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Doelstellingen: 
 
1. Uitvoeren European Blues Challenge 2020 in Nederland 
2. Vieren jubileumjaar DBF 
3. Uitreiken Dutch Blues Awards  
4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
 
Ad 1. Uitvoeren European Blues Challenge 2020 in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Op 17 en 18 april 2020 zou de European Blues Challenge (EBC) plaatsvinden in het 
Zaantheater te Zaandam in Nederland. Begin 2020 waren de voorbereidingen in 
volle gang door de drie betrokken partijen: Dutch Blues Foundation (DBF) als host, 
Blues In Zaanstad (BIZ) als organisator en financieel verantwoordelijke en de 
European Blues Union (EBU).  
 
Resultaten: 
 
Helaas gooide de wereldwijde Corona-crisis roet in het eten en heeft de organisatie 
moeten besluiten de EBC uit te stellen. In april 2020 werd het uitgestelde evenement 
definitief geannuleerd.  
Wat wel gerealiseerd is: 

• In de aanloop naar de EBC zijn er gezamenlijke persberichten gemaakt en 
verstuurd, waarin de verschillende programma-onderdelen zijn gepresenteerd: de 
mogelijkheid te overnachten op een cruiseschip, de pre-European blues night, 
workshop Blues4Kids door Big Bo. Ook is er een gezamenlijke persconferentie 
verzorgd en heeft de Blueskrant een twee pagina’s groot artikel geplaatst. 

• Een vrijwilligersdag ter voorbereiding op de EBC heeft plaatsgevonden. 

• Presentatie van de muziek van alle deelnemers door middel van het delen van 
filmpjes op de EBU-website, ook op de dag dat de EBC zou plaatsvinden, en een 
door de DBF samengestelde Spotify-lijst. 

• Restitutie van alle bestelde tickets door BIZ. 

• DBF en BIZ hebben de EBU te kennen gegeven dat zij in 2022 of 2023 de 
organisatie van de EBC weer voor hun rekening willen nemen. 

• Er is besloten dat de Dave Warmerdam Band, die deel zou nemen namens 
Nederland aan de European Blues Challenge 2020, nu deelneemt aan de 
European Blues Challenge in 2021 in Polen. Hiermee krijgt deze band de 
kans om zich alsnog te profileren op Europees niveau. In een EBU 
vergadering is besloten dat dit een driedaags evenement wordt, met twee 
dagen (donderdag en vrijdag) halve finales en een grote finale op de 
zaterdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ad 2. Vieren jubileumjaar DBF 
 
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 is 
uitgeroepen tot jubileumjaar. De EBC in Nederland zou de eerste mooie gelegenheid 
zijn om dat te vieren. De Bluesdag in oktober zou het tweede moment zijn voor de 
jubilerende DBF.  
 
Resultaten: 
 
Helaas bepaalde ook hier de Corona-crisis anders en kan niet anders dan besloten 
worden om alle evenementen te annuleren.  
Wat wel gerealiseerd is: 

• Een merchandise pakket met herkenbaar jubileum-logo, bestaande uit T-shirts, 
sokken en mokken. De pakketten zijn namens het bestuur verstuurd aan de 
vaste kern vrijwilligers van de DBF als dank voor de vele jaren hulp.  

• Het pakket is via de website als herinneringspakket aangeboden voor 25 euro.  

• De Blueskrant heeft de toezegging gedaan voor een interview met het DBF-
bestuur.   

• De DBF heeft geadverteerd in de Blueskrant als steun voor dit medium en als 
hart onder de riem voor de Bluesmuzikanten. 

 
 
Ad 3. Uitreiken Dutch Blues Awards  
 
Aanleiding: 
 
In 2019 hebben de eerste Award-uitreikingen plaatsgevonden in een nieuwe opzet. 
In 2020 is gepland hier vervolg aan te geven, waarbij verbeterpunten van 2019 
meegenomen zouden worden. 
 
Resultaten: 
 
Helaas beïnvloedde de Corona-crisis de loop der zaken. Live Blues optredens 
kwamen stil te liggen, festivals werden geannuleerd en de gehele cultuursector kreeg 
het zwaar te verduren. De DBF heeft moeten besluiten om ook de eigen geplande 
Bluesdag te annuleren. Voor de Award uitreiking is gezocht naar een andere vorm.   
Wat wel gerealiseerd is: 

• Bijeenkomst met Raad van Advies en bestuur DBF voor bepalen Award 
Bijzondere Prestatie, Keeping the Blues Alive Award en Hall of Fame Award. 

• De CD Award is volgens procedure, met o.a. stemronde op de top 3, uitgevoerd.  

• De volgende Awards zijn in 2020 ‘Corona-proof’ op locatie uitgereikt en hier is de 
nodige PR aan gegeven: Award Bijzondere Prestatie, Keeping the Blues Alive 
Award, Hall of Fame. 

 
 
 
 
 
 



 
Ad 4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
Aanleiding: 
 
Plan was om de jaarlijkse Dutch Blues Challenge in 2020 volgens draaiboek en 
vastgestelde opzet te organiseren. In 2019 was er opnieuw voor gekozen om tijdens 
één evenement, de Bluesdag op 4 oktober 2020, zowel de Awards uit te reiken als 
de Dutch Blues Challenge te laten plaatsvinden. Dit is in goede aarde gevallen bij het 
Blues publiek en muzikanten en zou daarom in 2020 herhaald worden.  
 
Resultaten: 
 
Zoals hiervoor beschreven heeft de DBF moeten besluiten om de Bluesdag te 
annuleren, mede door het feit dat de EBC deelnemers een jaar opschuiven en het 
organiseren van een nieuwe Challenge dan geen zin heeft. Reeds aangemelde 
deelnemers schuiven op naar volgend jaar. 
Wat wel gerealiseerd is: 

• Volledig up-to-date draaiboek met samenvoeging Awards en Challenge op één 
evenement, op basis van evaluatie van 2019, ligt klaar. 

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

 
 
Deelname Nederland aan International Blues Challenge 
De Dave Warmerdam Band en solist Robbert Duijf vertegenwoordigen Nederland 
eind januari 2020 in Memphis bij de International Blues Challlenge. Beide acts 
maken indruk op het internationale publiek en komen overtuigend tot de halve finale.   
 
 
 
Financiën:  
Financiële jaarstukken zichtbaar op de website als het jaarrapport gereed is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


