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HET VERHAAL VAN POPPLAZA PEEL EN MAAS 
In januari 2020 is stichting PopPlaza Peel en Maas opgericht. In eerste instantie zijn we zeer voorspoedig 
begonnen en na een sollicitatieprocedure hebben we in maart de keuze gemaakt om Anneke Joosten aan 
te stellen als popcoördinator. Nog voordat de contracten definitief getekend waren, rukte het alom bekende 
virus op en werd alles anders. De gemaakte plannen voor het jaar 2020 konden van tafel en binnen de 
nieuwe kaders van onze samenleving moesten nieuwe ideeën op tafel komen om in 2020 toch van start te 
kunnen gaan. Met enige vertraging zijn we in september 2020 dan eindelijk van start gegaan.

PopPlaza Peel en Maas bevordert de programmering en ontwikkeling van muzikaal talent in Peel en Maas 
door een popmuzieknetwerk te ontwikkelen. Samen maken we zichtbaar wat er gebeurt op het gebied 
van popmuziek maar ook te laten zien wat popmuziek maken inhoudt, betekent voor mensen en wat de 
positieve gevolgen ervan zijn voor mens en gemeenschap.

Zo zijn in samenwerking met de omroep P&M uitzendingen gemaakt om de bekendheid van PopPlaza 
te vergroten en waarin het popnieuws in Peel en Maas wordt besproken. We hebben elke kern binnen 
de gemeente Peel en Maas aangedaan (deels fysiek, deels online) waarbij we enerzijds kennis hebben 
gemaakt met de muzikanten, producers, coaches en organisatoren. Hierbij hebben we een open discussie 
gevoerd over welke verbeterpunten er nodig zijn om het popklimaat binnen Peel en Maas te verbeteren en 
geïnventariseerd wat de behoefte is onder de muzikanten. Naast bovenstaande projecten hebben we het 
afgelopen jaar veel verbindingen gelegd met partners zoals onderwijsinstellingen en de regionale popscene.

In dit jaarverslag treft u een overzicht aan van de werkzaamheden die PopPlaza in haar eerste periode heeft 
verricht in 2020.

Arno Joosten, huidige voorzitter PopPlaza Peel en Maas (2022)

Voorwoord
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Anneke
Joosten-van Leeuwen

"MIJN GROOTSTE DROOM... OVERAL MUZIEK IN PEEL EN MAAS!"

POPCOÖRDINATOR

Wat is het tof om als popcoördinator te mogen 
werken aan mijn grootste droom, namelijk: overal 
muziek in Peel en Maas! Muziek is een universe-
le taal die iedereen spreekt, raakt en verbindt. 
Vooral van het verbinden krijg ik enorm veel 
energie, want dan ontstaat magie. 

Ik ben gestart in een jaar dat we verplicht veel 
binnen moesten zitten, op onze tanden moesten 
bijten, plannen maakten om PopPlaza op de 
kaart te zetten en die keer op keer moesten 
aanpassen. Juist in dit jaar waarin we operation-
eel niet konden doen wat in de plannen stond, 
hebben we flexibiliteit en doorzettingsvermogen 
laten zien. Steeds hebben we de focus gelegd op 
wat wel kon in het belang van de muzikanten.  
Hierdoor is het beton gestort voor het funda-
ment van PopPlaza. Dit is terug te zien aan het 
netwerk wat we hebben opgebouwd, de uit-
breiding van het bestuur en projecten die zijn 
ontstaan zoals Share the Mic, waarbij we door 
de noodzaak van de online omgeving juist meer 
mensen hebben kunnen bereiken.  
 
Ik kijk enorm uit naar het einde van Covid-19  
en heb ontzettend veel zin om samen met  
het bestuur en de muziekscene een huis te  
bouwen op het fundament wat er nu ligt.  
Zodat we kunnen genieten van de live events  
en live popmuziek en er live verbindingen gelegd 
kunnen worden waardoor onze popscene nog 
rijker wordt.
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Het bestuur

Peter Joosten VOORZITTER  

Ron Peeters SECRETARIS

Geert Peeters PENNINGMEESTER
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KPI's
DEZE PUNTEN ZULLEN OP VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID IN 2020 DE BASIS VORMEN 
VOOR DE MONITORING EN IN 2021 VOOR DE EVALUATIE VAN POPPLAZA PEEL EN MAAS.  
IN 2020 IS IN OVERLEG MET GEMEENTE DE FOCUS MET NAME OP KPI 1 T/M 3  GELEGD.

ER IS EEN KWALITATIEVE CONNECTIE MET HET MUZIKAAL VELD 
ONTSTAAN, GEBASEERD OP HALEN EN BRENGEN. DEZE CONNECTIE IS 
GERICHT OP MUZIKANTEN, CULTURELE ORGANISATIES (ZOALS KOREN, 
MUZIEKVERENGINGEN, HARMONIEËN, FANFARES, FESTIVALORGANISATIES) 
ZZP’ERS EN HET ONDERWIJS PRIMAIR EN VOORTGEZET)01.

