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In januari 2019 lanceert minister Van Engelshoven tijdens de Eurosonic-conferentie
een nieuw fonds speciaal gericht op popmuziek. Dit is een investeringsfonds dat
dankzij financiële bijdragen van Sena en OCW tot stand is gekomen en popmusici moet
helpen bij de opbouw van een duurzame carrière. Er zijn twee onderdelen, een bij het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een bij het Fonds Podiumkunsten (FPK). Het
FPK is verantwoordelijk voor het deel dat gaat over ondersteuning van individuele
artiesten. Anita Verheggen, namens Sena Performers lid van de Raad van Aangeslotenen
(RvA) en beleidsmedewerker bij de Ntb/Kunstenbond, heeft jarenlang gelobbyd voor dit
fonds. Door Nelleke Slot foto: Minke Faber
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