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Oprichting DBF 2009 
 
Op 20 oktober 2009 is officieel de Dutch Blues Foundation (Stichting Blues Nederland) 
opgericht door Marcel van de Linden (penningmeester/secretaris), Karen Neumann 
(voorzitster) en Eric-Jan Overbeek (voorzitter Raad van Advies). De Dutch Blues Foundation 
is heeft de status van ANBI gekregen. Er is een beleidsplan 2009-2012 gemaakt en een 
Raad van Toezicht en een Raad van Advies opgezet. 
 
Missie en doelstelling 
 
In Amerika en ook in andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland, Spanje, Polen, 
Kroatie en Noorwegen, zijn de bluesbelangen vertegenwoordigd in een stichting. In 
Nederland is geen platform waar bands, fans en organisatoren elkaar weten te vinden. De 
Dutch Blues Foundation wil dit platform zijn. 
De Dutch Blues Foundation is opgericht ter promotie van de Bluesmuziek en Bluesmusici. 
De stichting wil talentvolle muzikanten een podium bieden, zorg dragen voor erkenning van 
Bluesmuzikanten en wil een bijdrage leveren aan de bekendheid van de Blues in Nederland.  
 
Door de oprichting van de stichting is het mogelijk om mee te doen aan de fameuze Blues 
Contest in Memphis USA. De stichting is gelieerd aan de stichting in Amerika, the Blues 
Foundation, en mag een bluesmuzikant of band afvaardigen. Deze talentenjacht in Amerika 
is een wereldwijd bekende wedstrijd, waar afgevaardigden uit de hele wereld aan meedoen.  
   
De Dutch Blues Foundation wil de Blues in Nederland behouden, waarderen en 
samenbrengen. De stichting wil een belangrijke rol spelen in het bewaken van de artistieke 
kwaliteit van de bluesmuziek en de bluesmuzikanten, de bluesmuziek doorgeven aan de 
volgende generatie en een centrale positie innemen ten aanzien van de Blues in Nederland 
en in Europees en mondiaal verband de vertegenwoordiger zijn van Nederland in de 
contacten met de stichtingen in het buitenland.  
 
Het initiatief van een blues stichting in Nederland wordt toegejuicht door bluesmuzikanten,  
bluesliefhebbers, de professionele markt en onder andere door het Nederlandse Bluesblad 
Block, die spreekbuis wil zijn voor de Dutch Blues Foundation. 

Het motto is: Bringing the Blues together. 

PR 
De volgende PR-activiteiten zijn ingezet: 

 De website is ontwikkeld en in de lucht gegaan. 

 Er is PR materiaal ontwikkeld, zoals een logo, flyers, stickers, T-shirts. 

 Er is een blueskalender opgezet. 

 Er zijn donateurs en sponsors geworven. 
 

Internationaal 
 
In het eerste jaar mag de Dutch Blues Foundation een band naar Memphis sturen zonder dat 
deze heeft meegedaan aan de Challenge. Tijdens TROS Muziekcafé op Radio 2 wordt 
bekend gemaakt dat dit de band King MO zal zijn. King MO is door de Raad van Advies 
hiervoor aangewezen. Als solo-act wordt Ralph de Jongh gekozen om deel te nemen. 

De Dutch Blues Foundation is tijdens de European Blues Conference geïntroduceerd als 
nieuw lid van de European Blues Union. 



 
De Europese Blues Union heeft als doelstelling om met zoveel mogelijk landen uit Europa de 
krachten te bundelen en de Blues in Europa te promoten en naar een hoger platform te tillen. 
Zij organiseert eens per jaar een congres om ideeën hierover uit te wisselen en projecten te 
realiseren. 
Het eerste evenement van de European Blues Union is het organiseren van de Europese 
Blues Challenge, dat op 18 en 19 maart 2011 in Berlijn zal worden gehouden. Ook daar 
treedt voor Nederland King MO op. 
De winnende band van de Europese Blues Challenge zal op meerdere toonaangevende 
festivals in Europa mogen spelen. 

Dutch Blues Awards 
 
In oktober worden de genomineerden voor de Dutch Blues Awards 2010 bekend gemaakt. 
Het publiek kan daarop en doet dit massaal. Er worden meer dan 4000 stemformulieren 
ingevuld. Ook kan gestemd worden voor de CD Award, in samenwerking met Bluesforum.nl. 
 
In 2010 wordt gestart met de organisatie van en het draaiboek voor het eerste evenement in 
201, de uitreiking van de Dutch Blues Awards. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


