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Inleiding
Voor het branchevak Music is mij door Fontys Academy for Creative Industries gevraagd een adviesrapport
te schrijven voor een door mij gekozen artiest. Na online research luisterde ik per toeval naar een nummer
van singer-sogwriter Bregje Sanne Lacourt. Haar mix van verschillende muziekstijlen, haar prachtige stem en
vlotte voorkomen maakten mij direct enthousiast om een rapport voor en over haar te schrijven.
Met deze reden ligt dit rapport voor u. Na een interview met Bregje Sanne heb ik onderzoek verricht naar
haar als artiest maar ook naar haar omgeving en de staat van de huidige muziekindustrie om haar positie te
kunnen bepalen en daarmee haar kansen te kunnen uitlichten. Dit onderzoek betreft dus naast een intern
onderzoek ook een extern onderzoek betreffende een doelgroepanalyse, umfeldanalyse en een analyse van
de digitale omgeving. Naar aanleiding van dit onderzoek ben ik in de gelegenheid conclusies te trekken en
met passende concepten en campagnes te komen voor Bregje Sanne Lacourt.
Deze conclusies zijn in dit rapport te lezen en ik wens u daarbij dan ook veel plezier!

Hoofdstuk 1: Onderzoek
1.1 Interne analyse
Bregje Sanne Lacourt, een energieke, duidelijke, rechtvaardige dame met een naar eigen zeggen grote mond
en neiging tot tunnelvisie. Ze is opgegroeid in Brabant en vervolgens begonnen aan een studie aan het
Conservatorium van Rotterdam waar ze is blijven plakken. Ze heeft veel gedaan op zowel commercieel vlak
in de zin van televisie, publishing en studio werk als projecten. Op 20 september jl. heeft Bregje Sanne haar
eerste album uitgebracht ‘The keeper of changing winds’ met welk album zij was te vinden op de 3 voor 12
luisterpaal. Daarnaast heeft zij de halve finale van de Grote prijs van Nederland bereikt van De Grote Prijs
van Nederland 2014.
Als kind al was Bregje Sanne Lacourt bezig met muziek. Ze hield de Top40 bij met haar cassettebandjes en
probeerde de nummer één te voorspellen. Inmiddels heeft ze ontdekt dat de muziekwereld heel veel lagen
heeft. Voor haar is muziek dan ook niet enkel een passie maar een noodzaak. Ze zegt er chagrijnig van te
worden en leeg als ze geen muziek kan maken. Ze ziet het als een soort therapie.
Al is ze niet zo van de principes gaat het haar aan het hart dat er een cultuur ontstaat waarin mensen denken
dat je alleen je doel kunt bereiken door de commercie op te zoeken en/of aan een programma mee te doen.
Een cultuur waarin men denkt 40.000 euro neer te moeten tellen voor het maken van een goede plaat. Ze
probeert als missie voor haarzelf en anderen, zo zegt ze zelf, misschien wel te bewijzen dat het gaat om een
lange adem en goed naar je onderbuikgevoel luisteren als het gaat om belangrijke beslissingen nemen in dit
vak. Dit kost haar nog steeds net als, zo schat zij in, dit bij iedere artiest het geval is.
Haar inspiratie voor deze lange adem zijn beelden, gebeurtenissen, tekst en eigenlijk alles wat je hoort, leest,
ziet en voelt. De kunst is om het bij zijn kladden te grijpen en het aan alle kanten onder het licht te houden,
het daarna even weg te leggen en dan enkel te voelen. Op die manier vormt zich vanzelf een beeld en dat
kun je dan weer verwoorden.
Haar inspiratiebronnen zijn mensen die dat heel goed onder de knie hebben zoals Dayna Kurtz, Dolly Parton,
Bonnie Raitt maar ook Leonard Cohen en Tom Waits. Ook Rotterdamse acts als Lulu Doxin, Delousie en
Michel Ebben vindt zij inspirerend.
