneakerz opgezet waar hij ook weer een hoofdrol 

heeft. Na Sneakerz komt er weer een nieuw concept waarin hij de hoofdrol heeft. Dat 

begint op 6 oktober. Uiteindelijk gaat hij altijd met de beste concepten mee. We bepalen 

altijd samen wat we gaan doen. We liggen altijd op één lijn. Daarnaast is de laatste vier / 

vijf jaar het dj-en erg veranderd. Zowel de mixmethodes zijn veranderd, als het feit dat je 

tegenwoordig muziek moet maken om erin te blijven. Dat heeft Erick gelukkig ook op 

tijd gezien en hij heeft de laatste tijd zoals je weet een aantal leuke plaatjes afgeleverd. Dat 

helpt ook mee. Dus aan de ene kant heb je de feestjes en het aanpassingsvermogen, en 

aan de andere kant heb je de muziek die je maakt. En daarnaast is het draaien erg 

veranderd. Vroeger draaide je met platen. Dan plakte je het label af en niemand wist wat 
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je aan het draaien was. Daar kon niemand aankomen en je had je exclusieve platen heel 

erg lang. Dat is niet meer. Iedereen draait met cd’s en alles staat op internet. Dus je platen 

zijn lang niet meer zo exclusief als vroeger. Iedereen kan de radio-playlist van Erick op 

het internet opzoeken en besluiten ook die platen aan te schaffen, te downloaden of wat 

dan ook. Dus het is heel toegankelijk geworden. En de truc nu is dus om in de studio 

eigen mixen van bestaande platen te maken en die voor jezelf te houden. Die pakken een 

paar grote tracks waarvan ze denken dat het een hit gaat worden en maken daar een eigen 

mix van. 

 

We hebben dus enkele pijlers waar we ons op concentreren. Het eerste is dus die feesten 

en concepten. Dat is een pijler waar wij als management veel invloed op hebben. We flink 

kunnen dit flink pushen richting de organisatoren. De tweede, en daar kunnen we als 

management weinig aan doen, is dat de dj’s moeten produceren. Kijk, ik kan niet hun 

platen maken. Dat moeten ze echt zelf doen. Maar dat gaat Erick goed af. Dus dat is 

tegenwoordig net zo belangrijk. De derde pijler is de pr. In welke bladen wil je staan en in 

welke juist niet? Wanneer pak je je persmomenten? Want eigenlijk initieer je alles zelf.  

 

Wilt u liever zo veel mogelijk exposure of kiest u voor exclusiviteit?  

 

Ik geloof dat je niet een jaar lang constant in de pers moet verschijnen. Ali B is daar een 

mooi voorbeeld van. Op een gegeven moment werd je doodgegooid met Ali B. Zijn 

management heeft toen bewust een persstop ingelast. Het werd gewoon teveel. Dj’s 

hebben de mazzel dat ze niet in de roddelbladen komen enzo. Dus dan kan je het veel 

beter sturen dan met een popartiest of een voetballer of een soapie. Ik zeg altijd maar zo 

dat een dj over straat kan lopen en niet herkend wordt. Bij een voetballer of een soapie 

wordt dat al een stuk moeilijker. Dus wat dat betreft ben je een stuk anoniemer en kan je 

het dus veel beter sturen. Ook de behoefte van de pers is veel groter doordat ze wel eens 

willen weten wie die dj nou is. Dus dan kan je zelf aangeven welke pers je wilt en welke 

niet. En dat is echt afhankelijk van welke dj en wat voor type dj je bent. Met Erick maken 

we echt een karakter. Erick zetten we neer als de hardwerkende, vriendelijke, goedlachse 

jongeman. Vroeger zeiden we altijd de knapste dj van Nederland voor de grap. En de 

leukste schoonzoon van Nederland. Hij is welbespraakt, beleefd, netjes. Don Diablo 
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zetten we heel anders neer. En Fedde le Grand ook weer heel anders. Zo pak je eigenlijk 

de beste karaktereigenschappen en die ga je uitvergroten.  

 

Welke kanalen gebruikt u zoal voor de promotie van ErickE? 

 

Op dit moment is internet het belangrijkste medium voor ons. Op internet heb je een 

aantal sites die bij ErickE belangrijk zijn. Link2Party en Partyflock bijvoorbeeld. Hyves is 

natuurlijk vreselijk belangrijk. Omdat je daar vriendjes maakt. En vriendjes betekent 

communiceren. Je kunt rechtstreeks met je fans communiceren en je kan je muziek 

rechtstreeks droppen. Dus Hyves is een heel belangrijk platform. En internationaal geldt 

dat voor MySpace natuurlijk. Hoe lang het duurt, weten we niet, maar vooralsnog maken 

we handig gebruik van die dingen. En dan is er natuurlijk YouTube wat je kunt 

manipuleren, omdat je er filmpjes op kunt zetten van alleen de hele mooie momenten. Er 

is echt veel veranderd de laatste vijf jaar in de marketing van een dj of van welke artiest 

dan ook. 

 

We hebben een deal met Radio 3 en daar komen al onze dj’s regelmatig voorbij. Erick 

heeft daarnaast een vast maandprogramma waar hij een beetje als sidekick van Edwin 

Diergaarde zit op Radio 3. Dat is belangrijk om dat de mensen dan elke maand even 

horen waar hij muzikaal staat. Dus de radio is een vrij belangrijk medium, mits de dj ook 

een setje kan draaien van een half uurtje of een uurtje. Dan kunnen mensen die niet in de 

clubs komen een beetje up-to-date blijven. Als je het hele archief van Erick afluistert en je 

luistert twee mixen van elk jaar dan hoor je gewoon heel veel verandering. Je hoort de 

muziek veranderen, de stijl. Maar ook de stijl van mixen. Dat maakt een ontwikkeling 

door.  

 

Televisie is wat minder belangrijk. Dj’s leveren nou eenmaal niet leuke televisiebeelden op 

anders dan handjes in de lucht en er staat iemand achter een setje apparatuur. Dus dat 

doen we niet zoveel. Televisie is alleen weer interessant als je het koppelt aan een goed 

doel. Neem als voorbeeld Marco Borsato die zich koppelt aan Warchild. Maar dan heb je 

ook een andere intentie. Dan ben je alleen je imago aan het oppoetsen en je naam aan het 

laden.  
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Bij de magazines maken we onderscheid tussen de specialistische bladen / websites en de 

massamedia. Die eerste schrijven toch wel. Die schrijven alles, details, ook achtergrond en 

ze zijn dus wat diepgaander. Bij de massamedia vinden we de groten, zoals Metro, 

Telegraaf, Spits, soms Nieuwe Revu, belangrijk. Want als we deze media pakken, dan 

doen we het wel in het groot. Dus we gaan niet in schoolbladen doen ofzo. Daarnaast heb 

je natuurlijk ook nog de meisjesbladen, want dj’s zijn natuurlijk ook voer voor meisjes. 

Bijvoorbeeld de Viva, Cosmopolitan en dat soort dingen. 

 

Speelt het uiterlijk en het image van de dj een rol in uw promotiebeleid? 

 

Het uiterlijk speelt absoluut mee! Dat gaat vanzelf. Het is leuker een foto van ErickE neer 

te zetten dan van iemand die er slecht uitziet. Uiterlijk helpt. Dat geldt voor elke artiest. 

Het maakt niet uit of je knap bent, je kan ook uitstraling hebben. Dan denk ik 

bijvoorbeeld in dj-land aan Carl Cox. Die is absoluut niet knap, die weegt 120 of 130 kilo, 

maar hij heeft een vriendelijke kop. Hij straalt uit dat hij een hele fijne vent is. Nu gaan we 

in de termen van Henk Jan Smit, maar er moet ook een stukje X-factor inzitten. Ook bij 

dj’s. Al is het iets minder belangrijk dan bij artiesten die echt op het podium staan en een 

microfoon vastpakken en moeten zingen. Maar ze moeten er ook staan. Maar ze staan iets 

minder op de voorgrond. Er zit ook fysiek een stukje apparatuur tussen hen en het 

publiek. Dat is belangrijk. Daar kunnen ze zich af en toe achter verschuilen. Maar een dj 

die staat te draaien als een zoutzak, daar heb je ook niets aan.  

 

Vindt u een grote dj te vergelijken met een superster a la Justin Timberlake? 

 

Nee, er zitten wel een aantal parallellen in, maar het is toch anders. De essentie zit ‘m in… 

uh… een artiest of een band, die zijn vaak ook muziekschrijver of singer songwriter. Die 

dragen constant hun eigen repertoire uit. Een dj draagt constant andermans repertoire uit 

met daarin verweven zijn eigen repertoire. Daar zit een groot verschil in.  

Als je je eigen repertoire uitdraagt dan moet dat bij je passen. Jij moet dat zijn. De beste 

artiesten die zijn hun repertoire. Bij een dj kan je daar een beetje afstand van nemen. Een 

dj treedt ook op allerlei verschillende tijden op in tegenstelling tot een artiest die na twaalf 

uur nergens meer te zien is. Maar het is een heel groot verschil of je ’s middags om drie 



- de dj als superster - 98 

uur op het strand staat te draaien of dat je ’s morgens om zes in een hele donkere kelder 

staat. Dan kom je met hetzelfde repertoire niet weg.  

 

Een overeenkomst tussen een superster en een dj is dat dj’s bekende Nederlanders aan 

het worden zijn en dat steeds meer dj’s hun eigen muziek maken. Maar met een artiest ga 

je anders om dan met een dj. Een artiest is eigenlijk meer van het publiek dan een dj. 

Tiësto is wel dicht bij die popsterstatus gekomen.  

 

Is het doel van uw promotiebeleid om een superster status voor de dj te bereiken? 

 

Erick heeft natuurlijk al 20 jaar erop zitten. Ik zal hier het verschil aangeven tussen Erick 

en Fedde le Grand. Fedde is 29 jaar, tot vorig jaar had hij een bescheiden salaris en Fedde 

ambieert zelf een buitenlandse carrière. Fedde vindt het draaien in het buitenland vele 

malen leuker dan in Nederland omdat het publiek heftiger reageert, hij vindt dat dus een 

grote uitdaging. Hij is ook bereid om heel veel in het vliegtuig te zitten en weinig te 

slapen. Dat moet je fysiek en mentaal kunnen en je moet er zin in hebben. Want het is 

echt heel erg zwaar. Voordeel van die keuze is dat als je doorbreekt internationaal dan 

verkopen je platen natuurlijk als een tierelier want je afzetmarkt wordt veel groter. Ander 

voordeel is het remix werk. Fedde heeft nu al voor Robbie Williams geremixt. Als je dat 

ambieert dan moet je naar het buitenland. Erick heeft al 20 jaar z’n rondje in Nederland 

gereden. Hij is een werkpaard. Hij doet zo vier, vijf boekingen op een avond. Iets wat 

slechts weinigen kunnen. Hij ambieert niet echt het buitenland. Hij maakt wel plaatjes, 

maar onze visie is dat het niet meer zo nodig hoeft. Behalve als we op het hoogste niveau 

kunnen instappen. Erick gaat z’n carrière niet meer opbouwen, daar heeft hij geen zin 

meer in. Hij is inmiddels 37 en fysiek niet meer daartoe in staat. Hij zou wel willen 

meespelen in het buitenland, maar kiest dan de weg van de hit en niet van de 

opbouwende gigs. Als hij een wereldwijde hit scoort dan wordt hij vanzelf wel gevraagd 

voor de betere optredens in het buitenland.  
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Zijn we ergens overheen gestapt wat ook belangrijk is rondom de promotie van uw dj?  

 

Het gaat er uiteindelijk om wat iemand wil en hoeveel hij bereid is ervoor op te offeren. 

Zowel financieel als emotioneel. En daar ga je dan een plan omheen maken. Want we 

maken altijd plannen met onze dj’s. Er is altijd een doel. 
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Bijlage 2 

 

Interview met Ryan Saltzman, medewerker Bullitt Bookings 

 

You’ve been working at the management- and bookings office Bullitt Bookings for many years now. 

Artists such as Deep Dish, Danny Howells and Nic Fanciulli are on your roster. What was the first 

thing that you did to kick start the promotion of Danny Howells for example? 