Een van de doelstellingen voor 2020 was om in alle kernen een fysieke bijeenkomst te organiseren voor 
muzikanten, muziekdocenten, coaches, organisatoren, harmonieën, fanfares, podia en andere partijen die de 
muziek een warm hart toedragen. Door de coronamaatregelen hebben niet alle bijeenkomsten fysiek kunnen 
plaatsvinden, maar zijn we gedeeltelijk moeten uitwijken naar online bijeenkomsten. Zodoende hebben we 
uit elke kern belanghebbenden kunnen bereiken. In de bijlage Samenvatting PopPlaza on tour 2020/2021 op 
pagina 20 zijn de behoeften vastgelegd die in het veld worden gemist voor wat betreft de popmuziek. Hieruit 
zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen:

1. Oprichten van een fysieke plek
2. Verbindingen leggen en zichtbaarheid verbeteren
3. Moderniseren van het muziekonderwijs
4. Livemuziek stimuleren en laagdrempelig maken.

Als vervolgactie is een enquête de deur uit gedaan om de noodzaak van een fysieke plek helder te krijgen. 
Hieruit kwam naar voren dat muziekcoaches en –docenten elkaar enerzijds samen met de leerlingen 
willen ontmoeten om de leerlingen met elkaar in contact te laten komen, maar dat ze anderzijds hun 
eigen oefenlokaal niet willen opgeven. Vanuit de samenvatting PopPlaza on Tour zijn we gestart met een 
inventarisatie naar mogelijkheden voor een fysieke plek, echter naar aanleiding van de uitkomsten uit de 
behoefte inventarisatie waaruit bleek dat er vooral behoefte is aan ontmoetingen tussen muzikanten en 
grotere repetitieruimtes hebben we een stap teruggezet. Voor september 2021 staat een fysieke bijeenkomst 
gepland, de PopPlaza Hang Out, om de uitkomsten te toetsen en de koers voor de komende periode te 
bepalen.

Op initiatief van PopPlaza hebben we in 2020 met EGOpop een contest opgezet, waarbij lokale acts zich 
konden aanmelden en de winnaar zou een plek krijgen op EGOpop. Helaas heeft dit door corona geen 
doorgang kunnen vinden en wordt dit doorgeschoven naar 2022.

In samenwerking met Cultuurpad heeft PopPlaza voor het primair onderwijs een rockproject vormgegeven 
genaamd de Beuzelband.
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ER EEN SPRAKE IS VAN EEN ONLINE COMMUNITY MET FORUM, VRAAGBAAK 
EN AGENDA, AANSLUITEND OP DE FACILITEITEN VAN STICHTING POPMUZIEK 
LIMBURG. EN WORDEN TALENTEN EN MUZIKALE ENTHOUSIASTELINGEN 
GEHOLPEN IN HUN VRAAGSTELLING.

ER EEN POPNETWERK IS ONTSTAAN IN ALLE KERNEN VAN DE GEMEENTE 
(AMBASSADEURS). 

ER EEN ZICHTBAAR KLIMAAT WAAR VOLDOENDE ONTWIKKELKANSEN VOOR 
TALENTEN EN PODIA LIGGEN; OEFENRUIMTE

02.

03.

04.

In 2020 is de focus vooral geweest om in de opstartfase de online platformen in te richten. Een (basis)website 
is online gekomen, met de bedoeling deze website in 2021 te vervangen door een volwaardige, informatieve 
en interactieve website. 

Er is gestart met Facebook, gevolgd door Instagram. Met name door de content die er gemaakt is in samen-
werking met Omroep P&M is het eerste begin van de socials gemaakt.  Via Facebook kwamen er al muziek 
gerelateerde vragen binnen. Een aantal mensen hebben we al kunnen helpen door verbindingen te leggen 
tussen vraag en aanbod. Zo hebben we een aantal bandjes/ muzikanten die op zoek waren naar muzikanten 
gekoppeld waardoor zij nu een volwaardige band vormen. En hebben we geholpen met het vinden van een 
geschikte repetitieruimte. 

Daarnaast zijn er verbindingen gelegd 
met de partners binnen cultuureducatie 
zoals Bouwens, Agora, Vorkmeer, Theater 
Werkplaats, Hoera Kindercentra, Myouthic, 
muziekverenigingen, muziekdocenten in 
Peel en Maas en Lokaal C.

Door de sessies van PopPlaza on Tour hebben we in elke kern van de gemeente Peel en Maas inmiddels  
contactpersonen voor wat betreft popmuziek in z’n algemeen.

Een eerste inventarisatie om inzichtelijk te krijgen welke behoeftes er liggen is gemaakt middels PopPlaza 
on tour en de behoefte inventarisatie onder muzikanten. De resultaten moeten voor nadere uitwerking eerst 
getoetst te worden onder de muziekscene. I.v.m. de pandemie heeft dit niet plaats kunnen vinden.

Wel heeft PopPlaza de podia in Peel en Maas bezocht om een inventarisatie te kunnen maken van de wensen 
en behoeften van de speelplekken zodat als er weer meer mag matches gemaakt kunnen worden.
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POPPLAZA ON TOUR

MAAK 'T WAOR

KEKZLIED - OAKLANDPRODUCTIES 

POPPLAZA UITZENDINGEN

CONCEP
T
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WORDT ER MEER POPULAIRE MUZIEK GEPROGRAMMEERD. 

