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VOORWOORD

Sinds begin 2021 ben ik als voorzitter voor PopPlaza aan de slag. Het was een roerige en een lastige periode 
om met PopPlaza dat te bereiken waar we feitelijk aan begonnen waren; door covid-19/corona ingegeven 
heeft onze regering ook in 2021 diverse keren sterk beperkende maatregelen getroffen waardoor diverse 
geplande activiteiten niet konden plaatsvinden.

Ondanks deze beperkingen hebben we toch veel nieuwe contacten kunnen leggen, o.a. een “hangout” op 
23 september bij Tinus kunnen organiseren die goed bezocht werd. Het bestuur is verder uitgebreid met 
vooral de nadruk op jongere en het liefst in de popmuziek actieve mensen. Er is een workforce opgezet 
waarbij popcoördinator Anneke met enkele bestuursleden met  een aantal “ jonge” muzikanten discussiëren 
en nadenken over toekomstige ontwikkelingen. Gedurende het hele jaar heeft Anneke contacten in de 
hele provincie Limburg over projecten in de muziekwereld waar ook wij in de gemeente Peel en Maas aan 
kunnen deelnemen of mogelijk zelf de initiator zijn.
 
Kortom, ondanks alle beperkende omstandigheden heeft PopPlaza niet stil gezeten. De muzikanten zijn 
geïnteresseerd en actief en dat motiveert het bestuur van PopPlaza om er ook de komende jaren alles uit  
te halen wat mogelijk is en meer mensen te activeren in de muziek.
 
Namens heel het bestuur dank ik allen die dit mogelijk hebben gemaakt en vertrouw erop dat onze 
gemeente ook voor de komende jaren het voortbestaan van PopPlaza ondersteunt.
 
Arno Joosten, voorzitter PopPlaza Peel en Maas

Voorwoord
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Anneke
Joosten-van Leeuwen
POPCOÖRDINATOR

2021 was voor mij een bijzonder jaar. Waar we hoopten op meer optredens en zichtbaarheid voor de 
popmuziek in Peel en Maas bleek dat toch nog een brug te ver vanwege de pandemie. Verschillende 
projecten werden vol enthousiasme in de stijgers gezet, en soms met de nodige frustratie on hold gezet door 
de beperkende maatregelen en waar mogelijk later weer opgepakt.
 
Ik mag werken voor een doortastende en wendbare stichting die denkt in kansen en mogelijkheden, zelfs in 
tijden van beperkingen. Dat was niet altijd makkelijk, zeker omdat de culturele sector verschillende klappen 
heeft gekregen en me dit zorgen baart voor de toekomst.
 
Dit neemt niet weg dat ondanks alles het netwerk van muzikanten, bands, podia, onderwijs en andere 
partners vergroot en versterkt is in onze mooie gemeente. Daarnaast is de regionale samenwerking in 
Noord-Limburg, de proeftuin popmuziek en Pop in Limburg opgestart en versterkt. Er ligt nu een solide 
basis waarmee we 2022 verder kunnen gaan met het uitbouwen van onze pijlers: het uitbreiden van het 
muzikantennetwerk, educatie en talentontwikkeling en in samenwerking met partners het bieden van een 
podium voor onze artiesten van jong tot oud, ervaren en onervaren. Ik ben er dan ook erg trots op dat we 
deze basis samen gelegd hebben. En daarnaast tijdens de eerste Hangout hebben ervaren dat hier ook echt 
behoefte aan is. Juist nu.
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Het bestuur
Arno Joosten VOORZITTER  

Ron Peeters SECRETARIS

Jaap Op de Ven PENNINGMEESTER

Ik vind het belangrijk dat er een plek in Peel en Maas is waar de 
mensen uit de muziekwereld elkaar ontmoeten en vraag en aanbod 
bij elkaar komt.

Als bestuurslid van het Mafcentrum ben ik enkele jaren geleden 
benaderd mee te denken over een concept om de popcultuur binnen 
de gemeente Peel en Maas een beter aanzien te geven. Dit, omdat  
ondanks de vele initiatieven die er binnen de kernen worden 
genomen, de gemeente Peel en Maas voor buitenstaanders een 
witte vlek op het gebied van de popcultuur lijkt. Na een periode van 
brainstormen heeft dit geleid tot de oprichting van PopPlaza Peel en 
Maas. Met PopPlaza willen we de krachten bundelen, verbindingen 
tussen de kernen leggen en een klimaat creëren die het voor 
iedereen laagdrempelig maakt zich muzikaal te ontwikkelen. Het 
uiteindelijke doel is om zo de popcultuur binnen de gemeente Peel 
en Maas gezamenlijk naar een hoger niveau tillen.