 

For artists who are virtually unknown in the industry, a lot of work needs to be done to 

promote and establish them. We sat down and talked with Danny, in order to determine 

what it is that he wanted to get out of his career. This helped ensure him that he truly 

wanted to become a star and would put the effort in to make sure that happened.  

 

Over the years did you develop a foundation for the promotion of Danny Howells? 

 

Yes, we mapped out a short term and long term plan that we would implement in order 

to reach our goals. This involved playing as many gigs as possible. Even small ones, for 

small fees. 

 

Is there a promotion plan that you follow? 

 

Yes, there is always a promotion plan that is followed with our artists. It is not always the 

same for each artist, but a plan is formulated and we do our best to stick to it although 

the industry is an ever-changing environment. 

 

Could you tell me what the elements are in your promotion plan? 

 

We use a variety of resources to assist in promoting our artists. 
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Could you list some of these resources? 

 

Flyers, internet tools, gigs, albums, remixes, etc. Each of these help to push artists like 

Danny, and make them a household name. As of recently, we have begun using My Space 

as an extremely effective way of promoting Danny and our other artists. It's free, widely 

used and a great way for fans to stay up-to-date with Danny's career. 

 

Do you find that the internet is the most important element of promotion? 

  

Yes. I would have to say internet has been the most important tool for us. In today's 

society almost everyone has access to a computer. Next to Myspace, Danny has his own 

website which we maintain. Whenever we have events we require the promoters with 

whom we work with to send out email blasts to their list serve in order to push the event. 

These email blasts can go out to as many as 500,000 people. All this makes internet very 

beneficial to the promotion of our artist. 

 

What other areas do you concentrate on in your promotion?  

 

Television does not appear to be a widely used method of promoting a DJ. I feel that this 

is because a lot of executives in the television industry have written off Electronic music 

as a less profitable genre of music. Stations such as MTV will play mainstream 

commercial music, hip hop, rap, etc, but do not really maintain segments for electronic 

music. We do shop Danny's tracks to people looking for music in commercials. Radio can 

be used as a great medium, but it's not as important as internet. Especially since a lot of 

radio stations now air via the internet. One of our other artists, Pete Tong, has his own 

radio show which has done wonders in promoting his career. And we can use this access 

to help boost the careers of our other artists, such as Danny Howells. 

 

From your experience in promotion could you say that one works better that the other? 

 

Yeah, forget about television. It’s too hard to get aired. You have to put too much effort 

in to it. Internet! That works! 
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Do you focus on one or more target groups?  

 

We tend to focus on the 16-40 demographic group. Males and females equally. Our 

primary focus is on the dance crowd, as they will always be our biggest supporters. 

However, we make it a point to appeal to a variety of musical genres. We have had Danny 

do remixes for Madonna, Destiny's Child, etc. So in the end we have different target 

groups. 

 

Would you rather have as much exposure as possible or exclusivity? 

 

There is a theory that no press is bad press. But in the electronic music industry this is not 

necessarily the case. A lot of dance music fans pride themselves on being a small core 

group of that artist's fans. And when that artist becomes more popular in the mainstream 

those fans see the artist as "selling out". Thus, publicity is a double edged sword in this 

industry. So to answer your question, we try to get Danny a lot of valuable exposure, 

while steering clear of the negative publicity. 

 

Do the looks and the image of the dj play a role in your promotion? 

 

If the DJ is attractive, that can never hurt! For an unknown artist, it can help get a foot in 

the door that otherwise wouldn’t be available. But ultimately it is the music that counts! 

 

Is scoring a hit important for your dj? 

 

In order to become a superstar, it is vital. We work in an industry where a person works 

by playing other people's music. That artist, if he or she really wants to make it, will need 

to learn how to create his/her own music (or remix!). And it needs to become a hit in 

order to take them to that superstar level. 
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Which area geographically is your promotion mainly aimed at? 

 

Fortunately we are in a position that we can promote worldwide. It started with Deep 

Dish. They are world famous. So because of them, we have the worldwide network which 

we use for our other artists as well of course. 

 

Would you compare a famous dj with a superstar such as Justin Timberlake? 

 

Yes and no.  

 

Why or why not? 

 

DJ's can become superstars within the dance music industry to a Justin Timberlake-level. 

But that is nothing compared to the level that Justin Timberlake gets to in the general 

population. You get what I mean. The important mainstream press isn’t that interested in 

electronic music unfortunately.  

 

Is the goal of your promotional plans to lift your dj to the superstar status? 

 

Honestly… That’s a choice for the artist. A lot of time, effort and sacrifice is necessary to 

reach that status. And even then it isn’t sure he or she will reach that status. But if the 

artist wants it, we will do our best to achieve that. 

 

Is there anything that we didn’t mention that is also important in the promotion of your dj? 

 

No. I think this is about it. Thanks for the interview. 
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Bijlage 3 

 

Interview met Alexander Bos, manager Miss Nine 

 

U bent nu al enige jaren de manager van Miss Nine. Weet u nog wat u als eerste heeft gedaan toen u met 

de promotie van Miss Nine begon? 

 

Miss Nine is begonnen als model. Ik heb haar geen model gemaakt, maar ik heb wel 

direct al mijn contacten aangespeeld zodat ze onder contract kwam bij Elite Model 

Management. Daarna zijn we aan de slag gegaan met het plaatjes draaien. Ze had door 

haar modellencarrière al veel aandacht in de media en dus een voorsprong. In het platen 

draaien heeft ze eerst flink les gehad, want je moet natuurlijk wel kunnen draaien, anders 

val je door de mand en dan duurt het succes maar heel kort. De start met het 

modellenwerk blijkt tot op de dag van vandaag erg goed te werken. 

 

Heeft u daarna in de loop der jaren een vast stramien ontwikkeld voor de promotie van Miss Nine?  

 

Nee, eigenlijk gaat het vanzelf. Eigenlijk blijkt het heel eenvoudig te zijn. Ik zeg tegen de 

buitenwereld altijd wel heel ingewikkelde dingen hierover, maar eigenlijk gaat het 

makkelijk. 

 

Ligt er een promotieplan dat u volgt? 

 

Nee, niet echt. Nou ja, toch wel een beetje. Ik heb wel een plan van welke interviews ik 

dit jaar geregeld wil hebben, en we zijn dit jaar begonnen met de website. We moeten veel 

in de bladen komen, radio komt eraan, televisie uiteindelijk ook. Het wordt steeds groter, 

de media en het bereik daarvan. 
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Kunt u aangeven wat de belangrijkste elementen in uw promotiemix zijn? 

 

Publiciteit denk ik. Als ze heel goed draait werkt dat natuurlijk ook, maar publiciteit is bij 

Miss Nine het belangrijkste. Want dan nemen mensen al aan dat ze goed is, dan hoeft ze 

eigenlijk niet eens meer te draaien. Als Deep Dish zegt dat Miss Nine geweldig is, dan 

neemt iedereen dat aan. Dat is de tovenarij van publiciteit. 

 

Kunt u die elementen eens nader toelichten? Via welke kanalen ziet u die publiciteit het liefst? 

 

Internet en tv zijn de belangrijkste kanalen. Ja, de bladen eigenlijk ook wel. 

 

Vindt u die elementen ook tevens de belangrijkste elementen van promotie? 

 

De meeste tijd besteed ik aan contacten en publiciteit. Aan de optredens besteed ik weinig 

tijd, dat doet het boekingskantoor. Ik ben wel bij de optredens voor de contacten en om 

m’n gezicht te laten zien. Zorgen dat iedereen het leuk vindt. 

 

Waar besteedt u nog meer veel aandacht aan in uw promotiebeleid? 

 

Nieuwe dingen bedenken waardoor je naar een volgend level kan gaan. Unieke dingen. 

Zoals bijvoorbeeld het koppelen van Miss Nine aan Unicef, want dat heeft weer als 

gevolg dat je nog weer groter wordt in je persoonlijkheid. 

 

Kunt u uit ervaring zeggen dat bij promotie het één zeker wel werkt en het ander zeker niet? Bijvoorbeeld 

een interview in een krant werkt goed en een set draaien op de radio niet.  

 

Ja, de Guestlist werkt totaal niet… Hahaha… Nee, geintje. Alles werkt wel een beetje. Het 

hangt er alleen vanaf waar het staat. Als het in een verkeerd mediakanaal staat, ja da’s leuk 

maar… Ze stond laatst in de folder van de Media Markt. Dat is nou niet echt wat de 

promotors lezen en haar daardoor gaan boeken. Maar het is wel leuk aan de fankant. Haar 

fans zien dat ze een Sony-koptelefoon heeft en denken dan dat zij dat ook moeten 

hebben. 
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Richt u zich op één bepaalde doelgroep of meerdere doelgroepen?  

 

Meerdere. Maar hoe moet ik dat nou omschrijven. Qua muziek richten we ons meer op 

de intelligentere muziekliefhebber, dus geen stamp trance of techno. Maar aan de andere 

kant spreken we ook jongere meisjes aan die zich meer identificeren of willen 

identificeren met haar. Die meisjes hoeven dus niet één, twee, drie van haar muziek te 

houden. We proberen die meisjes in aanraking te laten komen met de muziek en het eens 

stiekem te laten luisteren. Op een gegeven moment gaan dan ook die meisjes het 

misschien mooi vinden. Die doelgroep gaat niet naar de club, maar die lezen iets over 

Miss Nine in de Elle Girl of iets dergelijks. Daar besteden we ook veel aandacht aan. 

 

Wilt u liever zo veel mogelijk exposure of kiest u voor exclusiviteit?  

 

Dat hangt ervan af. De ene keer kunnen we kiezen voor zoveel mogelijk exposure, maar 

als je dat een paar keer hebt gehad dan gaan we weer voor exclusiviteit. Zodat het niet 

alleen maar veel veel veel is. Exclusiviteit is namelijk altijd goed, voor alles. Maar ja, je 

hebt massa nodig om iets te verkopen. Dat is altijd de kunst, daar moet je een balans in 

kunnen vinden. Als je alleen maar het grote, massale doet en niet exclusief bezig bent, ja 

dat kan, dan melk je iets uit denk ik. Totdat het niet meer gaat. En als je iets exclusief 

houdt met een beetje massa daarachter zonder dat het opvalt, dan ben je denk ik langer 

houdbaar. En vooral met boekingen doen we dat met exclusiviteit. We nemen niet alles 

aan.  

 

Speelt het uiterlijk en het image van de dj een rol in uw promotiebeleid? 

 

Nee totaal niet… Hahaha… Ja! Heel belangrijk! Ze heeft daardoor 5 streepjes voor op 

anderen. De interesse is er sneller. Zo werkt dat nou eenmaal in alle beroepsgroepen denk 

ik. Het werkt altijd. Niet eerlijk. Maar zo is de wereld nou eenmaal. Als Miss Nine een 

dikke kerel was geweest dan waren we nu niet zover geweest. Je kan het vergelijken met 

Carl Cox die is twintig jaar bezig, Tiësto zeventien jaar, Miss Nine is drie jaar bezig. Ze 

draait al over de gehele wereld. Ze bereikt iets dat anderen in tien of twaalf jaar bereiken. 
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Die dikke kerel kan net zover komen als zij of verder, alleen het is voor haar net wat 

makkelijker. Ze slaat gewoon stappen over door haar uiterlijk.  

 

Is het scoren van hits belangrijk voor uw dj? 

 

Je zou het eigenlijk denken van wel, alleen toch ook weer niet. Je ziet wat er gebeurt 

zonder hit. Het is op dit moment geen issue, we willen daar nog mee wachten. In de 

toekomst zeker. Want dan kan je financieel rekenen op wat extra, je kan een klapper 

maken met geld. Je moet het echter niet te commercieel maken. Als je het verkapt, 

verstopt, dan zie ik daar niet zoveel problemen in. Maar als je opeens een platte 

commerciële plaat als Party All The Time van Deep Dish uitbrengt, dan weet ik niet of 

dat verstandig is. 

 

Op welke geografisch gebied richt u uw promotiebeleid? 