ER INVULLING WORDT GEGEVEN AAN DE “PROEFTUIN MAFCENTRUM” 
WAARBIJ DE ERVARING WORDT MEEGENOMEN IN DE ONTWIKKELING VAN 
EVENTUELE ANDERE POPCENTRA;  

DE POPSECTOR IN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS OP EEN HOGER NIVEAU IS 
KOMEN TE STAAN EN ER ZIJN NIEUWE ACTIVITEITEN ONTSTAAN. 

DE ORGANISATIE GERICHT IS OP EEN ZELFSTANDIGE EXPLOITATIE OP TERMIJN. 
DIT WORDT GEDAAN DOOR HET ONDERZOEKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM 
DE INKOMSTEN TE VERHOGEN EN DE RESULTATEN HIERVAN TE OVERLEGGEN 
AAN DE GEMEENTE.

05.

06.

07.

08.

Door de corona perikelen was dit lastig. Toch hebben we gekeken naar wat wel kon. Zo hebben we samen 
met omroep P&M muziek geprogrammeerd tijdens Maak ’t Waor en de Oranjezomer.

Mede door de corona perikelen hebben we aan dit punt het afgelopen jaar geen prioriteit kunnen geven.

Door de coronamaatregelen hebben we een aangepast programma moeten volgen. Een van de punten die 
opgepakt zijn is het maken van filmpjes waar PopPlaza in gesprek gaat met muzikanten, waar clips getoond 
worden en waar aandacht is voor popmuziek uit de verschillende genres en in het algemeen. Deze filmpjes 
worden zowel via YouTube, de website en Facebook verspreidt. Tevens worden de losse filmpjes door Omroep 
P&M maandelijks gebundeld tot een volledige uitzending van een half uur. Daarnaast kunnen muzikanten 
zich middels het project Share The Mic voorstellen aan elkaar om de onderlinge verbinding te versterken en 
zichtbaar te maken.

Geheel zelfstandige exploitatie wordt een lastig verhaal. Zeker voor de doelgroep waar wij ons op richten zijn 
de marges op de verdienmodellen van de meeste partijen al marginaal. Ook is afgesproken dat we niet gaan 
concurreren met de podia binnen Peel en Maas. Tevens het ophalen van subsidies bij marktpartijen is onmo-
gelijk als het gaat om structurele subsidies voor organisatorische doeleinden.



010 POPPLAZA PEEL EN MAAS

JANUARI 2020
Stichting PopPlaza Peel en Maas is officieel  
een feit.

Het bestuur van PopPlaza Peel en Maas samen 
met adviseur maatschappelijke ontwikkeling, 
kunst en cultuur v.l.n.r.: Jacqueline Stienen,  
Ron Peeters, Peter Joosten en Geert Peeters.

JUNI 2020
Start van PopPlaza on tour (juni 2020)

Langs alle kernen van Peel en Maas om kennis 
te maken met de het muzikale veld en te horen 
wat er speelt. Begonnen in Meijel bij d’n Binger 
en geëindigd online in Egchel en Beringe. De 
resultaten zijn te lezen in bijlage op pagina 17.

JUNI 2020
Start van maandelijkse uitzendingen i.s.m. 
Omroep P&M met als doel te laten zien wat er 
ondanks de coronatijd allemaal gebeurt op het 
gebied van popmuziek en onze muzikanten 
toch een online podium te bieden.

Talentstage
https://bit.ly/3igWbEQ
https://bit.ly/2VUWPAq
Popplaza educatie
https://bit.ly/3eyiHbb
Popplaza gold
https://bit.ly/3z9bfLw
https://bit.ly/3hNkAD5

MEI 2020
Officiële start van PopPlaza Peel en Maas met 
promofilmpje.

Promofilm PopPlaza Peel en Maas
https://bit.ly/3hLMJtT

PopPlaza
POPPLAZA IN 2020
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SEPTEMBER 2020
Contract gesloten met stichting Myouthic.

Myouthic, Centrum voor Kunst en Cultuur is 
een partner van PopPlaza. Het doel van deze 
samenwerking is het bevorderen en stimuler-
en van de popmuziek in de gemeente Peel en 
Maas.

DECEMBER 2020
PopPlaza podium Maak 't Waor

Dagelijks artiesten geprogrammeerd op het Pop-
Plaza podium van het project Maak ’t Waor van 
Omroep P&M. In tijden van corona hebben we 
toch in samenwerking met de lokale omroep een 
fysiek podium kunnen bieden aan artiesten. 

Maak ’t Waor
https://bit.ly/36Hm771
https://bit.ly/36HmkXR
https://bit.ly/3kxLQXF

DECEMBER 2020
Geholpen met het zoeken van artiesten 
voor het lied "Maak samen d’n daag" 
van het project Maak ’t Waor.

Maak samen d'n daag
https://bit.ly/3kvB6Ju DECEMBER 2020

Ondersteund met de aanvraag van subsidie- 
regelingen in tijden van corona om muzikanten 
financieel te ondersteunen en creativiteit laten 
stromen.

Pop in Limburg: makersregeling
https://bit.ly/3zfRimr
Cultuur Innovatie Fonds Limburg
https://www.cultuurinbedrijflimburg.nl/cifl
Proeftuin Popmuziek
https://www.proeftuinpopmuziek.nl/

SEPTEMBER 2020
Popcoördinator aangesteld.