Ik werk al 20 jaar in de Muziekinstrumenten Branche en heb  
vanuit verschillende functies mij ingezet voor verschillende non-profit 
initiatieven om de popmuziek te stimuleren. Landelijk, Europees 
maar tot op heden eigenlijk niet lokaal. Nu ik sinds 4,5 jaar weer terug 
in mijn geboorteplaats Helden woon en mijn kinderen hier naar 
school gaan, is het voor mijn een logische stap om mijn best te gaan 
doen voor mijn lokale scene. Ik zal alle kennis die ik de afgelopen 
jaren vergaard heb gebruiken binnen Popplaza om hopelijk zo mijn 
steentje bij te dragen aan een beter klimaat voor bandjes / producers 
/ muzikanten om hun passie als amateur of professional te kunnen 
beoefenen.
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Het bestuur
Sandra Peeters BESTUURSLID

Geert Peeters BESTUURSLID

Dennis Vredeveldt BESTUURSLID

Ik ben pas halverwege 2021 lid geworden van het bestuur. Vanaf het 
begin was ik erg enthousiast over de doelstelling van de Stichting 
en de ideeën die door het bestuur en de popcoordinator werden 
aangedragen. Zelfs als evenementen niet doorgingen werd hierop 
snel geanticipeerd door het oorspronkelijke plan aan te passen en/
of een nieuwe datum te prikken waarop het evenement wel door 
kon gaan. Nu we tegen het eind van het subsidietijdvak aanlopen 
en er nog geen definitieve positieve vooruitzichten zijn mbt de 
maatregelen, hoop ik vooral dat we de energie en financiële middelen 
kunnen vinden om de Stichting optimaal tot zijn recht te kunnen 
laten komen. Zodat we kunnen laten zien dat de afgelopen periode 
niet voor niks is geweest. Ik weet namelijk heel zeker dat we, ook en 
juist door onze ervaring van de afgelopen twee jaren, heel veel voor 
de popsector in de Gemeente kunnen gaan betekenen

Ik vind het belangrijk dat muzikanten in  Peel en Maas een podium 
krijgen en elkaar kunnen ontmoeten en motiveren.  Daarvoor wil ik 
me hard maken. 

2021, het eerste volle jaar van PopPlaza Peel en Maas. Een jaar waarin 
we moesten dealen met veel beperkingen binnen de culturele sector. 
Niet alleen beperkingen, maar zelfs ook vele lange stiltes. PopPlaza 
staat niet voor stiltes, maar we willen juist de muziek laten spreken. En 
terugkijkend mag ik met trots concluderen dat we van ons hebben 
latten horen. Zelfs in deze tijd! Het jaar bestond met name uit meer 
bekenheid creëeren voor PopPlaza, verbindingen maken en kansen 
geven aan (jonge) muzikanten. Mijn hoogtepunt was de eerste 
Hangout. Een opkomst van rond de 60 muzikanten was mooi. Wat 
ik mooier vond, was het feit dat ik 1/3 van de muzikanten niet kende! 
Hopelijk krijgen we in 2022 eindelijk echt de kans om de verbindingen 
te maken in Peel en Maas.   
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KPI's
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 2021 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. 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 en de leerlingen met elkaar in contact laten komen. Anderzijds geven ze aan  hun eigen 
oefenlokaal niet te 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. 

In september heeft de eerst PopPlaza Hangout plaatsgevonden voor de muziekscene in Peel en Maas. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn de uitkomsten uit de inventarisatie getoetst en is de koers voor de komende periode 
bepaald.  Hieruit kwam naar voren dat muzikanten elkaar willen ontmoeten, zoals tijdens een Hangout. Tevens 
vonden ze het prettig een aanspreekpunt te hebben op het gebied van popmuziek.

Binnen het primair onderwijs heeft 
PopPlaza met Cultuurpad onder andere 
een rockproject vormgegeven, genaamd 
de Beuzelband. Daarnaast zijn er 
verbindingen gelegd met de partners 
binnen cultuureducatie zoals Bouwens, 
Agora, Vorkmeer, Theater Werkplaats, 
muziekverenigingen, muziekdocenten in 
Peel en Maas en Lokaal C.
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De start van 2021 stond vooral in het teken van het inrichten van een volwaardige, informatieve, interactieve 
en gebruiksvriendelijke website. 

