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Om het 10-jarig jubileum te vieren, introduceert 
No Man’s Land een gloednieuw showcase-
programma. Kunstvakopleidingen en 
muziekproductiehuizen hebben acts 
aangedragen en de tien meest 
veelbelovende acts zijn te zien op 
No Man’s Land! 

Nieuw dit jaar



Vandaag draait om jou en de persoon voor, naast of achter je. 
In het kader van de duurzame carrière - voor artiesten, 
muziekprofessionals én beleidsmakers - gaan we het gesprek 
met elkaar aan, op zoek naar nieuwe werkwijzen en 
successen voor de toekomst. 

De aandacht voor talentontwikkeling, de zichtbaarheid van jou 
als talent en je succes, is typerend voor onze muziekcultuur en 

de vitaliteit van onze maatschappij. Is er voldoende tijd, ruimte 
en aandacht voor briljante nieuwe geluiden of ideeën? En kun je 

deze op je eigen voorwaarden uitvoerbaar maken?

No Man’s Land 2022 biedt diegenen een podium die hun nek 
uitsteken voor originaliteit en vernieuwing; degenen die het spel 
veranderen, regels weerleggen en wegen verkennen. Wij creëren een 
omgeving waar ontmoeting kan plaatsvinden en waar nieuwe 
voorbeelden en inspiraties gedeeld kunnen worden. 
 
Dus schud iemand de hand die je niet kent, deel je ideeën, wees 
kritisch en bovenal: schroom niet om vragen te stellen en discussie 
aan te wakkeren.

TEAM Chris / Dante / Else / Gabriël / Jeffrey / Jessy / Joris / Loveth / 
Madelon / Marco / Misha / Robert / Sanne / Tim / Wout 

Praat met ons mee: #NML22

WELKOM OP DE 10 E EDITIE VAN



Kick-off: De kracht van je eigen weg gaan
 

10:30-11:30
  

Cloud Nine

Tijdens de Kick-off-sessie van No Man’s Land 2022 introduceren we 
het thema van dit jaar: ‘De kracht van je eigen weg gaan’. 

We leven in een tijd waarin de behoefte aan diverse en authentieke 
geluiden groter is dan ooit. Een behoefte die vraagt om onderzoek en 
experiment en om nieuwe makers en jonge talenten. Zij die het 
aandurven hun maakprocessen en persoonlijke ontwikkeling krachtig 
en radicaal vanuit zichzelf te beginnen en te presenteren. Artiest Rico 
weet als geen ander hoe het is om je eigen pad te bewandelen in een 
snel veranderende muzieksector. Hij start deze sessie met een 
keynote over het centrale thema, waarna we gezamenlijk in gesprek 
gaan over het onderwerp. Welke mogelijkheden zijn er 
eigenlijk om je eigen weg te gaan binnen het 
werkveld? Welke krachten kan dit teweeg brengen 
en welke waarde heeft dit voor de omgeving?

HOSTS Imke Loeffen (Poppunt Gelderland | Artiest), 

Shishani Vranckx (Artiest | Songwriter | Musicoloog)

SPREKERS Rico (Artiest), Ide Koffeman (Down The 

Rabbit Hole | MOJO), Eva Oosters (Wethouder | 

Gemeente Utrecht), Jeroen Bartelse 

(TivoliVredenburg)

EXPERTSESSIES
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Wat is er nodig voor een gezonde muzieksector? 
 

11:30-12:30
  

Cloud Nine

In dit panel gaan we het hebben over de positie en mentale 
gezondheid van de makers en zzp’ers in de popmuzieksector. 

Iedereen werkzaam in de sector voelt de druk om altijd door te gaan met 
spelen of programmeren, ook bij gebrek aan tijd, middelen of personeel. 
Hoe maken we mentaal welzijn een dagelijks onderwerp van gesprek 
naast luistercijfers en succes? Wat zijn de best practices binnen de 
sector om een gezonder muziekklimaat te creëren? En wat heeft de 
sector hiervoor nodig van de politiek? De Balie, No Man’s Land, 
Eurosonic Noorderslag en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals 
organiseren dit najaar een drieluik over mentale gezondheid in de 
muziekindustrie. Tijdens drie verschillende sessies op toonaangevende 
evenementen binnen de industrie verkennen we het onderwerp en gaan 
we op zoek naar concretere stappen en maatregelen. De eerste sessie 

vond plaats op 19 september tijdens het 
jaarlijkse VNPF-congres. Het vervolg op 

deze sessie op No Man’s Land vindt 
plaats tijdens de ESNS 
Conferentie in januari 2023!

CURATOR Merlijn Geurts (De Balie)

HOST Waldo Volmer (Here’s Waldo)

SPREKERS Maike Fleuren (De Basis), 

Celine Cairo (Singer-Songwriter | Ivy 

Records), Rico Neeter (Popronde | Artiest 

| Songwriter), Peter Kwint (SP | Tweede 

Kamerlid)
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We need to talk: Grenzen definiëren binnen

de muzieksector
 

13:00-14:00
 

Cloud Nine

Na belangrijke maatschappelijke gesprekken over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en andere toxische gebeurtenissen die 
op de werkplaats kunnen plaatsvinden, is het noodzakelijk om 
meer naar een oplossingsgerichte conversatie te gaan. 