Anneke Joosten is per 1 september aangesteld 
als popcoördinator.
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JOHN SOLO
John Solo wilde graag een album opnemen 
waarbij we hem geattendeerd hebben op sub-
sidiemogelijkheden van de makersregeling en 
CIBL fonds. Helaas heeft hij deze niet toegekend 
gekregen maar hij is wel aan de slag gegaan. 
We hebben geholpen met het uitzetten van zijn 
vraag naar muzikanten en hebben zijn verhaal in 
beeld gebracht.

SANDY BLOOM
Popplaza heeft singer-songwriter Sandy Bloom 
uit Maasbree geholpen met de subsidieaan-
vraag de Makersregeling voor haar plan om haar 
act naar een hoger niveau te tillen. Helaas is 
dit niet toegekend, maar Sandy is hierdoor wel 
geïnspireerd geraakt en gaat in kleinere vorm 
verder met haar plan.

BLOOM RECORDINGS
PopPlaza heeft Wouter Bloemen van de studio 
Bloom Recordings ondersteund in zijn aanvraag 
voor het Cultuur Innovatie Fonds Limburg en 
deze is toegekend. Hij is nu bezig met het pro-
duceren van een album met 10 regionale acties, 
die eigen muziek maken.

OAKLAND PRODUCTIES
Ook Niels Koster zat thuis in tijden van corona, 
maar heeft zeker niet stil gezeten. Naast dat 
hij zijn kippenstal heeft omgebouwd tot 
studio kreeg hij muzikanten over de vloer 
die veel last hadden van de gevolgen van 
corona. Enerzijds financieel maar ook mentaal. 
Daardoor kwam hij op het idee om artiesten in 
zijn studio te laten coachen door professionals 
waardoor zij hun muziek naar een hoger niveau 
konden tillen. Hij heeft hiervoor de hulp van 
PopPlaza ingeschakeld om te kijken naar 
subsidiemogelijkheden. Middels subsidie van de 
Proeftuin Popmuziek is de 1e pilot gerealiseerd: 
Samir Ait Moh wordt gecoached door spiritueel 
coach Saya.
https://bit.ly/36IMIR8
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Educatie
Talentstage
PopPlaza Gold

Video’s | Uitzendingen

2x
7x
2x

2.250 gem. bereik
2.300 gem. bereik
2.800 gem. bereik

OMROEP P&M

MEI 
2020

vrouw 53%
man 47%

vrouw 42,9%
man 57,1%

Meeste bereik 
leeftijdsgroep

35 - 54 jaar

Totaal bereik

Start

Vind ik leuk

Volgers

31.916

187
350

MEI
2020

Totaal bereik

Start

Volgers

2.085

125

COMMUNICATIE

Popplaza en Omroep P&M hebben het afgelopen jaar hecht samengewerkt. Ik heb van dichtbij 
mogen zien hoe de popmuziek een impuls heeft gekregen door de inspanningen van PopPlaza 
Peel en Maas. Samen hebben we tijdens de corona lockdown een podium geboden aan artiesten 
en gedurende het hele jaar hebben we artiesten en popmuziek een podium geboden. Het is mooi 
om te zien dat er (als je er voor open staat) veel gebeurt op dit gebied. 
De korte lijntjes met de popcoördinator maken het prettig werken en de verbanden worden snel 
gelegd. Dat geeft een goede basis voor samenwerking en verbinding, want daar wordt iedereen 
beter van. Op naar nog meer jaren met nog meer muziek en hopelijk veel meer optredens!

Bart Nelissen - hoofdredacteur Omroep P&M
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Bijlages
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Aantal deelnemers: 62 in totaal.

Inleiding 
Zoals u heeft gelezen, is de start anders gelopen. De resultaten van PopPlaza on tour leest u in onder-
staande samenvatting. Op basis van de behoefte zoals dit in de gespreken naar voren kwamen, wordt 
onderstaande samenvatting afgesloten met aanbevelingen om de Popcultuur binnen Peel en Maas naar 
een hoger niveau te tillen.  
 
Introductie 
Elke sessie zijn we gestart met een korte introductie over het ontstaan van PopPlaza en een toelichting over 
de voornaamste doelstellingen van PopPlaza, te weten: 

- Het ontwikkelen van een popmuzieknetwerk. 
- Het bevorderen van programmering en ontwikkeling van muzikaal talent in Peel en Maas. 
- Zichtbaarheid van de popmuziek vergroten door te laten zien wat er gebeurt, wat het inhoudt en betekent 
en wat de positieve gevolgen daarvan zijn. 
 
Input uit open discussie 
Aansluitend hebben we op elke bijeenkomst een open discussie gevoerd over de zwakke en sterke punten 
inzake de muziek zoals iedereen die ervaart. Onderstaand een opsomming van verbeterpunten die in meer-
dere kernen naar voren zijn gekomen:  
 
Er is behoefte aan een fysieke PopPlaza plek 
Uit de gesprekken met mensen uit de muziekwereld komt naar voren dat er in Peel en Maas behoefte is 
aan een fysieke PopPlaza plek waar muziek maken, repeteren en ontmoeten centraal staan op basis van in-
teresse en leeftijd. Jonge muzikanten willen graag met andere muzikanten in aanraking komen, contacten 
leggen en bijvoorbeeld workshops volgen om zich zodoende muzikaal verder te ontwikkelen. Nu zijn zij veel 
thuis alleen muziek aan het maken. Het advies is start laagdrempelig en geef ruimte om te mogen groeien 
en biedt aanbod aan in de breedte. 
 