 

Nu eigenlijk op Europa en Amerika. Dit omdat ze in de andere werelddelen eigenlijk nog 

niet is geweest, behalve in China. Dat gaat dit jaar wel gebeuren. Japan en Australië 

worden bezocht. Daaraan vooraf worden dan uiteraard daar ook de media benaderd en 

achteraf ook.  

 

Vindt u een grote dj te vergelijken met een superster a la Justin Timberlake? 

 

Nee. Ik vind dat knapper wat supersterren doen.  

 

In welke opzichten dan niet?  

 

Hij uit zich qua zang, iets eigens. Een dj mixt platen aan elkaar van anderen. Dat kunnen 

ook z’n eigen producties zijn, maar over het algemeen vind ik het knapper wat popsterren 

doen. Dj-en is eigenlijk door iedereen te leren… als je een beetje normaal verstand hebt 

dan kan dat. En de ene kan er een beetje een flair aangeven en de ander niet. Maar als 

Tiësto dezelfde platen draait als Piet op de hoek, in precies dezelfde volgorde, dan heeft 

het publiek niet een 200% leukere avond. Misschien wel psychologisch omdat ze weten 
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dat Tiësto draait… Bij Justin Timberlake gaan de meiden gillen, nog net effe een tandje 

hoger dan bij Tiësto. Hij heeft veel fans maar het is allemaal net iets gematigder. 

 

Is het doel van uw promotiebeleid om een superster status voor de dj te bereiken? 

 

Nee. Het is niet het doel. Dat het gebeurt kan misschien zo zijn. Ik wil naar het hoogst 

haalbare en als dat daarbij hoort dan ok. Maar dat is niet het doel waarom we het doen, ik 

denk niet dat dat goed is om te doen. We richten ons op de bekendste dj, niet op de 

sterrenstatus.  

 

Zijn we ergens overheen gestapt wat ook belangrijk is rondom de promotie van uw dj?  

 

Nee. Dat was ‘m wel… 
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Bijlage 4 

 

Interview met Marc Marot, manager Paul Oakenfold 

 

You’ve been managing Paul Oakenfold for many years now. What was the first thing that you did to 

kick start the promotion of Paul Oakenfold? 

 

Well… I will tell you first something about my history that’s important as an introduction 

to this. I worked for the majority of my carrier at Island Records in the UK. For the first 

eight years I was the president of the music publishing division, and for the last ten years I 

was the president of Island Records the label. My relationship with Paul Oakenfold 

started in 1991 when I introduced him to U2 which was when he did those huge remixes 

for them. It really put Paul on the map, and also it helped me re-brand and recreate U2 in 

a new way. I was not only the president of Island Records, but I was also U2’s A&R 

manager. I had a responsibility for their productions and their music and everything else. 

So that was the start of the relationship. When I left Island Records in 2000, Paul was the 

first person who approached me. He asked me if I could help him make a record which 

ended up being the ‘Bunkka’ record and he approached me for an A&R perspective. And 

before I knew it, I was managing him. Not very formal yet, but someday he asked me to 

look after deals. I helped him out of course, so it started informal but turned into this 

great managerial relationship. To go on to your question, the first thing that I did with 

him was tell him that I was not going to handle him like a dj.  

 

Over the years did you develop a foundation for the promotion of Paul Oakenfold? 

 

Yes. We were going to handle him like a rock band or any other artist. Michael Jackson, 

Madonna, U2 or whatever, that was the way he was going to be handled. That’s what my 

experience was, and as an outsider looking in, that’s what I thought was going wrong with 

the dance world. The dance world still to a certain degree is the Wild West, it’s the least 

well organised and it’s the least well serviced. When you have a worldwide promoter like 
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Live Nation that would take on a Madonna tour or a U2 tour or a Rolling Stone tour and 

put the artist all over the world, the dance music industry is made up with tiny little 

promoters in clubs all over the world; It’s not organised, it’s not networked very well and 

it’s still very loose. And so my view with Paul was also to say to him ‘where do you want 

to be in five years time?’ This was a conversation that was happening in 2000. Now, one 

of the things is that he is now 44 years old. I was saying to him ‘do you still want to be a 

superstar dj when you’re 50 years old? Do you still want to travel all over the world?’ It’s 

really hard work, it’s punishing. It’s difficult to keep the smile going when you’ve been 

around and around all over the world. I’ve estimated this morning how many gigs Paul 

has done over his carrier. I think that’s between 3000 and 4000 shows, when you say 

every gig has 2000 people in the audience, than he’s played to 6 million people. And I 

personally believe that it is significally more than that, I think that Paul has played over 

the years to over 10 million people. That’s a huge undertaking and a lot of effort and 

work. So back in 2000 we laid out what I call a life plan for him. And partly it was to say 

we are going to treat you differently. Paul had to brand himself stronger, in a way that a 

band would, or Madonna would because he was all over the place. Some of it was Paul 

Oakenfold, some of his mixes were in the name of Perfecto, in one week he had two 

singles in the top 10 here in the UK but on a different name. He wasn’t identified with 

this, so it was pointless. So it was me that start saying to him: you’ve got to start being 

Paul Oakenfold the brand. Perfecto is a great brand, but that had to be the dance label. 

You can’t mix those two things up.  

 

So you focus on Paul Oakenfold as a brand. What else do you focus on in the promotion of Paul 

Oakenfold? 

 

Well… When we talked about all the different opportunities he had the thing that really 

interested him the most is that he loves film. He is a member of the British film industry, 

he goes to loads and loads of screenings, etc. He said to me that he really wanted to be a 

film composer. He wanted to be in that world because that was something he was really 

interested him. Now, all my time at Island Records film was something that was really 

close to me. I released many many soundtracks albums and had a lot of success from 

‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels’ to ‘Notting Hill’. We sold 4 million albums 
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around the world with Notting Hill. I know a lot about the world of soundtracks and I 

have a lot of good contacts in Hollywood, so the first thing that I needed to do was try 

and find out from Hollywood what they thought of Paul Oakenfold. When I had 

discussions with executives in the studio they were all very positive about Paul except for 

one thing: they knew him as a remixer. They knew him as taking U2’s work and changing 

it, they didn’t know him as a composer. They didn’t know that he had two top10s in the 

UK as a composer, because he never let anyone know that. So after we had this kind of 

exploration of how people thought about him in Hollywood, Paul and I decided we 

would in fact create the Bunkka record as a Paul Oakenfold album rather than another 

group name he had. I felt very strongly that we needed to establish his credential as an 

artist. Not as a producer, that was already done. Not as a remixer, that was already done. 

But, if he had any ambitions in Hollywood we needed to let Hollywood know that this is 

a man who can compose music rather than just simply produce music. So the Bunkka 

album was our first exercise in that, and I have to say it was really really successful. We 

sold about 800.000 albums in the world, that’s not bad. But more important: there were 

two very big tracks on it, in the UK and in America. The track ‘Ready Steady Go’ became 

a signature sound for him; people heard that, people wanted the sound of that track. 

Hollywood asked for Paul and that sound after that album. We actually achieved 

everything we set out to achieve. We established a sound and a style that worked really 

well for Hollywood. He ended up working on everything from Planet of the Apes to The 

Matrix to Shrek 2 to Swordfish to James Bond. We’ve just done three films in a row that 

are not released yet, he is, apart from being a superstar dj and artist, now a bonafied film 

composer in Hollywood. This is because we worked very hard to establish a sound that 

we thought Hollywood would really like. So that was part of try to thread Paul Oakenfold 

as a brand. His strategy was always Perfecto to be the brand up until that point. We 

changed strategy, the single biggest contribution that I’ve made to him is convincing him 

that he needed to change strategy and be a bit more a public figure.   

 

Can you further explain that? 

 

You see… Paul Oakenfold is mostly known as a dj. His work as a dj, the remixing as a dj, 

the productions and Perfecto the record label and touring… it’s all about Paul Oakenfold 
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the dj. What I opened up to him was a parallel world which is Paul Oakenfold as an artist. 

His artist album is very different in character to the dj album. So, the strategy there was 

very much to let Hollywood understand that this is a man who could compose hits, rather 

than produce them for other people. 

 

What other area’s do you focus on in your promotion of Paul Oakenfold as a dj? 

 

It’s complicated for me because I don’t fully manage him as a dj. Basically I mostly 

manage him as an artist and a composer, he manages himself as a dj. There’s a good 

reason for that: there’s nobody in the world I think who knows the dj touring world and 

the promoters around the world better than Paul Oakenfold. He’s been doing that longer 

than any agent or any promoter in the world because he’s one of the ones who really 

started as a superstar dj. So he is his own manager when it comes to the dj touring side. 

So generally speaking, what we are trying to do every year is that Paul and I trying to work 

out what’s important and what’s coming up. Sometimes he feels that touring is important, 

because he hasn’t been to a country for a year or two and he feels that he has to invest in 

the market. Even when I got lots of work for him for a movie or a computer game or 

whatever, he might say to me: “I’m really sorry but I owe my audience more than that, so 

I’m going to China.” We always have intelligent discussions about what’s the most 

important thing. So sometimes his dj work has to go to the wayside, so it really comes 

down to a project by project basis.  

 

Publicity is a part of my strategy that hasn’t worked… Haha… I said in the beginning of 

this conversation that the dance world is the Wild West. I think the promoter side is the 

most Wild West. Rather than work with one organisation for the whole of America, the 

whole of Europe or the whole of Asia, we have to work with individual promoters in 

every single country. So the problem with that is that you got no one overall controlling 

mind, you know. You don’t have one person that says: “I’m in charge of the publicity for 

the entire gigs of this year or tour.” You have every individual promoter in charge of their 

own promotion because they have to sell their own tickets. So you get very mixed results. 

Some are really good, some are really rubbish. Some simply rely on the fact that they got a 

club with a big name and they got a superstar dj.  
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We do have some influence on the direction of the promotion. There are certain things 

that we can do ourselves, like the image that we present, the presentation of the URL, the 

pauloakenfold.com, and also… Paul makes himself available for interviews and radio and 

press and things like that, something that other dj’s don’t. So that’s also part of our 

strategy, we make sure that Paul is available.  

 

Paul is off to India at the moment. There we have a promoter who’s done an excellent 

job. They are working with Nokia in India. They are doing ring tones with us, they are 

doing promotion, they got MTV involved, Paul is ended up doing a huge remix for MTV 

India… all in the back of a promoter doing his job perfectly. Paul is doing two shows, 

one in Mumbai, and one in New Delhi. It turns into a really impactful thing for us 

because it becomes a national marketing campaign rather than a Mumbai marketing 

campaign or a New Delhi marketing campaign. So there’s an example of a promoter we 

will always go back to because they are really doing their job. Others just simply say: we’ve 

got a superstar dj, we’ve got a huge club, let’s put a few flyers out. Those are the ones 

where frankly, I have a problem with it. But you know, they sell tickets and they pay the 

fee. But they don’t bring a bigger picture, and I’m always looking for the bigger picture.  

It’s great taking a fee for doing a show, but if you can take a same fee for doing a show 

and you can generate publicity on a national level, then you have a result.  

 

Do you focus on one or more target groups?  

 

We do focus on different target groups, think about the Madonna tour. But Paul doesn’t 

simply go out there and try and do a trance set for a Madonna audience, but that’s 

because we have a complicated double edged sword that we are wielding. You have Paul 

Oakenfold the artist. And the problem that we had for instance on the Madonna tour, is 

that it was in the window in which Paul was promoting the last album. So really, we 

viewed that as promotion for the album rather than promotion for Paul Oakenfold the dj. 

So that was more for Paul Oakenfold the artist as for Paul Oakenfold the dj, sometimes 

it’s very difficult. We struggle sometimes with making that differentiation. We are very 

aware that sometimes we confuse our audience. They don’t know what they are seeing. 
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Are they coming to see Paul Oakenfold the artist? Or are they coming to see Paul 

Oakenfold the dj? We are aware of that. But that’s sometimes quite difficult.    

 

Is scoring a hit important for your dj? 