Een aantal muzikanten, podia en partners hebben we 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. Ook podia die op zoek waren naar lokale bands hebben via onze kunnen helpen 
met het programmeren. En jongeren die op zoek waren naar muziekles zijn via onze site in contact gekomen 
met muziekdocenten.

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. Daarnaast is het bestuur van PopPlaza vergroot door het 
toevoegen van de ‘PopPlaza Workforce’ wat bestaat uit popcoördinator Anneke, 3 leden uit het bestuur en 2 
jonge muzikanten die meedenken over projecten van PopPlaza.

PopPlaza heeft samen met de Muzikantine Popsport Proeftuin georganiseerd. Dit is een coachingstraject 
voor jonge muzikanten waar 2 deelnemers uit Peel en Maas aan deelgenomen hebben. Via social media, de 
nieuwsbrief en website worden ontwikkelkansen gedeeld.
 
PopPlaza heeft alle podia in Peel en Maas bezocht om een inventarisatie te kunnen maken van de wensen en 
behoeften van de speelplekken zodat wanneer de coronamaatregelen het weer toelaten matches gemaakt 
kunnen worden.

Zo heeft PopPlaza bijvoorbeeld de 
lokale band Sir Bash voorgesteld 
voor Paaspop bij Sjiwa in Baarlo 
en deze staat daar voor 2022 
geprogrammeerd.

ER IS SPRAKE 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 IS EEN POPNETWERK ONTSTAAN IN ALLE KERNEN VAN DE GEMEENTE

ER IS EEN ZICHTBAAR KLIMAAT WAAR VOLDOENDE 

ONTWIKKELKANSEN VOOR TALENTEN EN PODIA LIGGEN

02.

03.

04.

111

11

21
21

BAARLO

KESSEL-EIK

KESSEL

MAASBREE

EGCHEL

BERINGE

GRASHOEK

KONINGSLUST

MEIJEL

HELDEN
PANNINGEN

2

BANDS

DJ/PRODUCERS

1

25

2111

215
47

318

2

1113
232

261
212

21

12121
11

21313

56

15

MUZIEKSCHOLEN12

MUZIEKDOCENTEN10

HARMONIEËN / FANFARES10

OPNAMESTUDIO’S4

PODIA20

1



09POPPLAZA PEEL EN MAAS

Ook hier hebben we gezocht naar wat wél kon. En gevonden. We programmeerden 25 acts tijdens Maak ’t 
Waor en de Oranjezomer in samenwerking met Omroep P&M.

Daarnaast heeft PopPlaza in samenwerking met Cultura Venray, RICK Nederweert, Bergen, Muzikantine Horst 
het project Stage Live NL opgestart met behulp van de proeftuin popmuziek wat in totaal 13 bands met eigen 
werk een podium biedt middels 44 optredens in de regio. Dit project is verschoven naar 2022 vanwege de 
coronamaatregelen.

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 werden de losse filmpjes door Omroep 
P&M maandelijks gebundeld tot een volledige uitzending van een half uur. In de 2e helft van 2021 sluit 
popcoördinator Anneke maandelijks aan bij het lifestyle programma Dwars door Limburg van Omroep P&M 
met items en nieuws over de muziekscene in onze regio. 

Daarnaast kunnen muzikanten zich middels het project Share The Mic voorstellen aan elkaar om de 
onderlinge verbinding te versterken en zichtbaar te maken.

Ook zijn de volgende nieuwe activiteiten ontstaan: De PopPlaza Hangout, Popsport Proeftuin en Stage Live NL.

Geheel zelfstandige exploitatie is onderzocht en is helaas geen optie. 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 of bedrijven binnen Peel en Maas. Tevens het ophalen van subsidies 
bij marktpartijen is onmogelijk als het gaat om structurele subsidies voor organisatorische doeleinden. 
Derhalve is het bestuur op dit moment een nieuwe subsidieaanvraag aan het opstellen.

WORDT ER MEER POPULAIRE MUZIEK GEPROGRAMMEERD. 

ER WORDT INVULLING 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 KOMT OP 

EEN HOGER NIVEAU KOMEN TE STAAN EN ER ZIJN NIEUWE 

ACTIVITEITEN ONTSTAAN.