Er is behoefte aan verbindingen en zichtbaarheid 
Binnen een aantal kernen van de gemeente Peel en Maas wordt er veel georganiseerd op het gebied van 
popmuziek. Deze activiteiten zijn echter veelal kern gebonden. Kernen weten van elkaar vaak niet wat ze 
doen. Er is geen platform die die activiteiten bundelt, zichtbaarheid creëert en stimuleert tot samenwerking.  
Zorg voor bekendheid bij het onderwijs van de mogelijkheden die PopPlaza kan bieden, zowel primair als 
voortgezet onderwijs. Nu is binnen Peel en Maas vaak niet duidelijk waar je voor muzieklessen terecht kunt 
binnen of buiten schooltijd. Het aanbod is versnipperd. Er is geen overzicht van repetitieruimtes en mogeli-
jkheden voor bandcoaching. Er is geen overzicht van plekken Binnen Peel en Maas waar livemuziek plaats 
kan vinden waar muzikanten zelf contact in kunnen leggen. Voor jongeren werkt dit drempelverhogend.  
Betrek de juiste mensen en vind vrijwilligers die Peel en Maas breed iets willen betekenen: Een drempel is 
dat de inwoners dit veelal nog binnen hun eigen kern willen doen. Kruisbestuiving tussen kernen en disci-
plines is belangrijk. Hoe krijg je de dorpscultuur zover dat ze ook buiten de eigen kern kijken. Belangrijk is 
eigenheid te houden, maar door het leggen van contacten tussen de kernen, kunnen ervaringen uitgewis-
seld worden, waardoor niet elke kern het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en tegen dezelfde problemen 
aanloopt. PopPlaza kan hierbij platform bieden bij het organiseren van activiteiten. Het is niet de bedoeling 
om leden uit de eigen kern weg te halen maar juist verbindingen te leggen. 
 
Behoefte van Muzikanten 
Repeteren op een fysieke plek, andere muzikanten tegenkomen, contacten leggen met andere muzikanten 
en eventueel bandjes vormen, opnemen van muziek en optreden. Creëer optreedmogelijkheden en ont-
moetingen zoals evenementen als SNL/ neet te bang/ raven met je neven, dan ontmoeten muzikanten  
elkaar en ontstaan er ideeën/ bandjes etc. Zorg dat muzikanten laagdrempelig kunnen instappen, con-

PopPlaza on tour
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tacten opdoen en spelen. 
 
Bereiken van muzikanten 
Er is behoefte aan een vacaturebank voor muzikanten. Al een paar keer heeft PopPlaza met succes bem-
iddeld. Dat stimuleert. De 35+ generatie muzikanten weet elkaar te vinden via het eigen netwerk. De doel-
groep daaronder is moeilijk vindbaar. Zorg dat je alle muzikanten/ doelgroepen bereikt via het daarvoor 
geschikte medium. Jongeren via social media, dj’s vinden zo bijvoorbeeld ook optredens. 
 
Educatie 
De mensen die we gesproken hebben vinden het belangrijk dat kinderen met muziek in aanraking komen 
op een manier die hen enthousiasmeert. Het algemeen beeld heerst echter dat muzieklessen saai zijn niet 
verder komen dan noten leren lezen en blokfluit spelen, terwijl er juist in deze tijd veel mogelijkheden zijn 
om muzieklessen leuk en uitdagend te maken. Voor enkele scholen zal dit zeker gelden, maar andere scho-
len organiseren muzieklessen die zijn aangepast aan deze tijd. Educatie is onder te verdelen in educatie op 
basisscholen, educatie op het voorgezet onderwijs en educatie bij muziekverenigingen binnen en buiten 
schooltijd. 
 
Basisscholen 
Het muziekonderwijs in de basisscholen in Peel en Maas wordt per school anders vormgegeven. Het is 
afhankelijk van wat de school wil, welke scholenstichting het betreft, welke rol de muziekvereniging heeft, 
het al dan niet inschakelen van Cultuurpad, de historie en als laatste de individuele docent. Een theoretisch 
onderbouwde docent zal zijn muzieklessen geheel anders inrichten dan een docent die veel praktijkervar-
ing heeft. Zeker in het beginstadium zitten leerlingen niet te wachten op blokfluitjes of het leren lezen van 
noten. Educatie moet veel meer op plezier gericht zijn en dus op het doen en niet op het lezen van noten. 
De jeugd is helemaal onder de indruk als ze op een muziekinstrument kunnen slaan. 
 