In de muziek van Bregje Sanne Lacourt zijn verschillende muziekgenres te herkennen. Wellicht geïnspireerd
door bovengenoemde personen, wellicht door het leven. Country, Blues maar ook Folk, Americana en Pop
zijn te onderscheiden. Deze genres hebben allen iets heel verhalends in zich. Bij popmuziek is dat, zo zegt
Bregje Sanne, misschien wat minder, maar bij de andere genres draait het om het verhaal, de tekst mag haast
eindeloos lang zijn. Er zit een bepaalde melancholie in deze genres die ik erg voel, Het popgenre maakt het
allemaal weer een beetje catchy. Haar visie is daarmee het vertellen van een verhaal waarin mensen zichzelf
herkennen met een melancholische stijl in een modern popjasje.
“Gelukkig ben ik ook iemand die drie uur in een kwartier probeert te lullen dus in deze genres voel ik me erg
thuis!”
Recent heeft Bregje Sanne Lacourt haar eerste album uitgebracht, genaamd ‘The keeper of changing winds.’
Dit album is uitgegeven in eigen beheer, zonder management, zonder label, zonder concessies. Hier is bewust voor gekozen na een discussie over de huidige muziekindustrie en de talentenjachten. Naar aanleiding
van deze discussie is besloten het album op te nemen en geld te vergaren door middel van crowdfunding.
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Op dat moment ontstond er tijdsdruk wat Bregje Sanne Lacourt als positief ervaren heeft. Ze had nog veel
meer willen doen maar uiteindelijk kwamen de concessies toch om de hoek kijken op gebied van artwork,
geldtoevoer en muziek.
‘Keeper of changing winds’ is een eigenzinnig album geworden waarin is gekozen voor niet voor de hand liggende sounds. Evenmin is er gekeken naar samenhang tussen nummers. Bregje heeft zich laten leiden door
per liedje te kijken naar wat dat liedje nodig had en hoe het in haar hoofd klonk.
De titel van het album betekent letterlijk ‘de hoeder van de veranderende winden’.
Zo heeft ze me uitgelegd dat de wind voor haar staat voor veranderingen, verandering van seizoenen. Men
spreekt vaak over belangrijke gebeurtenissen als het over veranderingen gaat. Met al die veranderingen heb
je ook emoties en dingen die pas later op hun plek vallen, zodra de wind is gaan liggen. Met de houder of
keeper bedoelt Bregje het aan het stuur staan van en in die winden in plaats van je enkel mee laten voeren
en er last van te hebben dat dingen veranderen.
“Of wellicht was deze titel een jammerlijke poging van mij om er controle over te willen hebben maar dat
weet ik pas over een paar jaar gok ik!”
De hoes van het album is een kunstwerk an sich. Bregje Sanne Lacourt is erop weergegeven en naast haar
is een treurwilg te zien, deze staat naar eigen zegen voor het seizoen winter, het uiltje voor de herfst en het
vogeltje voor de lente. De kleuren gaan dan weer richting zomer. De hoes is getekend door Yolet Luijendijk en
Bregje denkt erover na een traditie te maken van dit fenomeen. Een nieuw album, een nieuwe kunstenaar,
een nieuw portret van Bregje Sanne Lacourt.
Bregje Sanne Lacourt heeft als backingvocalist van de Devils Blood voor 7.000 mensen gestaan en vond dat
erg gaaf, ze beseft dat in haar genre de kans dit te mogen doen klein is. Haar muziek is daar, zo zegt ze zelf,
niet commercieel genoeg voor. Het is niet dat ze dit erg vindt, het maakt haar niet uit of ze voor 7.000 of
voor 5 man staat te spelen. Ze is blij dat mensen, nu ze geen covers meer doet maar eigen werk, toch blijven
komen. Wat ze daarentegen wel belangrijk vindt is dat haar muziek goed genoeg gevonden wordt om onder
een film of commercial te zetten. Het allerliefst zou ze voor een film de muziek in opdracht willen maken.
Voor nu wil ze graag dat haar album goed loopt en dat ze daaruit mooie optredens kan vergaren, het liefst
met een twaalfkoppige band zoals ze gedaan heeft met de album release. Wanneer dat lukt komt hopelijk
ook die film!
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1.2 Externe analyse
1.2.1. Meso-omgeving
Bregje Sanne Lacourt is actief op Facebook (1.640 likes), Twitter (91 volgers), YouTube (42 volgers en view
video’s van 300 tot 6.000 keer) en Instagram (162 volgers). Daarnaast heeft ze een eigen website.