DE ORGANISATIE IS GERICHT 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.
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PopPlaza in 2021

Nuberino
Noah Strijbos, met artiestennaam ‘Nuberino’ 
is een DJ/producer met een grote passie. Nu-
berino heeft grote ambities waar hij naartoe 
werkt, zoals een eigen label starten om andere 
artiesten te inspireren en te ondersteunen. Maar 
zijn grootste droom is om van zijn passie, muz-
iek maken, zijn baan te maken. Met al heel wat 
releases achtervolgt hij dan ook zijn droom. Zo 
heeft Nuberino maar liefst 300 duizend Spot-
ify streams. Ook heeft hij in 2020 een diploma 
(Dance/Beat Producer) behaald bij AVA Studio’s 
en diverse masterclasses bijgewoond van onder 
andere de tourmanager van Afrojack en Dimitri 
Vegas & Like Mike. En daar houdt het niet bij op; 
zo werkte hij ook nog eens samen met suc-
cesvolle andere artiesten, zoals ‘AFTRWRDS’. Zijn 
stijl is vooral geïnspireerd door genres als Future 
House, Progressive House, Electro House en nog 
andere EDM-genres.

JANUARI 2021
Popsport Limburg.

Noah Strijbosch (artiestennaam Nuberino) 
geattendeerd en ondersteunt bij aanmelding 
van Popsport Limburg. Hij heeft dit coaching-
straject voor jonge muzikanten met individuele 
workshops, gezamenlijk workshops, showcases 
positief afgerond en heeft veel geleerd. 

Het traject houdt het volgende in:
• één startbijeenkomst (met optreden, 
workshops en meeting met de trajectcoaches/ 
juryleden)
• voor elke act één tussentijdse showcase
• voor elke act 5 workshops op maat met 
professionele coaches
• voor elke act 1 studiodag
• voor elke act 1 fotoshoot
• één eindshowcase waar alle deelnemers zullen 
optreden

FEBRUARI 2021
Start stagiaire PopPlaza Peel en Maas..

DJ en Producer Sjoerd van Lier uit Meijel is 
student aan de Herman Brood academie en 
had moeite met het vinden van een geschikte 
stageplek om af te kunnen studeren. PopPlaza 
heeft hem deze plek kunnen bieden en Sjoerd 
heeft o.a. geholpen met het in beeld krijgen van 
de DJ / Producers in Peel en Maas. De stage is 
aan beide kanten positief afgerond.
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MAART 2021
Gestart met Sharing the Mic 

Elke week (reeds 11x) gaat de microfoon à la de 
Giel mobiel op bezoek bij iemand uit de muziek-
wereld in Peel en Maas met een oproep. Hij of zij 
vertelt wie hij of zij is, wat deze persoon doet en 
wat muziek voor hem of haar betekent. Sharing 
te Mic is er om de passie voor muziek met elkaar 
te delen. Dit heeft er gezorgd voor verbinding 
en dat we toch een ‘podium’ hebben kunnen 
bieden aan onze muzikanten.

Sharing the mic
https://bit.ly/3irlQKS
https://bit.ly/3z9KFBP

MAART 2021
Gestart met de Talentpool van PopPlaza

Deze playlist is er voor muzikale uitingen met 
elkaar te delen. De enige voorwaarde is dat je 
uit Peel en Maas moet komen. Door middel van 
deze playlist willen we elkaars bereik vergroten. 
Naarnaast maak je kans dat je nummer wordt 
gedraaid in de radiouitzending van de lokale 
omroep.

Talentpool PopPlaza
https://spoti.fi/3kAQ0hB

APRIL 2021
Nieuw logo PopPlaza Peel en Maas

Het logo van PopPlaza Peel en Maas is in 
samenwerking met Het Bouwens van der 
Boijecollege ontworpen. Een 40-tal leerlingen 
hebben allemaal een logo ontworpen, waarna 
er uiteindelijk 2 uitgekozen werden die door 
grafisch vormgever Dennis Vredeveldt uitgew-
erkt werden. Sanne Peeters maakte het ont-
werp voor het logo en Laure Marien het beeld-
merk voor de rubriek 'Share the Mic'.

MAART 2021
Behoefte inventarisatie Muziekscene Peel en 
Maas

Als vervolg op de PopPlaza on Tour bijeenkom-
sten is er een online enquete verspreid onder 
muzikanten in Peel en Maas om de behoeftes te 
toetsen die uit de PopPlaza on Tour bijeenkom-
sten. De samenvatting is te lezen in hoofdstuk...



012 POPPLAZA PEEL EN MAAS

APRIL 2021
Lancering nieuwe website.
www.popplazapeelenmaas.nl

Door middel van deze gloednieuwe website 
kunnen we samen heel gemakkelijk alles met 
betrekking tot popmuziek in Peel en Maas in 
kaart brengen.