Tijdens deze panelsessie delen mensen met verschillende 
professionele achtergronden hun kennis, visie, en naar hun mening 
vervolgstappen en oplossingen. Voordat we daar naartoe kunnen gaan 
moet er eerst worden gesproken over ‘de grenzen’. Wie bepaalt deze? 
Of nog belangrijker: wie zou deze moeten bepalen? We gaan het 
hebben over de grenzen binnen werkverband in de creatieve sector én 
over de grenzen binnen een kunstuiting van de muziek van een 
artiest. De vraag is dus: hoe ‘ver’ kun je nog gaan?

CURATOR Kim Dankoor (KIMBYKIM)

HOST Aafke Romeijn (Artiest | Schrijver)

SPREKERS Tamara de Reu (Mores.online | 

Vertrouwenspersoon), Irfan Er (Music 

Boutique), LAKSHMI (Artiest),  

Carla Kabamba (Lijst Kabamba)
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De rep van rap: Over framing van non-conforme

muziekgenres
 

14:30-15:30
 

Cloud Nine

Een genre dat altijd tegen de stroom inzwemt en zich weinig 
aantrekt van gemeenschappelijke normen is rapmuziek. 

Dit heeft voor vooruitgang gezorgd op sociaal, economisch en politiek 
gebied. Maar door dit rebelse karakter dealt dit genre ook met 
bepaalde stigma’s. Sommige rapuitingen zijn controversieel en daar 
moeten we het eerlijk over hebben, maar regelmatig wordt er te snel 
met de vinger gewezen naar rap. Tijdens deze sessie wordt verkend 
waarom rap een slechte reputatie lijkt te hebben in mainstream 
media. In hoeverre is dit terecht? Welke rol spelen journalisten en 
artiesten hierin? En is er vanuit de scene behoefte aan meer respect of 
blijft het liever dat rebelse karakter houden?

CURATOR Kim Dankoor (KIMBYKIM)

HOST PAX the humanoid (Artiest)

SPREKERS Keesha (Artiest), Saul van Stapele (NRC | Team Beats), Mahi Khalesi 

(Label Director | ROQ ‘N Rolla Music), Myrto Semmoh (SMIB)
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Boekers- & programmeursborrel

15:45-16:30
  

Pandora*

Om de showcases extra kracht bij te zetten organiseren we 
voorafgaand aan het evenement een borrel voor boekers en 
programmeurs met een keynote van Kim Bloem (MOJO). 

Ze werkt met onder andere grote sterren als Beyoncé, Jay-Z, Drake, 
Simply Red, Justin Timberlake, Ariana Grande en nieuwe namen als 
Olivia Rodrigo, Rosalía, Lucky Daye en Giveon. Ook is ze onderdeel van 
het North Sea Jazz programmateam. Zij gaat het in 10 minuten hebben 
over divers boeken en programmeren, iets waar jullie allemaal zeker 
mee te maken hebben anno 2022. Wat vindt MOJO van quota? Hebben 
jullie een divers roster? Waarom wel of niet? Er is gelegenheid om 
vragen te stellen dus we gaan in gesprek onder het genot van een 
drankje, waarna de showcases beginnen.

*Deze sessie is bedoeld voor boekers en programmeurs. Om deze reden is het 

alleen toegankelijk voor genodigden, panelleden en gasten met een Regular 

ticket of Young Professional ticket.

HOST Imke Loeffen (Poppunt 

Gelderland | Artiest) 

SPREKER Kim Bloem

(MOJO)
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Music Rights on Tour met Son Mieux

11:30-12:30
  

Pandora

Het blijft voor veel muzikanten een moeilijke puzzel: muziek en 
recht. Moet ieder bandlid zich aansluiten bij Buma/Stemra? Krijg 
ik voor optredens ook geld van Sena? En wanneer is het handig om 
lid te worden van NORMA? 

De Nederlandse rechtenorganisaties helpen je de puzzel op te lossen. 
Martijn Crama, Esther Maijer, Silvia Biemans en Djèva David gaan in 
gesprek met Camiel Meiresonne en Olivier Lucas van de band Son 
Mieux, die afgelopen zomer hun defi nitieve doorbraak hadden naar 
een miljoenenpubliek met de single Multicolor. 

Ook spreken we hun manager Jaco van der Waal. Welke 
afspraken maken zij samen over muziekrechten en 

vergoedingen?

PARTNER Music Rights on Tour

HOST Martijn Crama

PANELLEDEN Esther Maijer (Buma/Stemra), 

Silvia Biemans (Sena), Djéva David (NORMA), 

Camiel Meiresonne (Son Mieux), Olivier Lucas

(Son Mieux), Jaco van der Waal (Dune 

Management)

PANELGESPREKKEN

Ook spreken we hun manager Jaco van der Waal. Welke 
afspraken maken zij samen over muziekrechten en 

vergoedingen?

PARTNER
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Interview met NONCHELANGE
  

13:00-13:45
  

Pandora

Tineke Hussaarts van Booster Festival interviewt NONCHELANGE. 

Hij maakt Nederlandstalige rap-georiënteerde indiepop en werkt  
momenteel aan zijn debuutalbum. Welke obstakels doken er op tijdens 
zijn carrière, en hoe is de huidige workflow van NONCHELANGE? 

PARTNER Booster Festival

HOST Tineke Hussaarts (Booster Festival | Singer-songwriter)

SPREKER NONCHELANGE (Artiest)

Financier jouw creatieve idee: donatie, sponsor
  

of subsidie
  

14:15-15:15
  

Pandora

Bij een beweeglijke en diverse muziekindustrie hoort ook een divers 
aanbod aan financieringsmogelijkheden. 