Doordat elke school de invulling van muzieklessen anders aanpakt, is het bij het voortgezet onderwijs on-
mogelijk een passende aansluiting te vinden omdat het basisniveau van leerlingen van verschillende scho-
len enorm verschilt. De muzieksmaak van kinderen verandert maar het onderwijsaanbod niet, waardoor 
de kinderen minder binding hebben met de muzieklessen en de betrokkenheid ook afneemt.   Vooral voor 
groep 7 en 8 is nog veel te halen. Probleem is geen continuïteit van muziekeducatie. Kinderen krijgen een 
workshop en dan stopt het, hier wordt vervolgens niet op doorgepakt. Er wordt steeds minder muziekles 
gegeven op de scholen, terwijl er vanuit de gemeente voldoende subsidiemogelijkheden zijn. Momenteel 
zijn er binnen Peel en Maas twee stromingen. De ene geeft muzieklessen op de ouderwetse manier. Er zijn 
echter ook scholen die in projectvorm iets oppakken, daarvoor is een ander soort muziekleraar nodig, een 
die zelf ook muzikant is (geweest). Fusieschool De Riet heeft afgelopen jaar een goed project gestart. bijv. 
musici lab of garage band computerprogramma om beats te maken. Investeer in een goede muziekdocent. 
 
Voortgezet onderwijs: 
Doordat elke basisschool (of scholenstichting) haar muziekonderwijs op een andere manier inricht, zit er 
een niveauverschil in muzikale kennis wanneer leerlingen de basisschool verlaten. Deze achterstand wordt 
op het VO niet meer ingehaald, omdat de lessen moeten aansluiten op het niveau van de leerlingen met de 
laagste muzikale kennis.  
 
De doelgroep van de Revue op het Bouwens is een potentiële doelgroep voor PopPlaza. Het Bouwens is 
ook bezig met de heroprichting van het schoolorkest. Wanneer leerlingen vanaf de basisschool naar het 
Bouwens komen ontbreekt echter een degelijke basis op het gebied van muziek. Hierdoor wordt het las-
tig om op niveau les te geven. Gefaciliteerd worden, ook buiten school kansen bieden om met muziek in 
aanraking te komen, bijvoorbeeld door workshops of bandcoaching. Dit sluit aan bij hun behoefte. Vroeger 
waren er veel bands vanuit het Bouwens, nu niet meer terwijl er nog steeds veel muzikanten zijn. Organise-
er overkoepelende evenementen om kernen met elkaar in contact te laten komen. Het Bouwens heeft een 
talentenprogramma, zowel voor sport maar ook voor cultuur. Daar zit mogelijk een kans, leerlingen kunnen 
bepaalde lessen vrij krijgen om bijvoorbeeld in een oefenruimte te musiceren. Eigen initiatief werkt vaak het 
beste, dus jeugd zelf iets laten organiseren. Kartrekker vanuit het Bouwens vinden om samen op de pakken. 
Logo’s en promofilmpjes door jeugd laten maken, jeugd benaderen om deze te maken. 
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Muziekverenigingen
Bij muziekverenigingen is de laatste jaren een grote schift ontstaan tussen enerzijds de traditionele muziek 
met fanfares en anderzijds de jeugd die tegenwoordig veel breder georiënteerd is. Door de muziek breder 
te trekken worden kinderen veel enthousiaster. Goed om hier als PopPlaza over na te denken. De jeugd 
vindt de traditionele muziek te saai. Muziek is goed voor ontwikkeling van kinderen. 
 
Muziekles buiten schooltijd
Zorg voor laagdrempeligheid, liefst lessen in eigen dorp i.v.m. vervoer. Ouders haken vaak af wanneer ze 
hun kinderen moeten halen/ brengen. Betrek Stichting Leergeld voor mogelijkheden voor ouders met een 
kleiner budget. Kindermusical: methode werkt maar kost wel tijd om te groeien. Koren: vroeger kinderko-
renfestival nu niet meer. Jammer, besteed er aandacht aan en organiseer. Zoek samenwerking met bandjes. 
Velocity organiseert bijvoorbeeld het kerstconcert. Prikkel jongeren met buitenschoolse activiteiten. De 
ervaring leert dat het lastig is om daartussen te komen. 
 
Advies 
Zorg voor voorspeelmiddagen/ wervingsdagen voor kinderen op een toffe locatie met goed geluid. Com-
binaties creëren gitaar, zang, keyboard etc. dat stimuleert. Bij de meeste fanfares kun je alleen met instru-
menten spelen van de fanfare en niet breder. Praat met wat de kinderen willen. Zet in de aula muziekinstru-
menten neer, dat stimuleert en prikkelt. Wellicht Peel en Maas breed organiseren. Idee: in dok6 workshop 
basisonderwijs. 
 
Livemuziek 
Behoefte organisatoren en podia 
Zowel vanuit de Volksfeesten in Baarlo als vanuit de Ossefeesten in Maasbree komt naar voren dat er 
behoefte is aan een database van regionale bands die gebruikt kan worden om een programma bij elkaar 
te zoeken voor het organiseren van een avond. Vaak kost het veel energie om snel duidelijk te hebben welke 
bands er beschikbaar zijn, ook door vele wisselingen die er altijd optreden.  
 
De Volksfeesten heeft op zondag een podium voor een lokale band met minimale kosten. Ook de Osse-
feesten staan open om het podium beschikbaar te stellen voor regionale bands. Advies is om een con-
certagenda op de website te plaatsen, zodat alle gelegenheden die iets met muziek doen, in één overzicht 
zichtbaar zijn. Vanuit het Maf komt de tip het Neet te Bang concept nieuw leven in te blazen.  
 