Promo filmpje website
https://bit.ly/2TjB2kR

APRIL 2021
Project Beuzelband i.s.m. Cultuurpad

Stichting Cultuurpad vroeg PopPlaza voor een 
toffe rockact voor rockfestival de FavoRIET 
voor basisschool de Riet uit Peel en Maas! En 
tadaam daar is de Beuzelband ontstaan! Op dit 
moment toeren ze langs verschillende basis- 
scholen in de regio.

Promo filmpje Beuzelband
https://bit.ly/3hKuwNA

MEI 2021
DJ Workshop

DJ en producer Bert Raijmakers uit Maasbree 
had zich aangemeld voor PopPlaza. Hij heeft 
een DJ Workshop gewonnen vanuit Popplaza 
Peel en Maas bij Poppodium Grenswerk in Ven-
lo en mag als het weer kan mee met 2 ervaren 
DJ’s om zijn netwerk op te bouwen.

DJ Workshop
https://bit.ly/3xRBBkV

JUNI 2021
Uitbreiding bestuur

Met ingang van juni heeft het PopPlaza Peel 
en Maas team zich versterkt met 3 nieuwe 
bestuursleden, te weten Sandra Peeters, Jaap 
op de Ven en Dennis Vredeveldt.

Voorzitter Peter Joosten heeft het stokje in april 
overgedragen aan Arno Joosten, manager van 
o.a. Ton Engels en Blowbeat.

MEI 2021
Popsport Proeftuin

PopPlaza verzorgt samen met de Muzikantine 
in Horst de coördinatie van dit traject. Er doen 2 
producers uit Kessel aan mee.

Popsport Proeftuin is hét coaching program-
ma voor jonge muzikanten uit Midden- en 
Noord-Limburg die meer willen met hun eigen 
muziek. Gemotiveerde bands, dj’s / producers, 
singer-songwriters, rappers en acts (tussen 14 en 
21 jaar) uit Noord- en Midden-Limburg
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JUNI 2021
Ambassadeurs van PopPlaza in beeld. 

Aandacht voor de ambassadeurs die PopPlaza 
Peel en Maas een warm hart toedragen.

Ambassadeurs 
https://bit.ly/3BjS3MO
https://bit.ly/3wP2WTJ

JUNI 2021
Rondje podia in Peel en Maas.

Toen de kroegen / podia weer open mochten 
zijn we een met de horeca gesprekken aan te 
gaan om kennis te maken en de mogelijkheden 
van speelplekken en programmering te be-
spreken.

JULI 2021
Rolling Rockers

Ken jij de Rolling Rockers van Muziekvereniging 
Kessel al? PopPlaza ging luisteren en in gesprek 
met deze te gekke spiksplinternieuwe jeugd-
band.

Filmpje Rolling Rockers
https://ap.lc/8aEgg

JULI 2021
Week van de Limburgse Popmuziek

Ging helaas qua optredens niet door. Veel werk  
verricht en tijd besteed in de voorbereiding.

JULI 2021
Popsport Proeftuin workshopdag

Alle deelnemers van Popsport Proeftuin gaan 
daadwerkelijk aan de slag met elkaar, tijdens de 
workshopdag die plaatsvind in de Bosuil, Weert. 
Naast een toffe fotoshoot die hun aangeboden 
wordt, krijgen ze ook 2 workshops.

JUNI 2021
Programmering Oranje Zomer 

Voor deze wekelijkse talkshow van Omroep P&M 
wordt er elke uitzending een muzikale invulling 
verzorgd door muzikanten, aangedragen door 
PopPlaza Peel en Maas.
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AUGUSTUS 2021
Week van de Limburgse Popmuziek
1 jaar PopPlaza Peel en Maas, vanwege de 
maatregelen geen live muziek, maar een online 
uitzending.

Tijdens De Week van de Limburgse Popmuz-
iek blikt Anneke Joosten terug op het 1-jarig 
bestaan van PopPlaza Peel en Maas. Vanuit 
DOK6 praat Anneke met Paul Morel van Pop in 
Limburg, Jacqueline Stienen van de gemeente 
Peel en Maas, muzikanten en producers. Pop-
Plaza stimuleert de popmuziek in de gemeente 
Peel en Maas met verschillende initiatieven. Het 
belang van popmuziek wordt besproken en 
natuurlijk is er muziek te horen en te zien.