 

Scoring a hit is important. Not for any ego purposes, not for any financial purposes, it 

goes back to continuing to reinforce the fact that Paul Oakenfold is alive and well and 

thriving. And of course to continue to drive home this message to Hollywood that this is 

a man who is a hit machine. He can compose, he can write. On the latest film that we’ve 

done, a big Japanese Manga anime called Vexille, Paul is using an orchestra as well as 

using all the skills that he’s got as a composer. We are working with orchestrators, we are 

working with great musicians. This again, is to help to prove to Hollywood that Paul can 

take on anything. At the moment, Paul has a perception problem in Hollywood. They 

now think of him as somebody that can write for movies, but they think he’s good for the 

action sequence, you know. He did the club sequence in Collateral, which was a six 

minutes fantastic sequence. They think he’s good for that incredible shade sequence in the 

last Matrix movie, but where we now moved on is that we have him working with 

orchestra to prove that he can also do ‘the tender love scene’. He can do ‘the destroyed 

sad death of the child scene’. He can actually go so much further than simply being mister 

Dj, mister Goodtime, mister Club.    

 

Do the looks and the image of the dj play a role in your promotion? 

 

The looks and the image play a role in the promotion of Paul. Like any artist, in the same 

way. I want to thread him like any other artist. It has the same approach of you are 

dealing with Bono or Madonna. So yes it does.  

 

Would you rather have as much exposure as possible or exclusivity? 

 

I go for exclusivity. I like exposure and Paul is very commercial compared to some of my 

other artists. He’s prepared to be exposed, but we try to be selective as we can and we try 

and obviously makes as few mistakes. I don’t think that in the seven years I’ve been 
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working with him that we’ve made very many mistakes from that point of view. There are 

a few things that we may have regretted, but I can’t really remember them. We do try and 

be very careful in what we do.  

 

Would you compare a famous dj with a superstar such as Justin Timberlake? 

 

Well… If I want to be critical I would say that Justin Timberlake is one dimensional and 

Paul Oakenfold multi faceted. Paul Oakenfold is a record executive, is a music publishing 

figure, he has his own company, he’s running it properly, he signs artists to them, so he’s 

an executive. That’s one thing. He’s an artist, he has had big top10 hits from different 

albums, he scores movies, he scores games, he produces for other artists, he’s remixing 

for MTV for example. He has his own merchandising company, he co-owns a bar / 

restaurant in Los Angeles, he’s a poly man, he’s in so many different area’s. And also Paul, 

this is what a lot of people don’t know about him, even acquires book rights. He goes to 

countries like China, he talks to young journalists who are interviewing him and he tries to 

find out who’s the young hit writer of the scene everybody is talking about. He’s actually 

bought some script rights to young writers stories in South America, in Asia. You know, 

Paul will go on to produce movies is my view, as well as producing the scores of those 

movies. He’s a very interesting character. And the other thing I do want to say is that, he 

works unbelievable hard; he’s an incredibly hard working man. He knows that he’s got 

this incredible God given opportunity and gift and he, unlike a lot of other artists, 

embraces it fully. He works very very hard, and he’s not a star ego. He’s a good human 

being.   

 

What are in your opinion the similarities between a famous dj and a superstar like Justin? 

 

The thing that people sometimes forget in the music business is that the one thing we all 

share in common, even if you’re the hippest little indie, or you’re the biggest band in the 

world, we are still in a ‘hits business’. And by hit I don’t necessarily mean the biggest 

selling, the number one. A hit can be something that doesn’t sell completely well but it 

was incredibly hip for example. Or you know, incredibly well received. That’s still a hit in 

terms of how you judge people. So the similarity is that somebody like Justin Timberlake 
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is as hits driven as Paul is. You know, Paul has to be associated with hit things, even in his 

movies. I’m hoping that out of the three movies that he has just scored, at least one of 

them will be a hit. Because that helps to develop the portfolio. That opens door. We live 

in a very facile and perception driven world. There’s two things that I deal with, reality 

and perception. And unfortunately perception is often far more important than reality. 

And therefore, if we have something in common with Justin Timberlake or anyone else 

out there it is the fact that I’m looking for hits.    

 

What is the goal of your plans with Paul? What’s left to achieve? 

 

We don’t want to wind down him being a superstar dj. What we want to try and move 

towards is doing fewer but bigger and more impactful events. So that he doesn’t have to 

go all over the world all the time like he’s been doing for the last 20 years. So that’s one 

thing that we have to achieve. Second thing that we have to do is, we have to continue to 

consolidate his perception of being an artist as well as dj. Third, I think we need to get to 

the point where he’s comfortable with his own abilities in Hollywood, because he still 

stresses about it and worrying about whether he’s doing a good job or whether he’s 

experienced enough, you know. But I think the most important thing that he has to do 

over the next three years is really to firmly establish Perfecto as a label because it drifts, it 

depends on who his partners are. We need to really consolidate that, that’s something I’m 

working hard on.  

 

Is there anything that we didn’t mention that is also important in the promotion of your dj? 

 

Well, I don’t think so. You know I work with a wide variety of artists and you can’t have, 

what the Americans call it, a cookie cutter mentality. You can’t just simply cut the shape 

out the same for everyone. On one hand I have somebody like Paul Oakenfold, and on 

the other hand I look after Yusuf Islam / Cat Stevens. You couldn’t have a huger gulf 

between the two, in terms of who they are and where they fit and what they believe in. 

Even the differences between Tiësto and Paul Oakenfold are big. So there’s also a big 

difference about how you might approach it depending on what they achieve with their 

lives. I look at someone like Pete Tong, who’s a huge and successful dj, but I my view 
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failed ever to establish himself as a producer, remixer or artist or composer, and yet he 

really would love to do what Paul’s doing. He’s been very clear about that, he would love 

to do it. But he didn’t take the steps that Paul has taken over the years, and now he’s kind 

of older than Paul and now he’s just a dj. And he’s a great dj, but he’s just a dj.  

  

It sounds like your thesis is concentrating on the dj side, but when we go back and look at 

Paul. Paul is first a human being, and secondly he’s a dj, and any plan I make for him is 

for him as a human being. People say that when there’s a strong wind it’s better to have 

three legs to stand on, or even four. And there’s a strong wind blowing against any artist 

in the music industry at the moment, or any executive even in the music industry. It’s a 

tough place to be. What I said about Pete Tong, that he’s just a dj, I mean that he only has 

one leg to stand on. If dancemusic gets blown over, how does he stand? Paul Oakenfold 

has a number of legs to stand on and he can stand up in a strong wind. And that’s really 

what it is about. If the dj world collapsed tomorrow, Paul Oakenfold has got a number of 

things that he can do. He has a number of different skills that he developed over the 

years. He has a reputation that allows him to move around within a wide range. And 

that’s what I’ve been trying to achieve for him.    
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Bijlage 5 

 

Interview met Dave Seaman 

 

You’ve been managing yourself, Dave Seaman, for many years now. What was the first thing that you did 

to kick start the promotion of the dj Dave Seaman?  

 

In the very early days, marketing was very much at grass roots level. The circulation of 

illegal mix tapes was essential in the promotion of the dj. At that time, there were no 

legally licensed mix compilations and very little specialist press, it was all word of mouth 

and those mix tapes. 

 

Over the years did you develop a foundation for the promotion of Dave Seaman?  

 

Yes, it all fell into place really. I was editing Mixmag at the time, so obviously that gave 

me invaluable access and insight into promotional and marketing techniques employed by 

record labels of all sizes from all around the world. I learned so much and started to apply 

some of that knowledge to my own development. We started to do a lot of remix and 

production work under the name Brothers In Rhythm and had considerable success 

which really gave my DJing career a boost. And also starting to run a record label called 

Stress Records gave me another ‘string to my bow’. All of these interacted with each other 

and gave my profile a greater base.  

 

Is there a promotion plan that you follow? 

 

Definitely. I have a plan at the beginning of each year usually based around CD releases 

or original productions and all the gigs and press and promotion is geared to support that. 
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Could you tell me what the elements are in your promotion plan? 

 

As I said above, DJ’s these days tend to follow the tried and tested promotional route that 

rock bands have been doing for years. You make an album, either of original music or a 

mix compilation and then tour for between 3 and 6 months afterwards to promote it. 

 

Can you further explain this important cd / touring element? 

 

I can’t tell you everything, that’d be giving away all my trade secrets!  

 

Ok, so basically it’s based around your cd’s. Besides that, do you have to do more promotional actions? 

 

It’s always a constant battle against time that’s why it’s important to plan ahead and don’t 

take on more than is reasonably possible. Better to do one thing to the very best of your 

ability rather than 5 things that are all substandard. 

 

What areas do you concentrate on in your promotion?  

 

Obviously the internet is the new medium that is so important. A cracking website, 

Myspace page and some ‘guerilla’ marketing via chat rooms, Youtube, etc. are a necessity 

nowadays. 

And with the huge amount of radio outlets around the world, a regular ‘guest mix’ 

presence is another important factor. 

 

From your experience in promotion could you say that one works better that the other? For example that 

an interview in a newspaper works better than a set aired on the radio?  

 

That depends on which newspaper and radio station. An interview on Radio 1 in the UK 

is obviously going to be more beneficial than an interview with a regional newspaper. And 

vice versa. The Sun newspaper sells 4 million copies, so a review in there is going to reach 

many more people than an interview on say, Radio Trent at midnight on a Tuesday. It’s 

all relative. 
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Do you focus on one or more target groups? 

 

Well, we target people who are into dance music and going clubbing obviously. We’ve 

never broken it down into socio-economic groups or anything like. I think dance music 

transcends that, it appeals to all walks of life. Although it does tend to be a younger rather 

than older market of course.  

 

Would you rather have as much exposure as possible or exclusivity? 

 

It’s a fine balance. Overexposure can be damaging. People can get sick of the sight of you 

very easily. But also, if you try to be too exclusive, that can work the other way.  

 

Do the looks and the image of the dj play a role in your promotion? 

 

A visual image is important as with everything these days. Your image plays a big part in 

the way people perceive you. It’s good to have some cohesion and continuity in your 

presentation to make more of an overall impact. 

 

Is scoring a hit important for you? 

 

It’s not the be all and end all for me at this stage in my career. But obviously it would give 

my profile a big boost. It’s not something I particularly think about though. I don’t start a 

track thinking I have to make a hit.  

 

Which area geographically is your promotion mainly aimed at? 

 

I tend to look at the world as a whole. There are important markets obviously. I know 

that the USA, Japan and Germany combined used account for nearly three quarters of all 

music sold, but with the advent of digital downloading those figures have probably 

changed. 
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Would you compare a famous dj with a superstar such as Justin Timberlake? 

 

You could draw comparisons but DJ’s are much smaller scale. Both are artists with fan 

bases who are in the business of entertaining and selling music. But when a DJ starts 

selling 10 million albums, only then can you really compare. I suppose Fatboy Slim is the 

only person to come close to that ‘DJ as superstar’ thing.  

 

Is the goal of your promotional plans to lift Dave Seaman to the superstar status? 

 

I don’t look at it like that really. I’m not some sort of Dr Evil megalomaniac character 

with a plan to take over the world. I want to be successful, obviously, but not at the 

expense of everything else in my life. I don’t crave to be a superstar. I think one of the 

benefits of being a DJ over a pop star is the degree of anonymity you get. I have no desire 

to play the fame game. 
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Bijlage 6 

 

Interview met Rachel Birchwood, manager van Pete Tong 

 

You’ve been managing Pete Tong for many years now. What was the first thing that you did to kick start 

the promotion of the dj Pete Tong?  

 

Well, Pete Tong had been dj-ing for many many years before I came along. I only started 

working with him in 1999. So as you know, he was a very big dj then. But one of my first 

bookings with him was for his millennium performance. He was booked at Cream in 

Liverpool, Cardiff and also London. This was back in 1999, so I have to jog my memory a 

little. 

 

Over the years did you develop a foundation for the promotion of Pete Tong?  

 

Well… He was musically heading in the Oakey (Paul Oakenfold) direction. I did not feel 

this was the place for Pete. So together we made some changes musically and I placed 

him in what I felt were cooler clubs. 

 

Is there a promotion plan that you follow? 

 

I had previously managed Carl Cox, so via the database I had from working with him I 

manovered Pete into some different shows. Pete is a leader musically with the radio show, 

so we have the best offers coming through to us now.  

 

Could you tell me what the elements are in your promotion plan besides those gigs? 