De een werkt het liefst met subsidies, de ander op basis van sponsor-
deals met bedrijven. Ook groeit het aanbod aan meer onafhankelijke  
financieringsvormen zoals voordekunst, Patreon en Petje Af. In deze  
sessie gaan de panelleden met elkaar in gesprek over wat voor hen 
werkt in de financiering van hun creatieve ideeën.

HOST Helleke van den Braber (Universiteit Utrecht)

PANELLEDEN Charlotte Wessels (Zangeres | Songwriter | Producer),  

LAKSHMI (Artiest), Roos Blufpand (Artiest)
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Fair pay & play

12:30-13:30
  

Pandora Foyer

De meeste opkomende muzikanten krijgen in Nederland helaas 
weinig betaald voor hun werk. Een aantal jaar geleden is de Fair 
Practice Code ingevoerd en de laatste tijd is dit een veelbesproken 
onderwerp in de muziekindustrie. 

Maar wat houdt deze code precies in? Is er al iets veranderd en houden 
betrokken partijen zich eigenlijk wel aan deze afspraak? In de 
afgelopen weken spraken we met verschillende partijen uit de 
muziekindustrie tijdens de Brood en Spelen-podcast in samenwerking 
met GRAP in Studio Pandora. We hebben het onder andere gehad over 
waarom het in onze sector zo moeilijk is om muzikanten eerlijk te 
betalen voor hun diensten. Als afsluiter worden deze verschillende 
partijen verenigd op No Man’s Land om samen te bespreken 
wie welke verantwoordelijkheid heeft en waar mogelijke 
oplossingen liggen.

PARTNERS GRAP & Studio Pandora

HOST Lars Kelpin (GRAP) 

SPREKERS: Áslaug (Artiest),  

Chris Moorman (Popronde | 

Welcome to The Village),  

Menno Krivokutja (Waltzburg), 

Anne Breure (Kunsten ‘92 | 

Theater Utrecht)
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Under Pressure

13:45-14:45
  

Pandora Foyer

Tijdens deze sessie gaat host Dennis Platvoet (BRUT) op onderzoek 
uit naar hoe we onze mentale gezondheid kunnen behouden. 

Waar liggen de problemen? Hoe werk je aan een gezonde werk-
omgeving? Hoe deal je met hoge verwachtingen? En waar kun je 
terecht voor hulp? Samen met Jeanne Rouwendaal, Babs, Dennis van 
Leeuwen en Patricia Hermans hebben we het met jou over het 
behouden van je mentale gezondheid als artiest en 
muziekprofessional.

PARTNER BRUT

HOST Dennis Platvoet (BRUT)

SPREKERS Patricia Hermans 

(Artiestenpsycholoog | Stalen Zenuwen), 

Jeanne Rouwendaal (WIES),  

Babs (Artiest),  

Dennis van Leeuwen  

(Day Four Management | 

Bloomer Records)
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Kunstvakonderwijs, productiehuis, werkveld

15:00-16:00
  

Pandora Foyer

Er zijn veel muziekvakopleidingen in Nederland die elk op eigen 
wijze jonge muziekmakers de mogelijkheid bieden om zich te 
ontwikkelen. 

Hun aanbod wordt mede gebaseerd op de kennis en kunde die jonge 
musici nodig hebben om de markt te betreden. In welke mate bereiken 
de afgestudeerden de beroepspraktijk? Welke functie is er voor 
productiehuizen en broedplaatsen na de opleiding? We hebben het 
over kwaliteit versus bereik, uitvoerder versus maker en we verkennen 
de mogelijkheden om studie, makers-trajecten en werkveld beter op 
elkaar aan te laten sluiten.

HOST Frank Kimenai (POPnl | Erasmus Universiteit)

PANELLEDEN Dennis Platvoet (BRUT), Marianne Toussaint (Beter doen in 

onderwijs | Interim directeur/manager onderwijs), Erroll Antonie (BMG Rights 

Management), Massi (Artiest)
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Deal or no deal?
  

11:45-12:45
  

Hertz

Artiesten kiezen er steeds vaker voor om hun eigen label te 
starten en hun bedrijf zelf vorm te geven. 

Maar wat zijn de voor- en nadelen van je eigen weg gaan? Hoe 
werken independent deals? En wat kan een record label voor je 
betekenen? Hoe ontwikkelt dit zich? En wat voor gevolgen heeft 
dit voor de maker en de industrie? Samen met artiesten en 
labelmanagers onderzoeken we jouw droomdeal.

HOST Shishani Vranckx (Artiest | Songwriter | Musicoloog)

SPREKERS Jairzinho (Rotterdam Airlines | Artiest),  

Paul Sinha (Artiest), Tim Tóth (A&R Manager | Warner Music Benelux & 

Atlantic Records), Linde Schöne (Artiest)
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Het team van Eefje de Visser

13:15-14:15
  

Hertz

Met haar typerende synthpop, indrukwekkende oeuvre en 
memorabele liveshows oogst Eefje de Visser al jaren lof in 
Nederland en daarbuiten. 