Filmpje 1 jaar PopPlaza Peel en Maas
https://youtu.be/k3urvysh7wE  

SEPTEMBER 2021
Popsport Proeftuin
Eindshowcase Grenswerk

Popsport Proeftuin is hét coachingsprogramma 
voor jonge artiesten uit de cultuurregio Noord.

Popsport Proeftuin richt zich op muzikanten 
tussen de 14 en 21 jaar die eigen muziek maken 
binnen alle soorten (pop)genres. Of je nou in een 
band speelt, singer-songwriter, rapper óf pro-
ducer bent maakt niet uit! Binnen een halfjaar 
krijg je verschillende coachings, en workshops 
die zich volledig richten op wat jij wilt leren. Zo 
kun je coachingsessies krijgen op het gebied 
van songwriting, performance, marketing en 
social-media, producing, lyrics schrijven en nog 
veel meer. Daarnaast zijn er een aantal bijeen-
komsten waar je de andere deelnemers ont-
moet, krijg je een professionele fotoshoot, een 
aantal optredens én ga je ook de studio in om 
een van je songs op te nemen.
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SEPTEMBER 2021
1e PopPlaza Hangout

Donderdag 23 september werd de eerste 
PopPlaza Hangout georganiseerd bij Tinus in 
Panningen. Het doel was om de muziekscene 
in Peel en Maas te ontmoeten en verbindingen 
te maken. Met een mooie opkomst van 
60 muzikanten en producers, jong en wat 
ouder, was de avond geslaagd te noemen. 
Roy Smolenaars deelde zijn verhaal en had 
nuttige adviezen hoe je doel te bereiken in de 
muziekwereld.  

SEPTEMBER 2021
Start Fontys stagiaires Communicatie om 
jongere doelgroep in beeld te krijgen.

SEPTEMBER 2021
Afstemming EGOpop 2022

Samenwerking tussen EGOpop en PopPlaza 
opbouwen.

SEPTEMBER 2021
Start stagiaire Evelien Pijpers Herman Brood 
academie 2e jaars. 

SEPTEMBER 2021
1e uitzending Dwars Door Limburg 

Dwars Door Limburg is het platform voor 
lifestyle, kunst en cultuur in Noord-Limburg. 
Wekelijks te zien op de lokale omroepen van de 
gemeenten Peel en Maas, Beesel en Horst aan 
de Maas
 
PopPlaza sluit 1 a 2x per maand aan bij het 
nieuwe lifestyle programma van Omroep P&M. 
Dit i.p.v. de maandelijkse PopPlaza uitzending. 
Reden hiervoor is dat we hopen meer live zaken 
te kunnen organiseren en in beeld te brengen.
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OKTOBER 2021
Evaluatie Popsport Proeftuin

Alle partijen zijn erg tevreden. Het workshopdo-
centennetwerk en naamsbekendheid van het 
talentontwikkelingsproject in Noord limburg is 
mede door dit project gegroeid en uitgebreid.

NOVEMBER 2021
Pink Banter

Pink Banter is een avond met live optredens 
van 5 bands.  Een initiatief van de punkband 
F_Sharp met als doel om in contact te komen 
met andere bands. Het vond plaats bij Sjiwa in 
Baarlo. PopPlaza dacht mee in de program-
mering en faciliteerde in pr & communicatie.

OKTOBER 2021
Cultuurprijs Peel en Maas

PopPlaza Peel en Maas zou artiesten levere voor 
deze avond. Vanwege de coranamaatregelen 
is de uitreiking geannuleerd. Veel werk en tijd 
verricht voor het begeleiden van de artiesten.

OKTOBER 2021
Item 50 jaar Sjiwa

Danny Geurts beheerder van Sjiwa vertelt ons 
hoe het 50 jaar geleden is ontstaan en neemt 
ons mee naar de 3 mooiste momenten uit de 
geschiedenis, en wat de plannen voor de toe-
komst zijn. 

Item 50 jaar Sjiwa
https://fb.watch/b6fxmFLYYa/ 

NOVEMBER 2021
Item Popkoor Peel en Maas

Anne-Marie Smeets-Sloekers uit Beringe is 
zangeres/muziekpedagoog met 20 jaar ervar-
ing in muziekeducatie oa als zangpedagoog en 
muziekdocent aan de Pabo. Ze heeft begin dit 
jaar een tienerkoor opgericht in de leeftijd van 
7-12 jaar oud. 