 

Each year Pete comes up with the projects he wants to concentrate on, those are usually 

based around residencies, tracks, films and tv. 
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Can you further explain these elements? 

 

He has a summer residency at Pacha Ibiza, called Pure Pacha of which we are in our 5th 

year now. We also have a residency at Ministry of Sound, London, that runs 5 dates a year 

called Wonderland. And we have great dancers and good guest dj's. 

 

Track wise he produces with Paul Harris from Dirty Vegas and also with Chris Cox from 

Los Angeles. He has just done a re-edit of Supertramp's Goodbye Stranger. 

 

2 years ago Pete had a movie called "It's all gone Pete Tong" which he appeared in. It 

takes place in Ibiza and is about a dj who lost his hearing. The film was an idea from the 

maker's of Human Traffic, a previous clubbing film. 

 

On television he has a programme called Fast Trax which can be downloaded onto your 

phone. It is a 5 minute programme of new and up-and-coming music. 

 

What's the most important element of all this promotion? Or is it even something else? 

 

The most important element for a successful dj now is making music and having creative 

projects. 

 

And a movie like “It's all gone Pete Tong” is one of those creative projects? 

 

Yes! That movie was great for Pete, because it kept him in the media for some time. His 

name on a dvd at the front of HMV was very impressive. 

 

What other areas do you concentrate on in your promotion? 

 

Internet! Yes! Pete has a website and a MySpace account. His site is set up as a business 

and information tool. 
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Do you focus on one or more target groups? 

 

We focus on his core audience but are always trying to reach out to new areas and new 

people.  

 

Would you rather have as much exposure as possible or exclusivity? 

 

As much as possible, but never spread yourself too thinly. We concentrate on the mass 

exposure, so we look at the websites with main focus and the publications with good 

readerships. 

 

Do the looks and the image of the dj play a role in your promotion? 

 

Yes of course! Some dj's are media darlings, Yousef in particular as he looks a certain way. 

Although dj lead magazines are more focused on the music than what people look like. 

Pete has a certain style, he is very street, young and fresh. 

 

Is scoring a hit important for you? 

 

Well, it is important to be ahead in music and be at the forefront of all that is fresh. So 

making the right music is important. A hit can be great but can also have it's downside 

too.  

 

Like a sell out you mean? 

 

Not necessarily. With a hit you are expected to keep producing bigger and better. Some 

only ever come with one hit. Look at Roger Sanchez, ‘Another chance’ has kept him 

going for some time. Also you can get judged always against your biggest record. It can be 

hard. 
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Which area geographically is your promotion mainly aimed at? 

 

We mainly aimed at England as we live here. We also have great promotional avenues 

here over many other countries. So many other countries feed off England musically. 

 

Like DJMag distributed worldwide, you mean? 

 

Yes, exactly! These things are good.  Like we also have very good radio stations here. Pete 

Tong on BBC Radio One very much helps people break their music. 

 

Would you compare a famous dj with a superstar such as Justin Timberlake? 

 

Justin is in another league to dj's, but the dj world is getting ever closer. They remix their 

records, they have done that for some years now. But also the dj's, like Tiësto are earning 

such vast amounts from stand alone shows that many are millionaires. They are the rock 

stars of their generation and I do believe some earn more money than some popstars earn 

now. 

 

Is the goal of your promotional plans to lift your dj’s to the superstar status? 

 

With some yes. But there are some that are not so interested to get to that level. Some are 

happy playing in smaller venues to a cooler crowd. Each artist has a different perception 

of success, Pete Tong is at that superstar status. But there are still things we want to 

achieve of course. We are looking at stand alone shows. So like a Pete Tong concept, a 

show that promoter's would book and we create, but this time all over the world. 
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Bijlage 7 

 

Interview met Jesse Voorn 

 

U bent nu al enige jaren dj en uw eigen manager.. Weet u nog wat u als eerste heeft gedaan toen u met uw 

promotie begon? 

 

Ik heb eigenlijk vanaf het begin heel veel digitale nieuwsbrieven rondgestuurd. Dan zette 

ik een mooie nieuwsbrief in elkaar en die stuurde ik gewoon naar alle mensen die ik 

kende. Zo was iedereen op de hoogte van wat ik deed en wat er gebeurde. En zo kon 

iedereen zien waar ik draaide en op die manier hoop je dat mensen je blijven herinneren 

en dat je onder de aandacht blijft. Ook stuurde ik de nieuwsbrieven naar de promotors. 

Dan belde of mailde ik die promotors een paar weken later weer om te horen of ze ‘m 

hadden gekregen. Zo begon dan een gesprekje en naar aanleiding daarvan stuurde ik dan 

weer een cd-tje op. Voor mij begon het dus echt heel low-key met deze nieuwsbrieven.    

 

Heeft u daarna in de loop der jaren een vast stramien ontwikkeld voor de promotie van Jesse Voorn?  

 

Nee, niet echt. Het is bij mij ook allemaal iets anders verlopen dan ik had verwacht. Ik 

had er eigenlijk niet zoveel van verwacht. Uiteraard dacht ik altijd aan het dj-en, maar het 

is een beetje geslopen naar wat het nu is. Pas na een groot optreden met Oud&Nieuw 

2004 is het opeens echt hard gaan lopen. Er kwam opeens een boekingskantoor dat me 

wilde en zo is het zoetjes aan die kant opgegaan. Terwijl ik daar toch niet echt mee bezig 

was. Ik dacht: ik zie wel waar het schip strandt. Toen kwam het moment dat het allemaal 

serieuzer werd. 

 

Ligt er nu dan een promotieplan dat u volgt? 

 

Nee, nog steeds niet echt. Ik heb natuurlijk wel een aantal dingen waar ik me op focus en 

die belangrijk zijn. Zoals bijvoorbeeld het produceren van muziek. Ik zou dit geen 
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promotieplan willen noemen, maar het zijn wel dingen waar ik bewust mee bezig ben. Ik 

probeer wel steeds bepaalde dingen te doen om mezelf onder de aandacht te krijgen. 

Goed voorbeeld daarvan is het Second Life verhaal op internet dat ik begin maart gedaan 

heb. Second Life is een virtuele wereld op internet en uiteraard zijn er in deze wereld ook 

clubs. In één zo’n club heb ik een track gereleased. Dat zijn wel dingen waar ik nu bewust 

over nadenk. Hoe zet je jezelf op een bepaalde manier in de spotlights? Je moet altijd 

proberen de mensen die op hetzelfde niveau staan een stapje voor te zijn. Hoe kan ik 

mezelf nou een beetje onderscheiden, naast het muziek maken, van andere dj’s? Second 

Life is daar één voorbeeld van. Ik denk nu na over wat ik de komende tijd gaan doen op 

dat gebied. Dat heeft nog geen vaste vormen. T-shirts bijvoorbeeld of koelkastmagneten... 

Hahaha… 

  

Kunt u aangeven wat de belangrijkste elementen in uw promotiemix zijn? 

 

Het kanaal maakt me niet uit. Internet was, vooral met Second Life, gewoon een hele 

goede insteek omdat het echt heel erg hot was. Dus ja, internet is geweldig. Maar het 

maakt eigenlijk niet uit. Ik herinner me Junkie XL met z’n legendarisch actie op de 

Nieuwmarkt in Amsterdam die z’n boxen uit het raam hing en daar een geweldige live-set 

ten gehore bracht. Dat zijn vette dingen. Dat zou een goed voorbeeld kunnen zijn van 

hoe ik voor mezelf een beetje aandacht kan genereren. Dus op die manier ben ik er wel 

mee bezig en dan maakt het mij niet uit of dat internet, radio of de bloemenmarkt is. Er 

zijn overal leuke dingen te bedenken die je kan doen.  

 

Dus internet in belangrijk voor u. Richt u zich ook op de oudere media als magazines en kranten? 

  

Ik probeer bijvoorbeeld niet actief interviews en fotoshoots te regelen. Maar ja, we 

hebben natuurlijk wel dikke vette persberichten naar de media gestuurd naar aanleiding 

van Second Life. Daar zijn vervolgens wel interviews uitgekomen en daar hebben we veel 

media-aandacht mee gekregen. Dat was uiteraard de hele bedoeling van het verhaal. Deze 

week staat er weer een heel stuk over Second Life in de NL20 en daarin interviewen ze 

mij dan ook weer. Het moet dus wel interessant en leuk zijn voor de media. Dan duiken 
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ze er vanzelf wel op. Je moet wel wat te vertellen hebben. Een interview van wie ben je en 

wat doe je, hoeft van mij niet, en dat willen de media ook niet.  

 

Kunt u uit ervaring zeggen dat bij promotie het één zeker wel werkt en het ander zeker niet? Bijvoorbeeld 

een interview in een krant werkt goed en een set draaien op de radio niet.  

 

Het is heel moeilijk te zeggen wat wel en wat niet werkt. Internet werkt qua promotie 

denk ik het allerbeste. Want dat is puur en zo groot. Het is makkelijk. Ik draai ook 

regelmatig op de radio, 3FM en doe wat interviews in de krant. Dat heeft een enorm 

bereik. Maar daar kan je niet uit afleiden of het werkt of niet. Ik weet niet of dat mijn 

populariteit doet stijgen. Ik merk wel dat mijn naamsbekendheid flink is gegroeid het 

afgelopen jaar, maar waar ligt het aan? Het zal wel een combinatie van factoren zijn. Al 

die exposure bij elkaar. 

 

Richt u zich op één bepaalde doelgroep of meerdere doelgroepen?  

 

Nou ja… Iedereen die het horen wil… Haha… Ik denk niet zoveel na over een 

doelgroep. Ja, je zou kunnen zeggen twintig tot vijfendertig jaar oud. Maar ja, ik doe 

bijvoorbeeld ook dingen voor Dance4Life waar ik ambassadeur voor ben. Dan sta je 

opeens voor middelbare scholieren te draaien zoals vorige week nog in Haarlem. Dus in 

principe is de doelgroep het clubpubliek van tussen de twintig en vijfendertig, maar 

iedereen die het horen wil is welkom! 

 

Wilt u liever zo veel mogelijk exposure of kiest u voor exclusiviteit?  

 

Ik kies niet zozeer voor exclusiviteit. Dat hoeft voor mij niet. Maar het moet ook niet 

teveel van alles worden. Het moet wel iets leuks zijn. Ik wil niet in elk blaadje staan. Ik 

moet me er gewoon lekker bij voelen. De Hitkrant hoeft dus niet. Maar veel exposure is 

altijd goed.  
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Speelt het uiterlijk en het image van de dj een rol in uw promotiebeleid? 

 

Ja, ik denk het wel. Ik probeer er altijd toch wel een beetje leuk uit te zien. Coole sneakers, 

coole broek, zweetbandjes, leuk shirt ofzo. Als ik ga draaien ga ik niet in m’n pyjama 

staan. Ik probeer er altijd wel leuk uit te zien. Het moet een beetje aansprekend zijn voor 

de mensen en de media. Dus ja, het speelt wel enigszins een rol.  

 

Is het scoren van hits belangrijk voor u? 

 

Ja, moeilijk. Ik zou liegen als ik zeg dat het niet belangrijk is. Het is hartstikke handig 

natuurlijk. Nou ja, ik kan je een klein voorbeeld geven. Het is niet zo dat ik muziek maak 

met de intentie om een hit te scoren. Ik zat deze week in de studio en ik had een hele 

dope nieuwe track gemaakt. Maar ik vond het gewoon te erg op het zeer commerciële 

Sneakerz geluid lijken zeg maar. Erick E, de organisator en dj van het feest Sneakerz, zou 

er jaloers op zijn geweest. Erg commercieel dus, maar het paste toch niet bij Jesse Voorn. 

Dus ik heb het uiteindelijk wel gebruikt, maar helemaal verknipt en een heel ander ritme 

gegeven. Nu past het wel bij me, maar nu zal het de top40 niet meer halen. Ik scoor 

hartstikke graag een hit hoor, niets liever. Maar niet ten koste van alles. Ik heb een keer 

een nummer gemaakt. Een heel hitgevoelig deuntje. Maar dat heb ik maar niet onder m’n 

eigen naam uitgebracht want voor Jesse Voorn was het veel te commercieel. Ik ben er dus 

niet echt op uit. Ik maak muziek omdat ik het leuk en mooi vind, als daar ooit een hit 

uitkomt is dat natuurlijk alleen maar plezierig.  