Ze sleepte dan ook al menig prijs in de wacht, waaronder twee Edisons 
en de titel Artiest van het Jaar 2020. Op 7 december komt Eefje naar 
No Man’s Land en neemt ze een aantal mensen uit haar team mee. 
Voor een gevestigde uitvoerende artiest is het immers onmogelijk om 
alle organisatorische zaken rondom je act zelf uit te voeren. Wat is de 
rolverdeling in haar team? En met welke uitdagingen en valkuilen 
krijgt ieder teamlid te maken? Je komt erachter tijdens deze sessie!

HOST Imke Loeffen (Poppunt Gelderland | Artiest)

SPREKERS Eefje de Visser (Artiest), Hanne Valckenaers (Musickness),  

Ron Euser (MOJO), Bart Wismans (Marketing Director | Sony Music 

Entertainment Nederland), Luca Saranszky (A&R | Warner Chappell Music)
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Van lokaal naar nationaal

14:45-15:45
  

Hertz

In het Nederlandse muzieklandschap zijn er verschillende routes 
om je carrière vorm te geven en door te groeien naar een gevestigde 
naam in Nederland. 

Hoe bouw je aan je momentum? En hoe zorg je dat je niet blijft 
steken? We bekijken verschillende aanvliegroutes om territorium uit 
te breiden, bijvoorbeeld door een focus op live spelen, muziek 

uitbrengen of doorbreken door middel van social media of 
talentenjachten. Wat zijn de voor- en nadelen van deze 

strategieën? En wat zijn ijkpunten om nationaal voet 
aan de grond te krijgen?

CURATOR Lisa Schoemaker (ESNS)

HOST Dieuwertje Heuvelings (Dutch Music Export | 

Schrijver) 

SPREKERS Pien Feith (Friendly Fire),  

Blanks (Artiest), MEAU (Artiest),  

Joey Ruchtie (NL Bookings | ESNS)
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TikTok als marketingtool

11:45-12:30
  

De Pit

Alleen in Nederland heeft TikTok al 
meer dan drie miljoen gebruikers. 
Muziek is een belangrijk element in 
de videocontent op het platform. 

Maar hoe baan je je een weg tussen alle hashtags, dansjes en 
challenges? En hoe geef je er je eigen twist aan? Graciela Velasco was 
Head of Digital Strategies bij Top Notch en Noah’s Ark, en daarmee ook 
de TikTok-expert van deze grote hiphoplabels in Nederland. In deze sessie 
vertelt zij je alles over de ins en outs van dit social media-platform en 
hoe jij een nieuwe doelgroep kunt aanspreken.

HOST Graciela Velasco (Team management | Coach en Online content 

specialist)

De perfecte pitch
  

12:45-13:30
  

De Pit

In deze crash course legt Jim Kreeftenberg (aka De Muziek-
industriecoach) je alles uit over het gebruik van Spotify for Artists. 

Waar let je op bij het invullen van je pitch? En wat heb je nodig om op de 
radar te komen van playlist-editors? Na deze course zie je je volgende 
pitch met vertrouwen tegemoet. Al je vragen rondom pitchen en het 
beheren van je Spotify-account worden in deze sessie beantwoord.

HOST Jim Kreeftenberg (De Muziekindustriecoach)

CRASH 
COURSES

– 17 –



Marketing boost voor je release

13:45-14:30
  

De Pit

Muziek schrijven en opnemen is een intensief en creatief proces, 
maar ervoor zorgen dat je gehoord én gezien wordt verdient niet 
minder aandacht. 

Hoe zorg je er als muziekmanager of muzikant voor dat jouw muziek 
wordt gehoord? Wat is de juiste timing? Welke mogelijke 
promotietools kun je gebruiken? In deze crashcourse laten Bart 
Slangen en Koen Keijsers van Boemklap Industries je zien hoe je 
zoveel mogelijk aandacht genereert rondom je release en daarmee 
nieuwe en bestaande doelgroepen aan je weet te binden.

HOSTS Bart Slangen (Boemklap Industries), Koen Keijsers (Boemklap 

Industries)
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De wereld van fondsaanvragen schrijven

14:45-15:30
  

De Pit

In deze sessie nemen Bob Donkers en Martijn Munk je mee in de 
wereld van fondsaanvragen. 

Samen met een expert vanuit het Fonds Podiumkunsten lopen ze door 
verschillende aanvragen heen, bespreken ze hoe je een goed en 
hono rabel plan maakt en waar de valkuilen liggen. Ze hebben het over 
de Werkbijdrage Muziekauteur, Urban Projecten en het Sena 
muziekproductiefonds.

HOSTS Bob Donkers (Samen met Bob), Martijn Munk (Day Four Management) 

PANELLID Soraya Ruijg (Fonds Podiumkunsten)

On the road met PMP FEEDBACK

15:30-16:00
  

De Pit

Muzikanten, makers en artiesten konden mee- 
  doen aan de Paradiso Melkweg Productiehuis FEEDBACK 
PITCH en 1.000,- euro startkapitaal krijgen voor hun idee. 

Hiervoor moest je een korte video opsturen waarin je je 
muzikale idee pitcht. Deze video’s zijn te zien bij de stand 
op Park 6! De vijf beste inzendingen winnen 1.000 euro 
startkapitaal als eerste stap om hun droom te 
verwezenlijken. Op No Man’s Land 2022 worden de vijf 
gelukkigen bekend gemaakt.  

HOST Lisa Gritter
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Musicmaker songwriting workout: Willem Smit
 

11:30-12:15
  

Club Nine

Tijdens deze inspiratiesessie kom je te weten hoe je zelf een 
verfrissende song kunt schrijven. 