De horecazaken die een podium kunnen bieden geven aan dat het tegenwoordig moeilijk is uit de kosten 
te komen wanneer livemuziek geprogrammeerd wordt. Ze willen wel programmeren, maar dan moeten 
ze op z’n minst geen verlies meedraaien. Subsidiemogelijkheden bekijken om laagdrempelige podia te 
creëren.  
 
Programmering 
Het belangrijkste wat naar voren kwam is: creëer optreedmogelijkheden voor jongeren. Het Bouwens heeft 
bijvoorbeeld een talentenprogramma, zowel voor sport maar ook voor cultuur, sluit daarbij aan. In algemene 
zin kunnen we zeggen dat er zeker geïnvesteerd wordt in het enthousiasmeren van jongeren voor (pop)
muziek, de eerste stappen worden gezet maar daarna wordt er niet doorgepakt en zijn er onvoldoende 
mogelijkheden om groei door te maken. Wat kan helpen is in kaart te brengen welke mogelijkheden voor 
talentontwikkeling er zijn. Er zijn mogelijkheden via livestreams besproken als mogelijkheid om toch een 
podium te kunnen bieden in deze tijd. Een ander idee is de Zomersessie toegankelijker te organiseren voor 
de jeugd als het weer mag. Jongeren kunnen gebaat zijn bij workshops met het thema programmering:  
hoe benader je een kroegbaas / hoe regel je optredens, welke plekken zijn er in Peel en Maas en op welk 
niveau. Uit de gesprekken blijkt dat jongeren niet goed weten hoe dit aan te pakken. PopPlaza kan hierin 
een stimulerende en aanjagersrol spelen.
 
Advies 
Open podium plekken creëren en betrek horeca erbij, café, foyer, terras met singer song writer. Meerdere 
podia op een avond, band reizen van podium naar podium. Als PopPlaza de apparatuur inclusief bediening 
kan regelen voor uitbater, dan kunnende kosten al snel gehalveerd worden. Zodoende kunnen laagdrem-
pelig optreden geregeld worden voor startende bands. Met een dergelijke regeling houd je jonge bands en-
thousiast. Poule met technici is hierbij een optie. Binnen Peel en Maas zijn een aantal technici die hiervoor 
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zijn opgeleid of opleiding volgen, o.a. Luuk Holthackers en Ruud van Rijswijk. Deze mensen kunnen ook 
ervaring op doen in cafés. Is het een idee om een poule te creëren en een cursus op te zetten. 
En optreden om een cv op te bouwen. Om uiteindelijk in EGO pop te staan. Of elke 1e zaterdag van de 
maand in een kroeg. De bandjes muziek leeft weinig. Vooral dj en house, in Apollo. Daar komen jongeren 
op af. Lastig voor bandjes om publiek te krijgen buiten eigen netwerk.   
Iedereen bij elkaar brengen, stimuleren en organiseren. 
 
Conclusies, bevindingen en aanbevelingen 
In de vorige paragraaf zijn de belangrijkste aanbevelingen opgenomen die meerdere malen uit de open 
discussies naar voren zijn gekomen. In de discussies kwam ook naar voren dat er in kernen van Peel en 
Maas ook vele zaken goed opgepakt worden. Wanneer zaken goed lopen, moet PopPlaza daar niet tussen 
gaan zitten, maar kan wel faciliteren waar nodig. Zodoende hebben we deze zaken in dit verslag niet opge-
nomen. Dat wil niet zeggen dat deze er niet zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zomersessies in Pannin-
gen, SNL in Maasbree, musicals in Kessel etc.  
 
Naar aanleiding van de sessies van PopPlaza on tour heeft een club in Meijel zich al samengepakt en gaan 
ze aan de slag met optreedmogelijkheden voor singer/songwriter/Dj’s. 
 
Om de Popcultuur binnen Peel en Maas naar een hoger niveau te tillen, zijn uit de avonden de volgende 
zaken naar voren gekomen als belangrijkste aanbevelingen: 

Oprichten van fysieke plek 
- Repeteren 
- Ontmoeten 
- Samen muziek maken 
- Muzikanten zelf met ideeën laten komen van onderop en die gaan organiseren. 
 
Verbindingen en zichtbaarheid 

- Database samenstellen waar vraag en aanbod samenkomen 
- Overzicht van muzikanten, bands, muziekdocenten, repetitieruimtes, evenementen. 
- Organiseer Peel en Maas breed wervingsdagen/workshops voor kinderen die muziek maken of willen mak-
en. 

- Zorg voor een doorlopende lijn van  
 
Moderniseren muziekonderwijs 

- Basisniveau tussen basisscholen onderling gelijktrekken. 
- Onderwijs laten aansluiten op wat op dat moment populair is 
- Mogelijkheden geven muzieklessen buiten schooltijd 
- Zorg voor een doorlopende lijn qua muziekonderwijs/ ontwikkelmogelijkheden op muzikaal gebied. 
 
Livemuziek 

- Organiseren en stimuleren van optredens, open podia, workshops zodat muzikanten elkaar ontmoeten. 
- Zorg dat deze optredens laagdrempelig zijn voor zowel de podia (kostendekkend) als muzikanten om aan 
mee te doen.
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Behoefte inventa-
risatie fysieke plek 

PopPlaza
Tijdens de PopPlaza on Tour meetings blijkt dat er in Peel en Maas behoefte is aan 
een fysieke Popplaza plek waar in eerste instantie repeteren, lesgeven en muziek 
maken centraal staat. Daarnaast zou de plek ook kunnen dienen als ontmoetings- 
plek voor muzikanten en muziekdocenten uit de industrie.

