
Jaarplan DBF 2016 
 
Hoofddoel en subdoelstellingen: 
 
1. Koerswijziging DBF voor Dutch Blues Awards en Dutch Blues Challenge: 

a. Uitreiking Dutch Blues Awards in het land 
b. Nieuwe opzet Dutch Blues Awards 
c. Voorrondes Dutch Blues Challenge 

2. Ondersteunen bluesgerelateerde projecten  
3. Blueshistorie vastleggen d.m.v. Hall of Fame en E-book 
 
 
Ad 1. Koerswijziging DBF voor Dutch Blues Awards en Dutch Blues Challenge 
 
Aanleiding: 

 
De Dutch Blues Challenge en -Awards zijn afgelopen 5 jaar binnen blues-NL uitgegroeid tot 
gewaardeerde en niet meer weg te denken instituties. Het creëert kansen voor Nederlandse 
Blues muzikanten om zich te promoten en deel te nemen aan podia, die voorheen niet of 
zeer moeilijk bereikbaar waren. Evaluaties, onze eigen ervaringen en reacties van derden 
waren meerdere keren aanleiding tot aanpassingen. Zo zijn we gaan werken met externe 
commissies, kwam er een publieksjury en ontstond een digitale aanmeldingsprocedure.   
 
De aanpak van de afgelopen jaren is steeds minder vernieuwend of verrassend; 
bezoekersaantallen nemen af; qua organisatie veel werk; beide evenementen zijn niet 
kostendekkend; steeds vaker komen dezelfde namen bij de Awards-genomineerden naar 
voren (de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Nederland is niet groter dan dit); 
kandidaten voor de HOF zijn niet onuitputtelijk; muzikanten zijn terughoudend (zeker op 
zaterdagavond) om toe te zeggen dat ze komen; wens van velen om meer centraal in het 
land zichtbaar en bereikbaar te zijn. 

 
Activiteiten DBA: 
 
2016 

• Plan uitwerken met bestuur en Raad van Advies voor nieuwe koers. 

• Dutch Blues Awards in 2016 uitreiken op locatie in het land. Dit geldt voor de muzikanten, 
maar ook voor de HOF en de KBA. 

• Zorgen voor voldoende PR voor de Award winnaars en de locaties. Zorgen voor 
zichtbaarheid van de DBF bij de uitreikingen. Zorgen voor een goede organisatie. 

• Diverse brainstormbijeenkomsten onder leiding van Kees Dusink met werkgroep. 

• Voorstel presenteren aan Raad van Advies en komen tot besluitvorming. 
2017  

• Voorstel uitwerken met werkgroep. 

• Zorgen voor draagvlak voor het voorstel. 

• PR en uitvoering van de nieuwe opzet. 
 
Activiteiten DBC: 
 
2016: 

• Uitvoering van de voorrondes voor de DBC volgens plan van Dirk de Hen en Arie 
Verheul. 

• Communicatie met venues, publiek, bands, solo/duo’s. 

• Procedures aanpassen. 



• Organisatie in samenwerking met evenementencommissie en locale venues opzetten. 

• Finale DBC organiseren op dezelfde wijze als andere jaren, maar met focus op de 
Challenge. 

• Publieksprijs als nieuw element uitwerken. 

• Evaluatie voorrondes en finale, inclusief financiële resultaten. 
 
 
Ad 2. Ondersteunen bluesgerelateerde projecten  
 
De DBF wil bluesgerelateerde projecten en initiatieven ondersteunen. Te denken valt aan het 
aanvragen van subsidie onder de vlag van de DBF. Specifiek waar het de doelstellingen van 
de DBF raakt, bv. als het gaat om jeugd kennis laten maken met blues of om blueshistorie. 
 
Activiteiten: 
 

• Subsidie-aanvraag voor de theatervoorstelling “Trouble Soon Be Over”, onder strikte 
voorwaarden en met heldere afspraken over verantwoordelijkheden.  

 
 
Ad 3. Blueshistorie vastleggen d.m.v. Hall of Fame en E-book 

 
Naast dat de DBF een nieuwe koers uitzet, wil zij ook de blueshistorie vastleggen. Vijf jaar 
bluespromotie in beeld door middel van een E-book en een fysieke uitvoering van banners 
van iedere persoon of band die tot nu toe is opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. 
 
Activiteiten: 
 

• De laatste hand leggen aan het e-book. 

• E-book naar buiten brengen tijdens de finale van de Dutch Blues Challenge 2016 en op 
website plaatsen. 

• Banners met teksten en foto’s vervaardigen in samenwerking met tekstschrijver, 
fotografen, contactpersonen van de HOF-ers en vormgever. 

• HOF-presentatie organiseren tijdens de finale van de Dutch Blues Challenge 2016. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