Laat je inspireren door Willem Smit, de productieve songsmid van de 
Amsterdamse indieband Personal Trainer. Willem stond met zijn band 
Personal Trainer op Noorderslag en Down The Rabbit Hole en tourde in 
mei door de UK. Ook viel hun rafelig rockende, maar o zo aanstekelijke 
single Rug Busters op in de vaste playlist van NPO 3FM. Al heel jong 
deed hij veel gigs met Palio Superspeed Donkey. Daarna richtte hij 
Canshaker Pi op, waarmee hij drie albums uitbracht bij Excelsior. ‘Er is 
maar één juiste manier om nummers te schrijven,’ meldde Willem ons 
beslist. Is dat zo? Kom naar zijn sessie en laat je overtuigen en 
inspireren!

PARTNER Musicmaker

HOST Willem Smit (Artiest | Personal Trainer)
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3voor12 Utrecht showcase: CHARLOT
 

12:30-13:00
  

Club Nine

‘Hoe kan iemand bang zijn voor iets dat zo mooi is? 
Soms zijn de engste dingen in het leven het meest 
bijzonder. CHARLOT vertelt graag verhalen omdat ze 
de ironie van dat contrast bewondert.’ 

Door warme strijkers, synthesizers en haar serene stem 
te combineren, maakt ze van deze verhalen muziek. Nu 
Darker Than The Moon gereleased is, werkt ze samen 
met haar band, Tessa Rose Jackson (Someone) en 
Darius Timmer aan nieuwe muziek. CHARLOT is 
geïnspireerd door artiesten zoals Regina Spektor, 
Agnes Obel en AURORA. Dit jaar speelde de singer/
songwriter op het festival Grasnapolsky, bracht ze haar 
debuut EP uit en was ze een van de support acts van 
Froukje tijdens haar tour door België en Nederland. 
Geniet van de aangrijpende elektropop van CHARLOT!

PARTNER 3voor12 Utrecht

INSPIRATIESESSIES
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Rhymes & Lines
  

13:30-14:10
  

Club Nine

Tijdens Rhymes & Lines geven Nelcon, Benjamin Fro en Josephine 
Zwaan je een inkijkje in hun schrijfprocessen en laten ze zien hoe 
zij hun beste hooks verzinnen. 

Onder leiding van host Coen Witteveen bespreken we deze onderwerpen 
en delen de woordkunstenaars de beste tips en tricks op het gebied 
van inspiratie, creativiteit en productionele issues. Dus wil jij ervoor 
zorgen dat je tekst interessant blijft en niet op je eerste liefdesgedicht 
lijkt? Mis het dan niet en start met beter rijmen. 

PARTNER KOSMIK 

HOST Coen Witteveen (KOSMIK)

PANELLEDEN Benjamin Fro (Spoken Word | Artiest), Josephine Zwaan (Artiest | 

Producer | rosetta.), Nelcon (Artiest)

Showcase: Raven Kangee
 

14:10-14:30
  

Club Nine

Raven Kangee is een eigentijdse artiest die navigeert tussen 
beeldende kunst en muziek. 

Hij schetst een aangename omgeving voor de luisteraar en neemt je, 
door middel van vindingrijke woordspelingen, mee in zijn wereld. Een 
beeldende wereld, die aanzet tot denken, sferisch gebracht op de 
mellow hiphop beats van producer Tekijo. Raven Kangee laat je 
dromen in kleur tijdens zijn showcase op No Man’s Land. 

PARTNER KOSMIK x No Man’s Land
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Ableton Live 11: In de weer met je gear
 

15:00-15:30
  

Club Nine

Wil jij meer uit je live performance halen? Nadia Struiwigh neemt 
je mee langs de vele mogelijkheden van Ableton Live 11. 

Hoe bouw je een digitale liveset? Welke mogelijkheden zijn 
er? En hoe zorg je dat het programma voor jou gaat 
werken in plaats van andersom? Aan de hand van 
praktische voorbeelden verbreed en verbeter 
je je skills, waardoor jouw show nog net 
dat beetje extra krijgt! Aansluitend 
doet Nadia, die eerder speelde op 
onder andere Wildeburg, ADE, 
Dekmantel en Thuishaven, 
een live showcase waarin ze 
haar skills toont.

PARTNER Ableton Live 11

HOST Nadia Struiwigh
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Showcase: Nadia Struiwigh
 

15:30-16:00
  

Club Nine

Bij Nadia Struiwigh draait alles om energie en wanneer ze speelt. 
Haar eigen energie, de energie die ze krijgt van het publiek en de 
energie van een bepaalde ruimte bepalen waar ze naartoe gaat. 

Ze houdt ervan om mensen in een bubbel te brengen en ze daar te 
houden; om met de gekken in de donkere hoeken van een kamer te 
spelen en emo-geluiden aan elkaar te rijgen die aansluiten bij de 
alledaagse emoties van mensen. Of dat nu met techno, ambient of 
experimenteel is, is moeilijk te zeggen, omdat het allemaal afhangt 
van wat ze op een bepaald moment voelt. Deze aanpak heeft al geleid 
tot drie albums – Lenticular op Central Processing Unit in 2017, en 
WHRRu op Denovali in 2018, en Pax Aurora in 2021. Op dit moment is 
Nadia Struiwigh een van de meest 
fascinerende stemmen in de 
elektronische muziek.