Door middel van een vragenlijst hebben we de behoefte van muzikanten en/of 
docenten geïnventariseerd om te kunnen beoordelen of er draagvlak is voor de reali-
satie van een mogelijke fysieke plek in de toekomst. De vragenlijst is door 65 respon-
denten ingevuld.

Op basis van de uitkomsten wordt er bekeken of er voldoende draagvlak is en even-
tueel wordt er een plan opgesteld ter realisatie. 

Samenvatting van de resultaten.

1.  Er is behoefte aan een centrale fysieke plek voor muzikanten om te kunnen 
repeteren. Muzikanten zijn bereid om hiervoor naar een andere kern te reizen.

60% van de muzikanten geeft aan behoefte te hebben aan een fysieke plek om te repeteren tegenover 
40% die daar geen behoefte aan heeft. De hoofdgedachte van de voorstanders is omdat er geen geschikte 
ruimte is binnen Peel en Maas en ze graag ergens willen repeteren. De tegenstanders geven aan een eigen 
repetitieruimte tot hun beschikking te hebben en een aantal geven aan buiten Peel en Maas een repetiti-
eruimte te hebben gevonden. Echter zullen zij mogelijk ook neigen naar een ruimte in Peel en Maas wan-
neer deze goed verzorgd is en naam krijgt.

Over welke locatie het meest geschikt is voor een fysieke locatie geeft het merendeel aan te kiezen voor een 
centrale plek zoals Helden of Panningen. Aangezien er veel feedback vanuit deze kernen komt en dit cen-
traal gelegen is in Peel en Maas lijkt ons in een van deze kernen het meest geschikt voor een fysieke locatie.

Daarnaast is het merendeel bereid af te reizen naar een andere dorpskern met als grootste reden dat de 
afstand tussen de dorpskernen niet zo groot is. 

2.  Meer dan de helft van de muzikanten wil graag wekelijks gebruik maken van  
een repetitieruimte met name met 4 tot 6+ personen. Ze zijn bereid hier gemiddeld  
20 euro per dagdeel voor te betalen.

54% geeft aan wekelijks gebruik te willen maken van een repetitieruimte. 20% geeft aan één keer in de 2 
weken dit te willen en een klein aantal maandelijks, bij anders vullen mensen voornamelijk in dat ze graag 
meerdere keren in de week terecht te willen kunnen.
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Er is met name behoefte aan grote repetitieruimtes voor de wat grotere bands van 4 tot 6+ personen. 
Slechts een enkeling geeft aan individueel te willen repeteren, echter wanneer er een beter beeld ontstaat 
van hoe een solorepetitie er bij een fysieke PopPlaza locatie eruit zou dit aantal zeker kunnen stijgen. 

Qua kosten voor het huren van een repetitieruimte zou men gemiddeld 20 euro per dagdeel willen betalen. 
Velen geven bij anders aan zich daar nog geen beeld bij te hebben aangezien het niet duidelijk is wat de 
faciliteiten zullen zijn. Sommige geven ook aan dat ze graag gratis van de repetitieruimtes gebruik willen 
maken.

3.  Het merendeel van de muzikanten wil graag andere muzikanten ontmoeten op 
een fysieke plek. Muzikanten zijn bereid om hiervoor naar een andere kern te reizen.

Deze fysieke locatie is een goede start om het muzikantennetwerk in Peel en Maas onderling op te bouwen. 
83% van de muzikanten geeft graag met andere muzikanten in contact te komen. Dat is een vrij groot aan-
tal. Ze geven aan graag van elkaar te willen leren en met elkaar te willen verbinden. Deze fysieke locatie zal 
dan ook bijdragen aan de verbinding van muzikanten waardoor het muzikanten niveau in Peel en Maas naar 
nieuwe hoogtes getild kan worden.  
Het is van belang om jong talent in de regio te houden. Een muzikale carrière komt meestal pas later op 
gang. Een kleine 17% geeft aan geen behoefte te hebben aan het ontmoeten van muzikanten omdat ze al 
voldoende netwerk hebben.

4.  Er is draagvlak om de fysieke plek vorm te geven.

36% oftewel 24 personen hebben aangegeven iets te willen betekenen in de vormgeving van de fysieke 
locatie. Dit lijkt ons voldoende draagvlak om dit op te zetten.
Daarnaast geeft 65% van de muzikanten aan graag op de hoogte te blijven van PopPlaza en de mogelijke 
ontwikkeling m.b.t. een fysieke locatie. Dit geeft aan dat er draagvlak is.

5.  Muziekdocenten hebben geen behoefte aan een fysieke leslocatie, wel aan ont-
moetingen met andere muziekdocenten.

Het overgrote deel van muziekdocenten geeft aan geen behoefte te hebben aan een leslocatie aangezien 
ze al een locatie hebben vanwaar ze lesgeven.

Het overgrote deel van muziekdocenten geeft wel aan behoefte te hebben aan sparmomenten en samen-
werkingen met ander muziekdocenten om kennis met elkaar te delen. 
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