Culturele instellingen
Voortgezet onderwijs

Project

PopSport biedt jongeren
perspectief in de popmuziek
Stel je voor: je bent 16 jaar, speelt gitaar in een bandje en droomt van een
carrière als muzikant. Hoe pak je dat aan? Door deelname aan PopSport hoeft
het niet bij dromen te blijven. Dit landelijke talentontwikkelingsprogramma
biedt jongeren tussen 12 en 20 jaar een coachingstraject en een online netwerk om zich zowel artistiek als zakelijk te ontwikkelen. Het onderwijs is dé
plek om poptalent te scouten en te motiveren om deel te nemen.
PopSport startte in 2004 in de provincie Limburg met als
doel talentvolle popbandjes zichtbaarder te maken in de
regio. Door de jongeren te begeleiden op artistiek én zakelijk vlak hoopte PopSport de stap richting het professionele circuit te verkleinen. Sindsdien is er heel wat veranderd. PopSport groeide de afgelopen jaren uit tot een
landelijk programma binnen de Basis Infrastructuur van
het Fonds voor Cultuurparticipatie. In zeven provincies
ondersteunt het programma inmiddels jonge talenten op
het gebied van de popmuziek.

“In elke provincie krijgen de jongeren een regionaal
programma met onder andere workshops en coaching
aangeboden”, vertelt Maurice Schmitz, sinds 2010 directeur van PopSport. Het regionale programma beslaat een
periode van zes maanden en eindigt met een Regio Showcase. De winnaar van de showcase stroomt vervolgens
door naar het landelijke traject. Schmitz: “Het hoogtepunt van het landelijke programma is een bezoek aan
Kytopia in Utrecht, de artistieke broedplaats van de hiphopartiest Kyteman. Maar de deelnemers krijgen ook een

Zangworkshop van Pax in Kytopia
(foto: Lianne Toussaint).

Tekst Lisa van Bennekom
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meurs van talentpodia. Ze schrijven zich zelfstandig in, of
via hun school. In dat laatste geval betaalt de school het
inschrijfgeld van 100 euro per act. De deelnemers krijgen
hier een programma ter waarde van 2000 euro voor terug.
De samenwerking met het voortgezet onderwijs is volgens
directeur Schmitz wenselijk. “Een school is bij uitstek de
plek om talent te ontdekken en te inspireren. Daarnaast
vinden wij het belangrijk om, in een tijd waarin muziekles
niet meer zo vanzelfsprekend is, jongeren een platform te
blijven bieden.”

“De mogelijkheid om als band te
groeien was de belangrijkste reden
om mee te doen.”

Fotoshoot voor PopSport voor de band Bloodshift
(foto: John Klijnen).

professionele fotoshoot.” Het landelijke programma sluit
af met een finale waar een jury de winnaar van de PopSport Award uitroept.
Sinds 2010 zijn naast popbandjes ook singer-songwriters,
DJ’s, dance producers en hiphopcrews welkom. Schmitz:
“We hebben de definitie van popmuziek opgerekt. Er zijn
verschillende vormen van popmuziek en muziekstijlen schuiven steeds meer in elkaar. We willen bovendien niemand
uitsluiten. Zo doet dit jaar in Drenthe een orkest van 29
jongeren mee.”

Samenwerking met VO
In de provincie Zeeland vond dit jaar voor de vierde keer
het regionale programma van PopSport plaats. “Vooral
bandjes schrijven zich in, maar dit jaar was er ook een DJact bij”, zegt Kris Louwerse. Zij is vanuit het instituut Scoop
verantwoordelijk voor de Zeeuwse regiocoördinatie van
PopSport. “De KickOff van PopSport is een optreden voor
de regionale jury, het eerste meetpunt. Een coach begeleidt de acts vervolgens in hun ontwikkeling. De deelnemers volgen workshops zoals Management en Stage performance en nemen een demo op in een echte studio.”
Deelnemers kunnen instromen vanuit de provinciale muziekcompetities van Kunstbende of via muziekprogram12
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In Zeeland werkt PopSport op dit moment samen met vier
VO-scholen. “Op deze manier willen wij onze leerlingen de
kans geven om zich muzikaal verder te ontwikkelen”, vertelt Marjetta Linschoten, coördinator Kunst en Cultuur van
het Goese Lyceum. Het PopSport-programma vervangt
niet de muzieklessen, omdat alle activiteiten buiten schooltijd plaatsvinden. “Het is een extra belasting voor de leerlingen, maar ook een heel positieve stimulans. Bovendien
kunnen wij hen als school zo’n stap richting professionalisering niet bieden”, aldus Linschoten. Het afgelopen jaar
deed het bandje The Shards van het Goese Lyceum mee
aan het programma. Linschoten: “Het was leuk om te zien
hoe betrokken ook de andere leerlingen bij het bandje
waren. Ze kwamen hen zelfs aanmoedigen bij de Regio
Showcase.”