PARTNER Ableton Live 11
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Het Spreekuur

11:30 –12:30
 

13:00 –14:00
 

De Punt

Het Spreekuur biedt jou de unieke kans om een-op-een met ervaren 
artiesten en muziekprofessionals te sparren. Je krijgt niet alleen de 
kans om in een gesprek je demo te pitchen aan je favoriete 
producer, maar je kunt ook je releaseplan voorleggen aan een 
manager of je Instagram-account pitchen aan een social media 
expert. Wat je de professionals ook wil vragen, dit is je kans! 

LET OP De inschrijvingen voor Het Spreekuur hebben online 
plaatsgevonden. Als een professional nog plek heeft kun je je 
inschrijven bij de infobalie bij De Punt. 

AANWEZIG Bart Slangen (Boemklap Industries), Misha van der Winkel (No Man’s 

Land | Artiest | Producer), Hanne Valckenaers (Musickness), Marjolein Kooijman 

(Artist Coach | Hey Ho Let’s Go), Daniël de Keizer (Eighty5ive), Marjolein Marzacu 

(Voordekunst | Leve het Geven), Josephine Zwaan (Artiest | Producer | rosetta.), 

Melanie Esther (Artist Branding | Social Media Coach) , Sofyan Sayd (Music 

Agent), Pieter Kleinhout (Phonic Artist Management), Jim Kreeftenberg (De 

Muziekindustriecoach), Graciela Velasco (Team management | Coach en Online 

content specialist), Edvard Jan Visser (Muzink), Patricia Hermans (Artiesten-

psycholoog | Stalen Zenuwen), Erroll Antonie (BMG Rights Management), Simeon 

Pranger (Treetop Agency), Salima Khatraoui (Top Notch | Noah’s Ark), Aijda Farag 

Saad (Artiestenmanager | Custom Made Agency), Conchitta Bottse (Programmeur 

| PAARD | ADE Beats), Debbie Martlew (The Orchard), Eveline van der Steen (The 

Orchard), Anna Veenstra (Programmeur Melkweg), Guillaume Warmerdam (Make 

Waves | LAB Music), Tim van der Zalm (Artiestenmanager), Djèva David (NORMA), 

Silvia Biemans (Sena), Esther Maijer (Buma/Stemra), Lane Reckman 

(Tour-Stage-Productie Manager), Noah Smits (Founder & CEO People Amsterdam)

INTERACTIEF
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Musicmaker Demopanel

15:00-16:00
  

K.F. Hein Foyer

Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw carrière? Pitch dan jouw 
nieuwe single aan een panel van ervaren muziekindustrie-
professionals! Reken op waardevolle feedback, tips waar je het 
beste kunt aankloppen óf een lead voor jouw signing. De drie tofste 
en meest bijzondere demo’s worden uitgelicht in het magazine 
Musicmaker!

LET OP Tot 14:45 uur kun jij je demo (op USB) inleveren bij de demobox 
op Park 6. Vergeet niet om ná het demopanel jouw USB op te halen bij 
de K.F. Hein Foyer. Heb je geen USB? Schrijf dan je naam op de envelop, 
drop het in de demobox en kom naar voren om de muziek vanaf je 
telefoon met mini jack af te spelen!

PARTNER Musicmaker

HOST Ilhame Ajouaou (NPO 3FM)

PANELLEDEN Luca Sarsanszky (A&R | Warner Chappell Music), 

Lisa de Jongh (Programmeur Pop TivoliVredenburg | 

Programmeur Bevrijdingspop Haarlem), Paul Sinha (Artiest), 

Hugo Schaap (Muzieksamensteller NPO 3FM | 3FM Talent 

coördinator), Chris Dekker (Musicmaker)

 (A&R | Warner Chappell Music), 

 (Programmeur Pop TivoliVredenburg | 

Paul Sinha (Artiest), 

 (Muzieksamensteller NPO 3FM | 3FM Talent 

 (Musicmaker)
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FunX Demopitch

16:15-17:15
  

K.F. Hein Foyer

Wil jij waardevolle feedback op een track, tips waar je het beste 
aan kunt kloppen en wie weet een lead voor jouw signing? Drop dan 
jouw demo bij de FunX Demopitch! De drie beste demo’s worden 
gedeeld in een artikel op de website van FunX. De beste demo krijgt 
een plek in de show FunX Talent, wat kan variëren van het draaien 
van jouw track tot een uitgebreid interview.

LET OP Tot 14:45 uur kun jij je demo (op USB) inleveren bij de demobox 
op Park 6. Vergeet niet om ná het demopanel jouw USB op te halen bij 
de K.F. Hein Foyer. Heb je geen USB? Schrijf dan je naam op de envelop, 
drop het in de demobox en kom naar voren om de muziek vanaf je 
telefoon met mini jack af te spelen! 

PARTNER FunX

HOST Tannaz Hajeby (FunX)

PANELLEDEN Jairzinho (Rotterdam Airlines | Artiest), 

Linde Schöne (Artiest | Songwriter), Randall Spann (Music Director | FunX), 

Shalouw Sophy (Topbillin’ | Agents After All)
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Gaudeamus
 

11:30 –15:45
  

Park 6

Dance, Dance, Absolution is een interactieve installatie gemaakt door 
Ruben Kotkamp. Het scherm beeldt een figuur in beweging af, fietsend 
door vormen die doen denken aan traditioneel ballet. Terwijl de 
toeschouwer beweegt en de figuur imiteert, kunnen ze hun eigen vorm 
weerspiegeld zien tegen de vorm van de figuur, terwijl 
onsamenhangende muziek en geluid hen begeleiden. 