Item Popkoor Peel en Maas
https://fb.watch/b6f1hgmViD/ 

OKTOBER 2021
Opnames Dwars Door Limburg

NOVEMBER 2021
Opnames Dwars Door Limburg
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NOVEMBER 2021
Stage life NL 

Cultuurmakers van diverse gemeenten van 
Noord-Limburg vormen samen Proeftuin Pop-
muziek. Allemaal hebben ze een gezamenlijk 
doel, meer live muziek. Er zijn artiesten, er zijn 
podia. Wij brengen ze samen met “STAGE LIFE 
NL”! In dit project worden bands uit Noord-Lim-
burg geplaatst in een poule waardoor ze diverse 
optredens buiten de gemeente grenzen krijgen. 
Voor de podia zorgt dit voor een mooie diversi-
teit in de programmering, een enorme win-win 
situatie dus. Deelnemende bands uit Peel en 
Maas zijn Sir Bash en Sandy Bloom.

DECEMBER 2021
Maak 't Waor

In de actieweek van Maak 't Waor waarbij er 
producten werden ingezameld voor de voed-
selbank werden een hele week wensen vervuld 
van inwoners en ook werden verzoekplaten 
gedraaid. ''Het was een prachtige week waarin 
we, ondanks de lockdown meer dan 20  acts en 
artiesten een podium hebben gegeven.'' 

DECEMBER 2021
Voorbereiding Popsport Limburg 2022

Popsport is hét landelijke coachingsprogramma 
voor jonge, talentvolle bands, singer-songwrit-
ers, rappers, producers, enzovoorts die verder 
willen komen met hun eigen muziek. Je krijgt 
muziekinhoudelijke coaching van professionals, 
krijgt meer inzicht in de muziekbusiness en hoe 
je je daarin als artiest, muzikant of band kunt 
bewegen. 

Popsport Limburg
https://fb.watch/8B1lEzaw_x/ 

DECEMBER 2021
Voorbereiding Popsport Networkevent 

Door de coronamaatregelen heeft dit evene-
ment niet plaatsgevonden.
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maart

maand beperkingen Covid-19 initiatieven PopPlaza

2020

15 sluiting horeca

april

mei

juni 1 horeca open 25% ✅ PopPlaza on tour
✅ Maandelijkse uitzendingen i.s.m. 
    Omroep P&M 
 - Talentstage
 - PopPlaza Gold
 - PopPlaza Educatie
Doel is om de zichtbaarheid van de popmuziek 
te vergroten.

✅ Lancering PopPlaza d.m.v. promotiefilm

juli 1 horeca open 100% op 1,5 mtr/
   evenementen buiten op 1,5 mtr

september

augustus

29 horeca 22.00 uur dicht

oktober 14 sluiting horeca/
     verbod evenementen

november

december

✅ Maak ‘t Waor i.s.m. Omroep P&M
- programmeren artiesten
- samenstellen artiesten lied Maak samen d’n Daag

❌ Nieuwjaarsuitzending i.s.m. Omroep P&M
- programmeren artiesten uit heel Peel en Maas
   setting: diverse podia bij DOK6 Theater

maart

maand beperkingen Covid-19 initiatieven PopPlaza

2021

sluiting horeca/
verbod evenementen

april

januari

februari

mei

juni 1 horeca tot 22.00 uur, 1,5 meter

28 horeca langer open, 1,5 meter
     evementen en discotheken
     met coronabewijs

10 horeca tot 00.00 uur
     discotheken sluiten
     evenementen vaste zitplaatsen
     live-muziek verboden

28 horeca terrassen 
      open tot 18.00 uur

✅ Online content i.s.m. Omroep P&M
- Start Sharing the Mic

✅  Lancering nieuwe website
✅  Beuzelband i.s.m. Cultuurpad
✅  Popsport Proeftuin
✅  DJ workshop

✅  Programmering Oranjezomer
     i.s.m. Omroep P&M
       - programmeren artiesten

❌  Kepèlla Cultura
       - programmeren artiesten op terrassen Panningen
❌  PM Sessies Panningen
       - verbinden artiesten
❌  Week van de Limburgse Popmuziek
       - programmeren artiesten
✅  Online uitzending 1 jaar PopPlaza

❌  Opening Windpark Egchelse Heide
       - programmeren artiesten
✅  Eerste Hangout PopPlaza
✅  Showcase Popsport

juli

september

augustus

    coronabewijs overal verplicht
    in horeca
    live-muziek verboden
      

oktober 12 horeca tot 20.00 uur
     evenementen tot 17.00 uur
     met zitplaats en coronabewijs