Groeien als band
Tom Oldenmenger (20 jaar en student psychologie) is de
zanger van de metalband Bloodshift en won vorig jaar met
zijn band de Regio Showcase van Zeeland. “De mogelijkheid om als band te groeien was onze belangrijkste reden
om mee te doen. We hebben vooral veel geleerd van de
workshop Bandcoaching, omdat we daarbij heel gericht
aan onze nummers leerden werken.” Deelname aan PopSport leverde Bloodshift veel naamsbekendheid op. “We
deden mee aan de landelijke finale van PopSport en in de
zomer van 2011 traden we zelfs wekelijks op.”

“Ons doel is om jongeren inhoudelijk verder te helpen in de wereld
van de popmuziek.”
Toelatingseisen waren er volgens Oldenmenger niet. Regiocoördinator Louwerse licht toe: “We zitten nu nog niet
in de luxe positie dat we eisen kunnen stellen aan de
deelnemers. Het maximaal aantal inschrijvingen van tien
acts per editie hebben we in Zeeland nog niet gehaald.”

Schmitz vertelt dat PopSport vanaf 2013 wel strenger zal
gaan selecteren: “Het beginniveau moet omhoog om de
stap richting de professionele wereld te verkleinen.” Hij wil
het instapniveau verhogen door nauwer samen te werken
met het VO, Kunstbende en programmeurs van podia, met
als doel om daar getalenteerde acts te scouten en te motiveren om deel te nemen.

Tour langs poppodia
Nu het einde van de vierjarige subsidieperiode in zicht is,
vindt Schmitz het tijd om PopSport verder te ontwikkelen.
De landelijke finale zal in de toekomst uit het programma
verdwijnen. “Ons doel is om jongeren inhoudelijk verder
te helpen in de wereld van de popmuziek. Een wedstrijd
past daar eigenlijk niet bij. En bovendien zijn er al wedstrijden genoeg. In het vervolg levert iedere provincie een headliner, de act die de meeste ontwikkeling heeft doorgemaakt.
In plaats van een landelijke finale gaan we met hen op tour
langs verschillende podia.”
Schmitz wil PopSport vanaf 2013 beter laten aansluiten
op samenwerkingspartners aan zowel het begin van het
traject als aan het einde. “Zo gaan we intensiever samenwerken met VO-scholen, door in cultuurweken en op CKVdagen workshops en jamsessies te verzorgen.”
PopSport NetWork, een landelijk webbased netwerk, is
een nieuw onderdeel aan het einde van het traject. Pop-

Deelnemers van PopSport in actie
(foto: Eric van Nieuwland).

Sport-deelnemers kunnen lid worden en een online profiel
aanmaken. Binnen het netwerk kunnen ze met elkaar en
met professionals communiceren en de organisatie plaatst
content die hen verder kan helpen in het professionele
circuit. Schmitz: “Het gat tussen PopSport en een professioneel vervolg zoals bijvoorbeeld de Rockacademie of
het Conservatorium was te groot. Daarom zijn we onlangs
gestart met het netwerk.”
PopSport kan de jongeren via het netwerk ook beter blijven volgen in hun ontwikkeling. Schmitz: “Als het programma afgelopen was, zag je in het verleden sommige deelnemers nooit meer terug. Dat is jammer, want je investeert
veel in de jongeren. Via het netwerk blijven ze voor ons
zichtbaar als artiest.”
Bloodshift-zanger Oldenmenger heeft al een NetWorkaccount aangemaakt. Hij hoopt online ervaringen uit te
wisselen en nuttige contacten voor de toekomst op te
doen. “En het NetWork heeft ons al een optreden opgeleverd!”

Meer informatie
PopSport
Maurice Schmitz, directeur
T 024-3243 350
Kris Louwerse, regiocoördinator Zeeland
T 0118-682 537
www.popsport.nl

Deelnemers van PopSport in actie
(foto: Eric van Nieuwland).

Bekijk een workshopdag en de promo van
PopSport. En alle praktische informatie
voor scholen:
www.cultuurplein.nl/popsport
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