Muzikantenbank
 

11:30 –15:45
  

Park 6

Ben je op zoek naar een nieuwe drummer, boeker of manager? Heb je 
ruimte in je agenda om een nieuwe band te (tour)managen of te 
produceren? Laat je oproep achter op het prikbord en vind je match op 
No Man’s Land 2022! 

Ableton Live 11
 

11:30 –15:45
  

Park 6

Altijd al de mogelijkheden van Ableton Live 11 willen testen? Of heb je 
vragen over het werken met Ableton? Op Park 6 vind je Ableton 
Certified trainer waar je terecht kunt met al je vragen en tevens de 
opgedane kennis bij Ableton Live 11: In de weer met je gear gelijk in de 
praktijk kunt brengen.

INFOSTANDS
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PMP FEEDBACK
 

11:30 –15:45
  

Park 6

Paradiso Melkweg Productiehuis FEEDBACK is persoonlijke, artistieke 
en zakelijke begeleiding door professionals uit de popsector. 
Muzikanten, makers en artiesten konden meedoen aan de FEEDBACK 
PITCH en 1.000,- euro startkapitaal krijgen voor hun idee. Hiervoor 
moest je een korte video opsturen waarin je je muzikale idee pitcht. 
Alle ingestuurde pitches kun je bekijken op Park 6. De vijf gelukkigen 
worden om 15:30 uur bekend gemaakt in De Pit. 

Make Waves
 

11:30 –15:45
  

Park 6

Make Waves is een gloednieuwe, gebruiksvriendelijke 
distributieservice waarmee je jouw muziek kunt uploaden naar 
streaming- en downloadservices. Wil jij jouw muziek releasen en 
delen met de wereld? Voor alle vragen rondom je distributieproces kun 
je terecht bij Make Waves.

Andere infostands
  

11:30 –15:45
  

Park 6

Ben je benieuwd wat platforms als 
voordekunst en Leve het Geven 
voor je kunnen betekenen? Heb 
je vragen over rechten-
organisaties Buma/Stemra, 
Sena en NORMA? Loop dan 
ook even langs deze 
infostands op Park 6.
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Om het 10-jarig jubileum te vieren, introduceert No Man’s Land dit 
jaar een gloednieuw showcase-programma. Kunstvakopleidingen 
en muziekproductiehuizen hebben acts aangedragen en de tien 
meest veelbelovende acts hebben een plek gekregen op No Man’s 
Land. 

De selectiecommissie, bestaande uit 3voor12 Utrecht, Daniël 
Nagelkerke (013 | Radar Agency), Imke Loeffen (Poppunt Gelderland | 
Artiest), Jairzinho (Rotterdam Airlines), Joey Ruchtie (ESNS) en Pien 
Feith (Friendly Fire), beoordeelde de acts onder andere op eigenheid, 
kwaliteit, potentie en de impact van dit optreden op diens 
ontwikkeling. We trappen deze showcases af met een optreden van 
STACH X TANO. Zij volgen op dit moment een MASTER-traject bij 
productiehuis No Man’s Land. Dit showcase-programma is mede 
mogelijk gemaakt door Sena Performers.

LET OP Club Nine heeft een beperkte capaciteit, dus mocht je bij een 
optreden niet binnenkomen, neem dan vooral een drankje in de Cloud 
Nine en geniet van de muziek voorzien door ii!

HOSTS Imke Loeffen (Poppunt Gelderland | Artiest), Shishani Vranckx (Artiest | 

Songwriter | Musicoloog), Hanna Kalfsvel (3voor12 Utrecht)

SHOWCASE 
     EVENEMENT
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Hiigo

17:15-17:40
  

Cloud Nine

Hiigo is een Nederlandstalige indiepop band 
waarbij het verhaal centraal staat. 

De ambitieuze vriendengroep is zowel muzikaal als tekstueel niet 
bang om de diepgang van het leven te belichten en streeft met hun 
diepe teksten en de fi jn in het gehoor liggende muziek naar een 
nieuwe nederpop sound.

Daisy Bellis
  

18:05-18:30
  

Cloud Nine

Daisy Bellis vertelt je een verhaal dat je meeneemt 
naar de mythische wereld van moeder natuur. 

Dromerige pianopartijen vervlochten met zware 
drums en synthesizers geven je een gegrond 

gevoel. Je hoort haar koor ervaring verweven door 
haar liederen. Ze zingt over sociale 

onderwerpen zoals het klimaatprobleem, 
politiek maar ook over de vuren van binnen. 
Daisy laat je de wonderen van de wereld zien 
en je voelt de connectie tussen fi ctie en 
mensheid.‘Wanneer we rust en stilte nodig 

hebben gaan we de natuur in, het is tijd om 
die rust terug te geven’.
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Joël Domingos
  

18:55-19:20
  

Cloud Nine

Joël Domingos is een artiest, songwriter en producer. 
Hij maakt Nederlandstalige popmuziek vol 
invloeden uit onder meer r&b, soul en hiphop. 

Al die vleugjes uit andere genres weet hij te 
vermengen tot een nieuwe, eigenzinnige stijl. Met 
soulvolle zang, fi jne pophooks, hip-hop fl ows en 
authentieke Kaapverdiaanse ritmes, weeft Joël een 
tapijt van harmonie.

