
Jaarplan DBF 2018 
 

Doelstellingen: 
 
1. Voorbereidingen European Blues Challenge in Nederland 
2. Stimuleren van jong bluestalent 
3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
 
Ad 1. Voorbereidingen European Blues Challenge in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van één van de bestuursleden van de DBF is een bidbook opgesteld 
voor de EBU om de EBC in 2020 naar Nederland te halen. Er is een externe partij 
gevonden die bereid is de organisatie van de EBC 2020 op zich te nemen en de 
financiële verantwoordelijkheid te dragen. De DBF viert in 2020 haar 10 jarig 
jubileum en de EBC in Nederland is een mooie gelegenheid om dat te vieren. 
 
Activiteiten: 
 

• Bidbook en begroting finetunen en definitief indienen bij de EBU. 

• Kennismaken en afstemmen met de externe partij die de organisatorische en 
financiële verantwoordelijkheid voor de EBC 2020 op zich neemt. 

• Bezoeken van EBC 2018 in Noorwegen om organisatie-ervaringen uit te 
wisselen. 

• Als bidbook geaccepteerd wordt: 
o Officiële bekendmaking van EBC 2020 in Nederland via persbericht. 
o Start maken met de voorbereidingen. 
o Werkbezoek EBU-bestuur op locatie. 

 
 
Ad 2. Stimuleren van jong bluestalent 
 
Aanleiding: 
 
De DBF heeft als één van de doelstellingen om jeugd kennis laten maken met Blues. 
Er bestaat de mogelijkheid om jonge bluesmuzikanten deel te laten nemen aan de 
‘Youth Showcase’ in Memphis of aan de Pinetop Perkins workshops. De ‘Youth 
Showcase’ vraagt een aantal voorwaarden (zoals verantwoordelijkheden, 
verzekering, begeleiding en financiering) en blijkt niet eenvoudig. Voor de Pinetop 
Perkins workshops is het eenvoudiger om Nederlands bluestalent naar uit te zenden. 
De DBF wil samenwerken met overige initiatieven, zoals de Texel Youth Blues 
Challenge. 
Daarnaast is er in de nieuwe opzet van de Dutch Blues Awards een Award voor jong 
bluestalent in het leven geroepen. (zie doelstelling 3) 
 
Activiteiten: 
 

• Geschikt jong talent benaderen voor deelname aan de Pinetop Perkins 
workshops. 



• Samenwerkingsverband aangaan met Texel Youth Blues Challenge en bepalen 
waar beide organisaties elkaar kunnen helpen om jong bluestalent een podium te 
bieden.   

 
 
Ad 3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van Kees Dusink is de nieuwe opzet van de Dutch Blues Awards 
verder uitgewerkt tot een concreet uitvoerbaar plan. Een klankbordgroep met 
muzikanten en betrokkenen uit de bluesscene is bij elkaar geweest om feedback te 
geven, waarna het plan is aangescherpt en officieel naar buiten is gebracht. Op deze 
wijze is gezorgd voor een breed draagvlak in de bluescommunity.  
In 2018 wordt de nieuwe opzet geïmplementeerd, met Kees Dusink als projectleider. 
 
Activiteiten: 
 

• Implementatieplan maken voor nieuwe opzet Dutch Blues Awards.  

• Praktische uitvoering tot stand brengen en concrete producten doorontwikkelen, 
zoals:  

o Inrichting website voor aanmeldingen 
o Beoordelingscriteria en puntensysteem 
o Procedures en voorwaarden  
o Opzet expertteam 
o PR en communicatieplan 
o Evenement voor uitreiking plannen en voorbereiden 

• Uitvoeren van de Award-procedure van de Awards die ongewijzigd zijn, zoals: 
CD-Award, Keeping the Blues Alive Award, Hall of Fame Award. 

 
 
Ad 4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
Aanleiding: 
 
In 2016 en 2017 hebben er voorrondes in het land plaatsgevonden voor de Dutch 
Blues Challenge. Op basis van evaluatie zijn verbeterpunten doorgevoerd. In 2018 
wordt volgens de verbeterde procedure de Dutch Blues Challenge uitgevoerd, 
waarbij de finale traditiegetrouw plaatsvindt in de Rustende Jager te Nieuw-Vennep. 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald of er al of niet voorrondes 
worden gehouden. De winnaar van de Texel Youth Blues Challenge krijgt een 
wildcard voor één van de voorrondes van de DBC. 
 
Activiteiten: 
 

• Organiseren van de voorrondes en de finale volgens draaiboek. 

• Bezoeken Texel Youth Blues Challenge; PR voor Texel YBC en over de winnaar; 
inpassen van deelname winnaar YBC aan DBC. 

• Deelname Nederland aan International Blues Challenge en European Blues 
Challenge. 
 

 
 

 