 

Op welke geografisch gebied richt u uw promotiebeleid? 

 

Nederland. Het was eerst beperkt tot Amsterdam, maar nu is het door heel Nederland 

heen. Maar uiteraard ga ik liever gisteren dan vandaag de landsgrenzen over. 11 augustus 

sta ik op de Street Parade in Zurich. Dat zijn de betere gigs. Dus dat is één van de eerste 

stappen in het buitenland. Maar om echt de gehele wereld over te gaan heb je eigen tracks 

nodig, want dan lig je in de winkels en weten de promotors je te vinden. Maar dat gaat 

niet van de ene op de andere dag. Daar gaat wel wat tijd overheen. Dus tot die tijd 

concentreer ik me alleen op Nederland. 
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Vindt u een grote dj te vergelijken met een superster a la Justin Timberlake? 

 

Nou nee… Ik vind ‘de dj als superster’ een beetje overschat. Dat hele verhaal speelde erg 

3 jaar geleden. Toen was het echt op de top door de nieuwheid ervan. Grote dj’s kwamen 

toen ook erg door naar de mainstream media. Maar ik heb het gevoel dat het wat minder 

wordt met de dj’s. Mensen komen weer meer op de naam van een feest af dan op de dj’s 

die draaien. In die zin denk ik dat het hele supersterverhaal een beetje is afgenomen. Maar 

als je kijkt naar Tiësto of Paul van Dyk bijvoorbeeld dan zijn dat misschien nog de 

uitzonderingen die er zijn. Dat zijn de allergrootsten. Maar het blijft plaatjes draaien, het is 

anders dan live optreden. Ik denk dat de mensen er wel weer een beetje genoeg van 

hebben. Het was even een hype. Popsterren en rocksterren zijn dj’s niet. 

 

In welke opzichten dan niet?  

 

Een popster moet een heleboel kwaliteiten hebben. En een dj moet plaatjes kunnen 

draaien. Bij een popster is er dus ook veel meer om te aanbidden of om jaloers op te zijn 

voor de fans. Bij dance moet hij gewoon goed kunnen draaien. 

 

Is het doel van uw promotiebeleid om een superster status voor de dj te bereiken? 

 

Haha… zover was ik nog niet… haha… Maar ja kijk… Tuurlijk! Natuurlijk wil ik het 

liefst 4 x per week draaien over de gehele wereld in de mooiste clubs. Als dat de definitie 

van de superster dj is dan wil ik dat wel bereiken hoor. 

 

Zijn we ergens overheen gestapt wat ook belangrijk is rondom de promotie van uw dj?  

 

Nou ja… Ik weet niet of dat zozeer met promotie te maken heeft, maar ik vind het 

gewoon heel erg belangrijk dat je gewoon doet wat jezelf leuk vindt. Dat klinkt heel cliché, 

en dat is het ook, maar toch! Ik moest laatst bijvoorbeeld in Groningen draaien en daar 

stond een dj voor me 3 x achter elkaar de top10 van Erick E draaide… Tsja, dat vind ik 

toch een beetje jammer. Je moet je eigen ding doen! Ik denk dat je dan het meest integer 

en vast overkomt. En dan komt het met je promotie ook wel weer goed. Dan hou je het 
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gewoon het langst uit in de dancewereld. Dus dit zou onderbewust een groot deel van je 

marketingplan moeten zijn. Niet te moeilijk lopen doen en ook niet doen wat iedereen al 

doet. Gewoon je eigen ding doen! 
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Bijlage 8 

 

Officiële biografie ErickE, april 2007  

 

DJ/producer ErickE has spent the last decennium at the pinnacle of Dutch house music. 

Receiving the Best House DJ award 2005/2006 in the Netherlands proves: ErickE rocks 

the house! Apart from his energetic and danceable mix of grooves, the main reasons for 

his popularity are his enthusiasm and charisma behind the decks. ErickE truly interacts 

with his audience.  

 

ErickE's DJ-career kicked off in '86, when he started making a name for himself in 

Amsterdam as hip-hop DJ. In '89 he won the Dutch DMC Championship, and later that 

year he represented Holland in the World Finals at the Royal Albert Hall in London . In 

the following years his music changed, but his star kept rising. In '95 he landed the 

Saturday-residency in Amsterdam's house temple; the legendary RoXY. His weekly 

'SWET' nights were a huge success, until '98, when a slightly over-exuberant celebration 

of the death of one of RoXY's founders ended in the fiery demise of Holland's most 

famous club ever. Being out of his steady job, didn’t exactly leave ErickE out of work. 

His reputation as a party-starter got him booked in every corner of Holland, at any size 

parties, from mainstream to underground. He turned the tables at the main stage at 

Dance Valley, at Sensation in the Amsterdam Arena for a crowd of 40,000, but also at 

small clubs like Panama in Amsterdam.  

 

ErickE doesn’t exactly limit himself to Holland though, and has spun across the globe, at 

clubs like Haoman 17 in Jerusalem, Amnesia in Ibiza, Crobar in Miami Beach and 

Turnmills in London. As if that wasn’t enough, he also started his own night, EVE, for 

which he hosted the likes of David Morales, Deep Dish, Junior Sanchez, Yousef, Phats 

and Smalls and Felix da Housecat.  

 



- de dj als superster - 133 

His present concept Sneakerz Muzik is the platform for dutch dj/producers with sold out 

parties and record releases. Housequake his back 2 back collaboration with Hardsoul DJ 

Roog breaks down the walls at every venue they attend. As a producer ErickE has had 

successful solo projects, as well as successful co-productions with Olav Basoski and 

Matthew Dekay. With the latter he released 'This Category', which is featured on Sander 

Kleinenberg's Essential Mix CD. With Olav Basoski he has released several successful 

productions on the Work label. And his solo-project 'Make You Smile' was signed on 

Sander Kleinenberg's Everybody Loves Music-label.  

 

Begin 2006 ErickE’s Boogie Down reached the Dutch top 40 for 5 weeks. His new single 

The beat is Rockin' is released in several countries in Europe. Given ErickE's increased 

focus on the production-side of his trade, the future should only bring more for this 

"promising talent".  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ErickE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- de dj als superster - 134 

Bijlage 9 

 

Officiële biografie Danny Howells, april 2007  

 

Danny is one of the few DJs on the scene today that truly has a style of his own. With his 

passion for music and infectious personality, Danny has created a unique, eclectic sound 

that has established him as one of the top DJs in the world. 

 

Danny is one of the hardest working and most dedicated individuals in the business with 

over 14 years experience and a hectic touring schedule that constantly takes him around 

the world. He's DJ'd in the world's coolest clubs and held residencies at Arc, Twilo, 

Renaissance, Home, and Bedrock, so it's no coincidence that he's been placed in the 

upper region of DJ Magazine's top 100 DJs in the world for the last 7 years. 

 

Danny has recently completed the latest in Azuli Records highly acclaimed Choice series, 

which is already receiving fantastic reviews worldwide, whilst last year he underwent an 

intense world tour to promote his recent addition to the long running Global 

Underground series, GU27 Miami - having already released a Nu-Breed and a 24/7 mix 

for the label, Danny was the obvious choice. This adds to Danny's continually growing 

back catalogue of mixes for labels such as Renaissance as well as his own Nocturnal 

Frequencies series. 

 

It's not just as a DJ where Danny has made a name for himself, he's also an accomplished 

producer and remixer. Together with production partner Dick Trevor, the pair have been 

responsible for many stand out tracks, including the timeless 'Persuasion/Repercussion' 

on Bedrock Records, 'Breathe' on Renaissance Records (which was recently re-released on 

Cr2 with some killer new remixes) and 'Kinkyfunk' on Yoshitoshi Records. They also hit 

the charts in 2004 with their Miami hit 'Dusk till Dawn', which was released on Cr2 

Records and featured the vocals of Erire. Danny has also had massive dance-floor success 

with Deep Dish as 'Size DDD' and the Eminem sampling 'Nobody listens to techno'. On 
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the remix front Danny and Dick have recently remixed the Destiny's Child hit 'Soldier' as 

well as twiddling the knobs for the likes of Robbie Williams, David Morales, BT, Chakra 

and Ashtrax. Danny has come a long was since his early beginnings Djing at Bedrock in 

his hometown of Hastings, though his complete love of all music remains the same. 

 

Danny is a DJ with a broad musical taste who likes anything from jazz to rock, to pop 

and anything a bit bizarre. He likes to champion his own special tracks and records that 

nobody else has latched on to and has a way of combining cutting edge grooves with 

crowd pleasing dynamics that enable him to connect with his audience making him one of 

the hottest DJs in the world. 

 

 

Danny Howells 
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Bijlage 10 

 

Officiële biografie Miss Nine, april 2007  

 

In the heavily male dominated DJ market, it is rare to find a female DJ who can create a 

huge impact on the scene in a short amount of time. Miss Nine has not only been able to 

outshine and make her presence known in such a world, but she has done so all within 

three years of picking up a record. With her eclectic taste in music, ranging from energetic 

grooves with plenty of vocals to a deeper, progressive sound, Miss Nine is sure to turn 

heads and move feet any where she performs.  

 

Kristin Schrot began her career, not as a deejay, but as a model. At 16, she made it to the 

finals of one of the largest modelling pageants in Germany, and soon after secured a 

worldwide contract with Elite Model Management. Longing for more, her passion for 

music led Kristin to move to Amsterdam where she dubbed herself Miss Nine and began 

pursuing a career in the electronic industry. 

 

Only three months after touching the decks for the first time, Miss Nine received her first 

gig during Queensday in Amsterdam on the Red Bull float. Shortly after, she became a 

resident DJ at the locally legendary Motion parties where she evolved as an artist and 

deejay while playing alongside masters such as John Digweed, Dave Seaman, Nick 

Warren, and James Zabiela. In 2003 she began touring abroad, playing at venues such as 

the illustrious Mambo Beach in Curacao, and even made an appearance as the youngest 

artist at the 10th edition of Dance Valley. 

 

At the end of 2005, Miss Nine was asked to join Bullitt Bookings, the reputable agency of 

A-list deejays such as Deep Dish, Nic Fanciulli, and Danny Howells. This merger has 

allowed Miss Nine to explode onto the forefront of the DJ scene. Currently touring with 

Deep Dish, Miss Nine performs around the world, spinning at clubs such as Pacha in 

Ibiza, Space in Miami, Avalon in LA, Crobar in New York, and Ministry of Sound in 
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London, with her fan base multiplying by the minute. 

 

While enduring this exhausting tour schedule, Miss Nine still works fulltime as model for 

Elite. Modelling also takes her across the globe as the highlight of various photo shoots 

and ad campaigns for designers like Tommy Hilfiger, Armani, Lancome, Custo, and Pepe 

Jeans. She has appeared on the cover of several magazines, most notably Elle Magazine in 

Amsterdam. 

 

Miss Nine is the first female to mix a compilation for Washington-based Yoshitoshi 

Recordings, the world-renowned leader in progressive and big-room house music. The 

highly anticipated Yoshitoshi Ibiza mixed by Miss Nine (YRCDLP15) was released in 

September 2006. Less than four months later the album reached the highest position at 

the iTunes Dance Album Chart in the USA: number 1! 

 

Miss Nine will be touring worldwide in 2007, so make sure to check 

www.bullittbookings.com / www.miss-nine.com and catch the queen of the decks at a 

venue near you! 

 

 

Miss Nine 
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Bijlage 11 

 

Officiële biografie Paul Oakenfold, april 2007 

 

A Lively Mind is Paul Oakenfold's second artist album and his second for Perfecto 

Records. Of course, every single one of his mix albums and projects have involved a high 

level of artistry, so perhaps a little explanation is in order...  