Julia Sabaté
  

19:45-20:10
  

Cloud Nine

Julia Sabaté pakt je hand en neemt je mee op een reis door passie, 
emotie en gevoel. 

Geleid door haar gevoelens, herinneringen en verhalen creëert ze 
tracks die gebaseerd zijn op Latin, maar ze haalt haar invloeden uit 
pop, klassiek en een vleugje hiphop. Zonder angst om haar emotie te 

tonen, zal het geluid van haar muziek je geest naar 
bepaalde plaatsen brengen zoals agressie, 

kracht, energie en heel belangrijk; niet 
bang zijn om te voelen wat je voelt. 

Haar droom is om mensen voor 
elkaar open te stellen. Aan het 
einde van haar show laat ze je 

hand los. Nu begint je reis…

bepaalde plaatsen brengen zoals agressie, 
kracht, energie en heel belangrijk; niet 

bang zijn om te voelen wat je voelt. 

Joël Domingos is een artiest, songwriter en producer. 
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Cloud Cafe
  

20:35-21:00
  

Cloud Nine

Cloud Cafe maakt ‘grunge-folk’, oftewel melodieuze folk 
noir-liedjes, ondersteund door organische drums en gekleurd 
met gruizige bas- en gitaar-sounds.

De band uit Amsterdam en Haarlem kwam in de zomer van 2020 voor 
het eerst samen en is nu bezig met de opnames van hun debuut-EP.

PXRPLE JAZZ
  

16:50-17:15
  

Club Nine

PXRPLE JAZZ weet je met haar sound mee te nemen naar hogere 
sferen. 

Van dromerige vibes tot uptempo tracks waarbij je los kan gaan op de 
dansvloer. De multidimensionale sounds zijn een refl ectie van haar 
kleurrijke persoonlijkheid. De invloeden uit oude soul en alternatieve 
R&B in combinatie met donkere beats resulteren in een eclectisch, 
verfrissend geluid die je zelden hoort in 
Nederland.
verfrissend geluid die je zelden hoort in 
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Mila & Mira
  

17:40-18:05
  

Club Nine

Mila & Mira is een muzikale twee-eenheid 
waarbij samenzang en muzikale vrijheid 
vooropstaan. 

Hun dromerige indie-pop neemt je mee langs 
zonnige velden en ontwapende dorpjes. Warme 

akoestische klanken en koele elektronica 
wisselen elkaar af, gedachten krijgen de vrije loop 

en dankzij hun gevoel voor hooks blijven de 
refl ecterende teksten van Mila & Mira je nog lang bij.

Burleson
  

18:30-18:55
  

Club Nine

Justin Burleson aka Burleson aka ‘The OJ kid’ is geboren en 
getogen in Amsterdam Zuid-Oost. 

Muziek maken begon bij Burleson al op jonge leeftijd. 
Toen hij vier jaar oud was begon hij met drummen en op 
negenjarige leeftijd zat hij al in een orkest. Aan het 
begin van The Real Wave schrijverskamp behoorde 
Burleson tot een van de genodigde gasten en heeft 
sindsdien zijn meerwaarde bewezen. Hij kwam 
niet alleen op de track ‘Onze Vader’, maar trapte 
ook de 101Barz Real Wave Mega Sessie af.

Mila & Mira

wisselen elkaar af, gedachten krijgen de vrije loop 
en dankzij hun gevoel voor hooks blijven de 
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Lola Cedès

19:20-19:45
  

Club Nine

Lola Cedès is een singer-songwriter uit Zeist. 
Ze vertelt haar verhalen door in verbinding te 

staan met de natuur: het bos, een sterrennacht en 
de wisselende seizoenen zijn voorbeelden van 

inspiratie voor het schrijven van haar muziek. 

Samen met vaste producer Luc Hofstra schept ze verfi jnde 
geluidskunstwerkjes bestaande uit subtiele elektronica à la Billie 
Eilish en London Grammar. Met haar vijfkoppige band staat ze klaar 
om haar droom waar te maken: met haar muziek door heel Nederland 
toeren. Op het podium is Lola helemaal zichzelf. Haar optredens zijn 
energiek en dansbaar en voelen als een plek waar ‘iedereen tot zijn 
kern komt, zijn of haar masker mag laat vallen.’

Elmer
  

20:10-20:35
  

Club Nine

Elmer neemt je mee in een wereld waar feest 
en een gebroken geest hand in hand gaan. 

Maar ook: een plek waar het grijze gebied meer 
recht doet aan de zoekende en struikelende 
mens dan het oh zo stoere zwart-witdenken. 
Intrigerend? Ja, en een antecedentenonderzoekje 
waard. Want rapper, producer en acteur Elmer geeft 
zich ook uit als Merel Pauw. 

Lola Cedès is een singer-songwriter uit Zeist. 
Ze vertelt haar verhalen door in verbinding te 

staan met de natuur: het bos, een sterrennacht en 
de wisselende seizoenen zijn voorbeelden van 

inspiratie voor het schrijven van haar muziek. 

Samen met vaste producer Luc Hofstra schept ze verfi jnde 
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PARTNERS

voor je bijdrage aan No Man’s Land 2022! 
De foto’s en video’s van vandaag worden 

gepubliceerd op www.enternomansland.nl en social 
media. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en check onze socials! 


