
Jaarplan DBF 2019 
 

Doelstellingen: 
 
1. Voorbereidingen European Blues Challenge 2020 in Nederland 
2. Uitbreiden modules MyBlues 
3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
5. Voorbereiding jubileumjaar 2020 
 
 
Ad 1. Voorbereidingen European Blues Challenge 2020 in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Tijdens EBC 2018 in Hell (Noorwegen) heeft de DBF officiëel bekend gemaakt dat 
de EBC in 2020 in Nederland plaatsvindt en wel in het Zaantheater te Zaandam op 
17 en 18 april 2020. Stichting Blues in Zaanstad (BIZ) is opgericht als externe partij, 
die de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor de EBC 2020 op zich 
neemt. De DBF viert in 2020 haar 10 jarig jubileum en de EBC in Nederland is een 
mooie gelegenheid om dat te vieren. De voorbereidingen zijn getroffen voor een drie 
partijen contract tussen DBF, BIZ en EBU.  
 
Activiteiten: 
 

 Contract finetunen en ondertekenen. 

 Regelmatige overleggen en afstemming tussen DBF-bestuur en BIZ-bestuur. 

 Voorbereidingen voor de onderdelen waar de DBF verantwoordelijk voor is. 

 Bezoeken van EBC 2019 op Azoren (Portugal) voor presentatie tijdens EBU-
vergadering en om organisatie-ervaringen uit te wisselen. 

 Bepalen hoe 10 jarig jubileum tijdens EBC 2020 zichtbaar wordt. 
 

 
Ad 2. Uitbreiden modules MyBlues 
 
Aanleiding: 
 
De DBF heeft in 2017 het Pro-Account ingevoerd voor het MyBlues database-
netwerk. Bands, muzikanten, boekers, organisaties en podia kunnen zich profileren 
middels een profiel op dit platform. Zij krijgen de gelegenheid om hun basisprofiel 
tegen geringe kosten (30 euro per jaar) uit te bouwen naar een zgn. Pro-Account. Dit 
Pro-Account geeft meer exposure en mogelijkheden. Voor de DBF ontstaat er op 
deze manier financiële armslag om de blues goed op de kaart te zetten en te 
promoten door dit vanuit één sterke community te doen en maximaal te 
ondersteunen. De DBF wil het Pro-Account nog aantrekkelijker maken voor 
muzikanten, waardoor zij zich nog beter kunnen profileren en promoten. 
  

 
Activiteiten: 
 

 Behoeftepeiling doen onder muzikanten voor uitbreiding Pro-Account. 

 Uitbreiden van modules Pro-Account, zoals videopresentatie en muzikantenbank.   
 
 



 
Ad 3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van Kees Dusink is een nieuwe opzet voor de Dutch Blues Awards 
ontwikkeld in 2017, waarbij een brede klankbordgroep uit de bluescommunity heeft 
meegedacht. In 2018 is gestart met de implementatie en uitvoering. In 2019 komt de 
verdere praktische uitvoering tot stand, worden concrete producten doorontwikkeld 
en vinden de eerste Award-uitreikingen plaats.  
 
Activiteiten: 
 

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

o Beoordelingscriteria en puntensysteem 
o Opzet expertteam 
o Uitvoering communicatieplan: regelmatig nieuwsberichten over voortgang, 

bekendmaking genomineerden, stemmen publieksprijs 
o Evenement voor uitreiking (14 april 2019) 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 2018 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de Dutch Blues Challenge. 
Helaas lijkt de trend dat het aantal aanmeldingen afneemt. Gezien het geringe aantal 
aanmeldingen zijn in 2018 geen voorrondes gehouden. De finale vond plaats op 7 
oktober 2018 in de Rustende Jager te Nieuw-Vennep. De DBF is een samenwerking 
aangegaan met de Texel Youth Blues Challenge, om zo jong bluestalent een podium 
te bieden. De winnaar van de Texel YBC heeft een wildcard gekregen voor één van 
de voorrondes van de DBC in 2019. 
 
Activiteiten: 
 

 Organiseren van evt. voorrondes en de finale volgens draaiboek. 

 Evaluatie Texel Youth Blues Challenge. 

 Deelname Nederland aan International Blues Challenge en European Blues 
Challenge. 
 

 
Ad 5. Voorbereiding jubileumjaar 2020 
 
Aanleiding: 
 
De DBF is opgericht in 2009, vaardigde in 2010 voor het eerst een solist en band af 
voor de International Blues Challenge in Memphis en startte in 2011 met haar eerste 
evenementen, de Dutch Blues Awards en de Dutch Blues Challenge. 2020 wordt 
uitgeroepen tot jubileumjaar.  
 
 



Activiteiten: 

 

 Brainstorm sessie over viering en uitingen voor 10 jarig jubileum. 

 Bepalen hoe 10 jarig jubileum tijdens EBC 2020 zichtbaar wordt. 

 Opzetten jubileum commissie. 

 Ontwerpen laten maken door vormgever. 

 Organiseren van interviews/artikelen in bluesgerelateerde media, bv. Blueskrant. 