 

Paul Oakenfold has long been one of the most important--if not the most important--

name in modern club culture. People who don't know that much about DJ culture or the 

music itself are familiar with Oakenfold's name and what he represents. Of course, many 

people who think they're unfamiliar with Oakenfolds music actually may have heard it 

often, thanks to appearances globally on the radio and TV featured in commercials 

supports mega brands such as Coca-Cola, Toyota, Motorola and Saab all which ran 

throughout 2005, not to mention his contributions to hit films such as Swordfish (which 

Oakenfold scored), The Matrix Reloaded and Michael Manns Collateral. In fact, when the 

superstar DJ sold out the Hollywood Bowl a couple of years ago, many pundits viewed 

the events as definitive proof that dance culture had finally arrived in America--a force as 

powerful as any other in modern pop music.  

Still, when he works as a DJ and/or as a remixer and releases mix CDs it's not a total 

expression of this Grammy Nominated artists musical creativity. Thus, A Lively Mind 

features 12 new songs composed and created by Paul Oakenfold. A work of love and 

passion, its been three years in the making. Bunkka, his debut artist album featuring the 

hits Ready Steady Go and Starry Eyed Surprise, was released in 2002, sold over a million 

copies worldwide and went Gold.  

 

"I'm an infant in the 'artist' world, weaned and ready to blossom," jokes the composer. "I 

still primarily believe that songs are the way to move forward in my musical world, which 

has always been very instrumentally-based. So coming up with great songs takes time. 

And, naturally, I'd jump from making the record to working on cues for films or doing a 
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couple of remixes and then I'd get inspired and jump back into it. Some of the tracks have 

been reworked many times over to find a comfortable arena for me.  

 

"Plus, even though there are 12 tracks on the CD, I've recorded quite a few more. It 

wasn't a process of seeing what I could come up with and that's what's ended up on the 

album. There was a lot of tooing and froing until I was happy with the record".  

By his own admission, however, Oakenfold is not a singer. Bunkka featured such guest 

vocalists as Perry Farrell, Ice Cube, Tricky, Nelly Furtado, and--in what would turn out to 

be his final recorded appearance--Dr. Hunter S. Thompson. A Lively Mind continues the 

tradition of employing unique vocalists. "Faster Kill Pussycat," the kickoff track and first 

single, is perhaps the most unique and somewhat shocking of the album when it comes to 

guest singers.  

 

The song--which started life as a rock tune but now might best be described as 

reminiscent of a young Madonna at her very best--features the astounding singing talents 

of... Brittany Murphy. Yes, that Brittany Murphy Eminems girlfriend in 8 Mile. The 

femme fatale in Sin City. The actress-turned-diva was recommended to Oakenfold by a 

mutual friend Oakenfold claims, by the way, to be totally unfamiliar with Russ Meyer's 

cult classic film, Faster, Pussycat, Kill Kill.  

 

"I was looking for a different genre and a different feel and something just original for 

me," explains Oakenfold. "I knew I wanted a girl vocalist but also someone who's not 

known as a singer. It had to be someone from a completely different world than mine. It 

ultimately seemed that film was the right place to look because I was venturing more and 

more into that world. But even more importantly, I needed someone who could sing--

who could really, really sing--and Brittany Murphy fit the bill."  

The world of film--or at least of Hollywood--influenced another of the albums stand out 

tracks, this one featuring vocals by modern hip-hop great Pharrell Williams. Inspired by 

the four years the London-Raised Oakenfold has called L.A. "home," the track is titled 

"Sex 'N Money."  
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"It was actually an idea I came up for my last record that didn't make it because it was to 

hip-hop back then and I already had enough hip-hop songs on that album," says the 

writer. "So I shelved it and then later came across it while hunting for some old stuff. I 

liked the lyrical connotations of sex and money, thinking if anything, it's more relevant to 

today.  

"It's a song about how soulless the Hollywood party scene can be. I’ve been in situations 

where people are introduced to me and then they spot a celebrity, standing nearby, and 

they disappear, literally mid sentence. So the track is really Hollywood in a nutshell for 

me--it's all sex and money. We deconstructed our original track and rewrote it for 

Pharrell, in a way that's melodic and hypnotic and just keeps coming back at you in 

waves."  

Other vocalists include two artists signed to Oakenfold's long-running Perfecto custom 

label--Spitfire (who performs on "No Compromise" and "Feed Your Mind") and Ashley 

of the rock band Bad Apples (who adds his vocal talents to "Vulnerable"). And then 

theres one who can only be described as a true living legend. Grandmaster Flash, the man 

who gave birth to the whole hip-hop movement in the early '80s with his classic "The 

Message," joins Oakenfold on "Set It Off."  

 

"Flash and I have long talked about making a track together hes the godfather! So it was 

truly an honor to work with him. I don't think there's another DJ I would actually make a 

record with but I really liked the idea of the guy who arguably started the whole DJ thing 

being on my record. And I liked the idea of our worlds colliding and our sounds clashing. 

That's why the track is a little more electronic than some of the others. It's a perfect blend 

of both our elements."  

 

A perfect blend could also be the perfect phrase to describe the cohesiveness of A Lively 

Mind a title which means an active person, says its creator. Balance was the key on this 

one, and the artist believes that this album may strike with a larger audience than Bunkka, 

an album that tended to alienate a small portion of his large audience. "What I set out to 

do on my last record was probably one step ahead of the game," he says in retrospect. 

"The dance world or electronic world was expecting more of a DJ record and I wanted to 

make a record that was more out there. Direction is hugely important to me--to have a 
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balance. And I felt like maybe I'd lost a bit of balance on Bunkka. So this record is a lot 

more up-tempo, a lot more focused, and a lot more comfortable in the electronic world 

than the last record was and yet it still has a variety of flavors."  

 

In fact, some of the titles and themes on the album have a direct correlation to that 

electronic and dance world, both lyrically and title-wise. "Save The Last Trance For Me" 

is, of course, a play on words from the Drifters' classic "Save The Last Dance For Me." 

His critics get their comeuppance in "No Compromise." And the instrumental 

"Amsterdam" pays tribute to a city that plays host to the biggest dance scene in Europe. 

Of course, on some levels, it seems almost absurd to think of Paul Oakenfold needing to 

get "more comfortable" in anything involving the electronic world. After all, the guy 

helped invent that world. His mark can be seen and heard in everything from the early 

rise of hip-hop to the birth of the "Madchester" scene.  

Oakenfolds career began in London, when he began DJing in small clubs around the 

West End. His rising reputation led to a job as an A&R rep at the UK-based Champion 

label, where his first signing was Will Smith (still part of Jazzy Jeff & The Fresh Prince). 

His second? Salt N' Peppa. Not bad for a novice record exec. After stints at Profile and 

Def Jam (where he perfected the talent scouting skills that would eventually lead him to 

start his own Perfecto label in 1991), he returned to DJing.  

 

Oakenfold changed European youth culture throughout the late '80s and early '90s. He 

was one of the first DJ's to have a residency on the Island of Ibiza, leading to both a new 

sound and a yearly festival. He also started regular "Balearic" club nights in London, 

attracting a crossover audience and remixed legendary bands such as The Stone Roses and 

the Happy Mondays (whose Pills 'N' Thrills and Bellyaches album was produced by 

Oakenfold and his production partner Steve Osborne, becoming the biggest album of the 

band's career).  

His pivotal role in the Manchester scene was Oakenfold's visa into the rock world. Over 

the next several years, he, along with Osborne, remixed tracks by legendary bands New 

Order, The Cure and Massive Attack. In 1991, he first worked with U2 remixing "Even 

Better Than the Real Thing" and "Mysterious Ways" from their Achtung Baby album. It 

was the start of a long partnership with that band. He was the DJ on their historic ZOO 
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TV tour and later remixed the band's "Beautiful Day," a number one hit for U2 on the 

U.S. and U.K. dance charts.  

 

Over the years, he's remixed tracks for everyone from Madonna to Elvis Presley to Justin  

Timberlake to Moby to Snoop Doggy Dog. He's the first electronic artist ever to be in the 

Guinness Book of World Records--for being the biggest DJ in the world. He's the only 

DJ to have a display case in the Hard Rock Cafe's Rock & Roll Museum. 2003 also saw 

Paul perform a concert on the Great Wall of China. That same year, not only was he 

honoured with the UK's "Pioneer of Dance Music" award, which was presented by 

Queen Elizabeth herself at the "Pioneers of the Nation" celebration," shortly after 

Oakenfold had played the Nelson Mandela-organized South African AIDS benefit 

concert alongside Bono, Peter Gabriel and Beyonce Knowles. Oakenfolds mix 

compilation Another World (Perfecto) sold over 500,000 in the U.S. alone making it the 

biggest selling DJ compilation. He's also one helluva cook, having graduated from 

culinary school before beginning his journey in the music world.  

Now comes A Lively Mind, a totally new and fresh venture and perspective, musically 

speaking, for the artist. The album is just the beginning of an amazing 2006 that will find 

Oakenfold working on the scores of at least three new films--as well as remixing a 

number of singles including Madonnas new record Confessions of a Dance Floor and a 

track from the legendary Burning Spear. At the same time, the Perfecto label is releasing 

debut albums by the aforementioned Spitfire (who Oakenfold compares to a young 

Anthony Kiedis) and the London-by-way-of-Los Angeles Bad Apples. Then there's the 

U.S. and European tour that will follow the new albums release.  

  

 

Paul Oakenfold 
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Bijlage 12 

 

Officiële biografie Dave Seaman, april 2007  

 

“The maddest thing that’s happened to me was when I first went to Colombia and I was 

greeted by the national 7 o’clock news cameras as I came out of customs and had two 

armed guards accompanying me to the hotel. It just wasn't what I expected from my DJ 

career when I first started out at the school disco!” Indeed it is not. Despite having 

highfalutin notions of becoming a disc jockey from an early age, David Seaman’s 

achievements have surpassed his ambitions somewhere along the Acid House 

Superhighway that is his life today. 

 

Dave Seaman is now entering his 20th year in the music industry having first joined DMC 

as a fresh-faced teenager from Leeds in October 1987. In the intervening years there’s not 

much he hasn’t done, from DJing at Stella McCartney’s birthday party to presenting 

programmes for the BBC and being profiled by Channel4 to featuring in a Levis’ ad 

campaign in Japan. He’s also released over 20 mix albums including the first legally 

licensed compilation ever (for Mixmag in 1991), 7 for Renaissance, 3 for Global 

Underground and 3 for his own Therapy Sessions brand. Plus, he was also the man who, 

as editor for 3 years from 1987 to 1991, turned Mixmag into the clubbers’ bible. 

He is remixing royalty, as one half of Brothers in Rhythm (alongside Steve Anderson), 

having taken the faders for U2, Michael Jackson and David Bowie, and also produced the 

Pet Shop Boys and Kylie Minogue: “Confide In Me is the thing I’m most proud of,” 

states Dave. “To be working with Kylie, and to actually write, produce and remix it and 

see it go on to become an international hit was the most fulfilling thing I've ever worked 

on.” Brothers in Rhythm were also responsible for one of the first great British house 

records –Such A Good Feeling – a brash slice of piano heaven that lit up dancefloors and 

wound up in the Top 20. 
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Dave Seaman was born and raised in Leeds, leaving him with a solid base of common 

sense with which to negotiate the rocky waters of the music industry and an enduring 

affection (some might say affliction) for Leeds United FC. As an aspirant DJ and DMC 

member, Dave won a trip to New York, to the New Music Seminar, then the most 

important industry conference. Dave’s blagging abilities and Northern cheek impressed 

them mightily when he led his party past industry heavyweights queuing to get into Nell’s 

(he’d befriended the bouncer in the queue at MacDonalds!) and straight into the club. 

They offered him a job editing Mixmag on the spot. Dave’s contacts at Mixmag helped 

him secure his first DJ slot. When Mixmag photographer Gary McLarnan started a night 

in Longton, near Stoke called Shelley’s, Dave secured a monthly residency alongside a 

rising star from Wales called Sasha. Although Dave had been an aspiring DJ for several 

years already he had a small confession: “I’d never worked in a club in my life!” 

“The first week was strange,” he explains. “There was a group of ravers all by the stage on 

the dancefloor and then by the bar were loads of Stoke City fans singing football songs 

with scarves on and shirts and everything. They were completely separate; and there can’t 

have been more than a couple of hundred in there. Within a month, all the crowd of 

Stoke City fans had gone and it was starting to grow; word got round.” Imbued with what 

Dave laughingly calls ‘artificial enthusiasm’ it was Shelley’s that inspired Such A Good 

Feeling, which directly led to working with the Pet Shop Boys (Chris Lowe named it his 

favourite track of the year) and subsequently Dave co-produced ‘Go West’ and ‘DJ 

Culture’ amongst others. His career duly took off. 