26 sluiting alle horeca

november

december

✅  Dwars door Limburg i.s.m. Omroep P&M
       - promotie artiesten PopPlaza en 
         zichtbaarheid vergroten popmuziek
❌  Cultuurprijs Peel en Maas
       - programmeren artiesten

✅  Pink Banter
       - begeleiden programmering

✅ Maak ‘t Waor i.s.m. Omroep P&M
- programmeren artiesten
❌  Popsport Limburg
       - netwerk event
❌  Tweede Hangout PopPlaza
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Vrijwilligers
Een stichting als PopPlaza Peel en Maas kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers die bestuurlijke taken 
uitvoeren, stagiares die hun kennis delen, enthousiaste muzikanten die hun bijdrage leveren voor interviews 
en locaties die vrijblijvend hun locatie beschikbaar stellen voor diverse activiteiten. Een overzicht:

Stagiaires
• Sjoerd van Lier uit Meijel, eindejaarsstage Herman Brood Academie, Utrecht
• Evelien Pijpers uit Blerick, tweedejaarsstage Herman Brood Academie, Utrecht

Interviewers voor items PopPlaza / Omroep P&M
• Chantal Spreuwenberg - Peeters uit Maasbree
• Lisa Seelen uit Kessel
• Paul Aerts uit Helden

Locaties
• DOK6 Panningen - opnames livestream Beuzelband en optreden Zjwartbroeëd tijdens Maak 't Waor
• Mafcentrum Maasbree - DJ workshop
• Grenswerk Venlo - DJ workshop
• Tinus Panningen - Hangout PopPlaza Peel en Maas
• Oakland Producties - studio beschikbaar gesteld en opname Kekzlied
• Muziekvereniging Kessel - beschikbaar stellen ruimte t.b.v. Kekzlied

Overig
• Esmee Luijpers, oud stagiare Omroep P&M - editen items Sharing the Mic
• Dion Cox, oud stagiare Omroep P&M - onderhoud website www.popplazapeelenmaas.nl
• Pim van Wylick en Jerome Lenders uit Kessel - zanger en producent Kekzlied
• Bert Lenders en Ruud Hillen uit Kessel - schrijvers Kekzlied
• PJP producties uit Kessel - clip Kekzlied
• Chris Joosten en Tren Geurts - DJ's/ producers Keksfestival

Popplaza staat voor ons voor aandacht, aandacht voor muziek, aandacht voor de artiest, 
aandacht voor mogelijkheden en aandacht voor organisatoren. Door deze centrale aandacht 
wordt iedereen weer geïnspireerd en geactiveerd en ontstaan er weer talrijke initiatieven.
 
Danny Geurts - Sjiwa, Baarlo
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PopPlaza Gold
Sharing the Mic
Maak ‘t Waor
Dwars door Limburg

Video’s | Uitzendingen

2x
15x
30x
4x

OMROEP P&M

DATA
2021

vrouw 51,1%
man 48,9%

vrouw 43,7%
man 56,3%

Meeste bereik 
leeftijdsgroep

35 - 54 jaar

Totaal bereik

Vind ik leuk

Volgers

46.583

279
666

DATA
2021

Totaal bereik

Volgers

4.357

254

COMMUNICATIE

We hadden gehoopt dat 2021 een beter jaar zou worden met meer optredens en aandacht voor 
de muzikale sector. Het werd een beter jaar, maar wel beperkter dan verwacht. Samen met Pop-
Plaza hebben we met Omroep P&M een mooie samenwerking achter de rug. De maandelijkse 
uitzendingen vertaalden zich in bijdragen voor Dwars Door Limburg, een nieuw cultureel plat-
form voor de regio. In Maak ’t Waor kregen de lokale artiesten weer een podium. De samenwerk-
ing tussen Omroep P&M en PopPlaza Peel en Maas kreeg ook dit jaar weer vorm, zeker wanneer 
er tijdens de lockdown weinig mogelijk was. 

De kwantiteit aan artiesten bij Maak ‘t Waor liet zien dat PopPlaza een breed scala aan artiesten 
aan zich heeft weten te binden. Dat is mooi om te zien. Ook zijn er zaadjes geplant voor samen-
werkingen met Het Bouwens, culturele projecten en de doelstelling om bij alle evenementen of 
gebeurtenissen in de regio muziek te laten horen is duidelijk. Hopelijk wordt het jaar 2022 een jaar 
van oogsten.
 
Bart Nelissen - hoofdredacteur Omroep P&M
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