 

Working in tandem with DMC still, Dave’s next step was to incorporate Stress Records, 

with Mixmag deputy editor, Nick Gordon Brown, and over the best part of the next 

decade, they released tracks by Sasha, Full Intention, Danny Tenaglia, Andy Cato, Planet 

Funk and John Digweed. Stress Records was also home to Brothers In Rhythm’s 

underground offshoot Brothers Love Dubs which demonstrated Dave’s unique ability to 

skip gainfully between genres, one moment hitting hard with club tracks, the next 

producing gleaming pop gems for Kylie, but always with an eye on quality control. 

Despite being one of the most in-demand remixing partnerships, they sensibly turned 

down many more jobs than they were offered, selecting only songs they really loved; 



- de dj als superster - 145 

David Bowie, Placebo, U2, New Order, Blur and Sting were all touched with the BIR 

magic. 

 

In the late ’90s Dave and cohorts finally struck out on their own with Therapy Music, a 

home for like-minded producers and DJs that has developed into a thriving business both 

as an underground label (with its eye on greater things), Audio Therapy, and as an agency. 

“After leaving DMC it was time to do something for ourselves, after being there a long 

time,” asserts Dave. “The main thing was to be able to start something small but, 

moreover, to have complete freedom and control.” Thanks to their longstanding links 

with the Australian scene they’ve helped develop DJs like Luke Chable and Phil K, acts 

like Infusion and Newcastle’s Lexicon Avenue and have also had played a substantial role 

in the careers of Slacker, Timo Maas, James Holden and Anthony Pappa. 

The label has covered broad ranges of uptempo dance music, from electro to breakbeat 

to progressive and given starts to Ernest Saint-Laurent, Stel, Infusion and Habersham 

whilst releasing music from more established names such as Paul Jackson, Tone Depth, 

Killahurtz and Oliver Moldan. It is also the home to Dave Seaman’s latest studio project, 

Group Therapy, a collaboration with old friend Chad Jackson, former DMC world mixing 

champion and Audio Therapy artist, Stel. The project has so far yielded two singles My 

Own Worst Enemy and Faith Again, with another presently in the works and several 

remixes for the likes of Tears for Fears, Gabriel & Dresden, Starsailor, Bedrock and 

Hybrid. “The idea is to make it accessible to more than just the underground. If we can 

give things mass appeal, but with more depth when you look beneath the surface, that’s 

what excites me.” 

 

Having worked with some of the best pop performers and played at some of the world’s 

most subterranean venues, Dave Seaman understands the tensions between underground 

and overground. It’s his experience with both that has enabled him to offer a slice of cool 

for pop acts while always having an ear for a winning hook on his club productions. “It’s 

about having fun, but understanding that the music has got depth as an art form,” states 

Dave. “Finding that balance. I try to put that ethos into the records that we make and 

into the DJing that I do, trying to give dance music an identity beyond the underground.” 
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Nowadays Dave Seaman is regarded as something of a veteran of the scene, a strange turn 

of affairs for someone with his cherubic features. He’s even recently started a family and 

is learning to incorporate his boundless enthusiasm for clubbing with the demands of 

raising children. “I've never been up at seven o'clock in the morning in my life unless I 

was getting in at that time,” he giggles. “But that's me during the week now: up at seven 

in the morning… and then weekends getting in at seven. Touring with the family throws 

up a new set of challenges but we love it. My little boy has already been round the world 

twice and he’s only one!” 

 

Old stager or not, Seaman still retains that impish enthusiasm that has always been 

reflected in his DJ sets and even when discussing dance music’s travails of the past few 

years, manages to find the sun shining behind the gloomy rain clouds. “We’re entering a 

new phase,” claims Dave. “Dance music in the UK needed to implode – the great acid 

house detox. We shed all the dead wood and hangers on. But this is the circular nature of 

fashion. I feel like I’m starting again almost. It’s very exciting.” He grins, then laughs. 

“Although I knew I wanted to DJ really early on, my biggest dream when I was in my 

early teens was to get a gig at Casanova's nightclub in Wakefield on a Friday or Saturday 

night,” chuckles Dave at the memory. “I'd never imagined in my wildest dreams that you 

could get to travel round the world doing this for the best part of twenty years. I 

remember saying to my careers officer at school that I wanted to be a DJ and he very 

kindly suggested, ‘well, I think you should have something as a back up’.” He’s still 

working on the back up.  

 

 

Dave Seaman 
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Bijlage 13 

 

Officiële biografie Pete Tong, april 2007  

 

For Pete Tong’s consummate involvement in all areas of dance music has made him a 

genuine household name in the UK. As a DJ, Tong is enjoying increasing international 

popularity, especially in the USA.  He has also launched a successful Friday night 

residency at Pacha in Ibiza this summer and as a broadcaster he has brought dance to the 

masses via his Essential Selection show at Radio One (he has recently agreed a new 

contract which will keep him on the BBC airwaves through to 2005).  

 

Last year he finally gave up his day job and left his seminal ffrr label which he founded in 

1988 where he was responsible for the careers of Orbital, Goldie, Brand New Heavies, 

Salt n Pepa and Artful Dodger to name a few and for the first time is concentrating one 

hundred percent on Pete Tong, the DJ. 

 

Pete Tong is also the DJ behind many an Essential Mix compilation, and also assembled 

the music for the hit film 24 Hour Party People.  

 

Such a range of high-profile activities seems a long way removed from Tong's beginnings 

as a wedding DJ in Kent during his teens. But for all his current fame and acclaim, you'd 

be hard put to find someone whose progression has been more organic. In fact, in many 

ways, Pete's story runs parallel to the growth of dance music in the UK.  

 

When he was at school, hard rock ruled the roost, and Pete tried playing in bands, but 

after seeing a DJ playing actual records at a school disco and deciding "that looked like 

much more fun," he never looked back. "DJ’ing just seemed to be my vocation” says 

Pete. Initially, he followed that vocation to Soul Weekenders in otherwise quiet sea-side 

towns like Caistor and Prestatyn, where he "was always the young boy" who ran with a 

crowd of old-school DJs known as the Soul Funk Mafia. This lead to a job at Blues & 
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Soul magazine where he soon became features editor and began making appearances on 

BBC station Radio London and Radio Medway.  

 

Out in club land, meanwhile, he quickly learned a maxim that still holds true today: "the 

only way to do it is to run your own club, create your own scene." So Tong DJ'd at a club 

in Baker Street called [Family] Function, and simultaneously booked bands for a weekend 

alternative night: the first one he hired was the then-unknown Culture Club. An ability to 

explain what was then considered a fringe genre found him presenting a dance music 

segment on Radio 1's Peter Powell show. But noticing that daytime DJs had no control 

over the music they played, Tong eschewed national radio opportunities, launching a soul 

show on Kent's newly-launched Invicta station instead. By this time, his growing 

reputation for recognising new talent saw him leave Blues and Soul for an A&R position 

at London Records, a job held, in one manner or another, for almost twenty years.  

  

In the mid-eighties, the old guard was swept away, as first the hip-hop and electro sounds 

from New York, and then house music from Chicago, techno from Detroit and the 

'Baleiric Beat' in Ibiza, were embraced by a new set of young London promoters and DJs. 

Pete Tong and his friend Nicky Holloway DJ'd in Ibiza for the first time in 1986. The 

following year Holloway went with Oakenfold and Danny Rampling, and upon return to 

London, succeeded in emulating the Ibiza experience across clubland. The house 

generation was born.  

 

Tong, in the thick of it all, was hired by Capital Radio to broadcast to the new clubbers, 

which helped give him the clout to start a 'label within a label' at London. Ffrr Records 

was born in 1988: hitting the charts immediately with Salt n Pepa's 'Push It', Tong and ffrr 

became famous for conducting lightning raids on the latest underground hits and 

propelling them up the charts. "I've been lucky," says Tong. "I grew up at a time when the 

whole scene exploded, and I worked with a bunch of people for a long period of time 

who empowered me to be able to change things."  

 

The biggest change came in 1991, when Radio One recognised that it needed to cater for 

the new, and permanent, youth culture. Pete was hired away from Capital to host a brand 
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new Friday evening show, the Essential Selection, which gave him one of the most 

influential jobs in the business - broadcasting to the nation's record buying, club-going 

youth and, unlike his daytime predecessors, choosing the music too.  

 

Tong's success as a broadcaster, clubland DJ and A&R man has been predicated on a 

precarious but successful balance between credibility - "I look for originality and records 

with a lot of spirit and soul," - and commerciality. "You can have good taste in your own 

world and be very obscure," he says of those DJs who ignore the crowd. This means that 

he's not afraid to drop the hits onto the decks. "People forget it's entertainment," Tong 

explains. "You've got these DJs coming on, and they'll inflict two or three hours of music 

on the audience, and sometimes it's torture because it's all unknown. It doesn't really 

work, and the music they're picking isn't really that good anyway. It's supposed to be fun."  

 

This readiness to entertain, tempered by a constant search for the next big thing, enabled 

Tong to thrive throughout the 1990s. Ffrr grew from a singles-based label to an album 

artist's breeding ground. The Essential Selection spun off a show called the Essential Mix, 

enabling DJs worldwide to showcase their mixing talents on national radio, and together 

these led to the Essential compilations, with Tong producing several best-sellers himself. 

In the mid-nineties, Radio 1 sought Tong's advice on revamping their roster, and with the 

arrival of Judge Jules, and co. to the national airwaves, the revolution was complete.  

 

 

 

Pete Tong 
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Bijlage 14 

 

Officiële biografie Jesse Voorn, april 2007  

 

Jesse was born in 1975 in the south of Holland and was injected with the music virus 

from his early childhood. Both his parents were classically trained musicians, and he 

followed up on that by taking piano lessons. 

 

As a teenager however, he picked up on hiphop and rock music in the late 80’s and went 

on for a different kind of music. 

 

That was until he discovered dance music in the early 90’s. He started to party and lost 

himself in the club scene. But just dancing wasn’t enough: he wanted to make the people 

dance.  

 

That’s why he bought his first records, from early hiphop to old school acid, techno and 

drum ‘n bass and started spinning, mainly on small parties from friends. In 1994, just for 

the fun of it, he produced a couple of house tracks with two friends, which were received 

well but never released.  

 

After a time of wandering around, Jesse Voorn ended up in Amsterdam, where his career 

as a dj took flight. During the years he developed a broad taste in music that was warmly 

welcomed by the audience. Because he really hates it to limit himself to one particular 

style of music, he grabs pieces of different kinds of music that influenced him during the 

years. Why play just one genre if there’s so much out there? 

 

Tired of the monotone four-to-the-floor dance music, he came up with a unique blend of 

styles and created a brand new and energetic sound with an eclectic mixture of electro, 

house, rock, breakbeats and techno that truly rocks the dancefloor and gets the crowd 

moving: He calls it simply electronicpoprockdance.  
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However, there is one thing his trashy house beats have in common, they are funky as 

hell. This dj is a real crowdpleaser and definitely spins for his audience. But he also likes 

to give them something to remember, and he achieves this with an excellent choice of 

records, combining both well known as less known tunes in his energetic mixing style. 

 

And lately his name is buzzing around everywhere. The dj rocks all dancefloors of 

Holland’s most renowned clubs and dance events, like Dance Valley, with is uplifting 

mixture of musical elements. No nonsense, just good music.  

 

Besides all this, Jesse is an ambassador for Dance4Life, an globaly operating organisation 

that makes people aware of the problems around aids and hiv. He also was nominated 

Best Talent 2006. And Jesse started to do some producing again and right now he is 

working on some new tracks. 

 

Jesse shared the decks with renowned artists such as Don Diablo, Laidback Luke, Kevin 

Saunderson, James Zabiela, Mylo, Derrick May, Futureshock, Stanton Warriors and 16 Bit 

Lolita’s. 

 

 

Jesse Voorn 

  

 

 
 
 
 
 