Een ‘ouderwetse’ poster op de WC in de kroeg werkt daarentegen volgens haar ook nog altijd prima. Wat
Bregje expres doet is mensen toelaten op haar privé Facebook account. Zo heeft ze meer contact met
mensen, en zij met haar, buiten haar artiest zijn om. Dit heeft wel tot gevolg dat ze soms dingen niet kan
posten die ze anders wel zou doen zoals het niet lekker in je vel zitten. Ze is er daarentegen van overtuigd
dat mensen haar muziek kopen omdat ze het goed vinden en/of omdat ze haar als persoon tof vinden. Door
mensen privé toe te laten wil ze mensen bij zich houden en ze haar laten leren kennen. Nu ze mee doet aan
de Grote prijs van Nederland is het heel fijn dat ze aan zoveel mensen tegelijkertijd kan vragen op haar te
stemmen en of ze het willen delen met vrienden. Dit wordt namelijk veelvuldig gedaan hoewel ze wel oppast
en zorgvuldig blijft doseren met attentie vragen voor dingen.
Om voor Bregje Sanne te achterhalen wat en wie voor haar belangrijk is, is het bij het analyseren van de
meso-omgeving van belang de actoren en concurrenten in kaart te brengen. Voor Bregje Sanne Lacourt zijn
er verschillende actoren belangrijk op verschillende gebieden. Er dient met alle actoren rekening te worden
gehouden.  Actoren zijn namelijk individuen, groepen of organisaties die met of zonder opzet invloed
uitoefenen op de koers en het functioneren van een organisatie en dus de koers van een artiest als Bregje.
Een artiest dient dus rekening te houden met tegenwerkende krachten uit de omgeving. Mits de artiest zich
bewust is van alle actoren kan de artiest daarop inspelen. Alle relevante actoren zijn weergegeven in tabel 1.

In de tabel staan ook al een aantal publieksgroepen genoemd. De pers is geen echte publieksgroep omdat
ze een schakel vormt tussen organisatie en publieksgroepen. De publieksgroepen die van belang zijn voor
en horen bij de artiest Bregje Sanne Lacourt zijn onder te verdelen in verschillende categorieën welke zijn
weergegeven in tabel 2 op de volgende pagina.
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Naast de actoren zijn er ook nog concurrenten waar een artiest rekening mee dient te houden.
Om te kijken naar de concurrentie en de invloed van actoren kan het Vijfkrachtenmodel van Porter worden
ingezet. Met dit model is het mogelijk de concurrentiekrachten te analyseren en te bepalen.
Kracht 1 – Bedreigingen van potentiële toetreders
Potentiële toetreders in de branche vormen een bedreiging. Het is redelijk eenvoudig je als artiest en/of
singer-songwriter te profileren mits je een goed idee, een goede stem-/instrumentbeheersing en een doel
voor ogen hebt. Het gevaar voor Bregje Sanne Lacourt is dat haar genre niet heel commercieel is en dus niet
direct door een grote groep mensen wordt opgepikt waardoor ze overschaduwd wordt door commerciëlere
artiesten. Wat interessant is voor Bregje is het worden weggezet op kleinere festivals en het promoten van
het eigenzinnige omdat haar muziek geen commerciële insteek geniet.
Kracht 2 – De kracht van afnemers
De afnemers van de artiest zijn de bezoekers van concerten en de kopers van het album. De bezoekers van
concerten kunnen macht uitoefenen op de prijs  van een optreden mits dit een afzonderlijk optreden is (bij
festivals wordt dit lastiger omdat we dan meer kijken naar de concurrentiefactoren van het festival en niet
direct naar de artiest an sich). Als bezoekers van het concert het niet eens zijn met de prijs van een kaartje
komen ze simpelweg niet. Dit geldt ook voor de prijs van een album, men laat het album links liggen wanneer
de prijs te hoog is. Als afnemers het niet eens zijn met prijzen of de insteek van een album of concert kunnen
zij  overstappen naar concurrenten, er zijn namelijk singer-songwriters en artiesten te kust en te keur, zij het
in verschillende genres.
Kracht 3 – De kracht van substituten
Er zijn veel artiesten en singer-songwriters, zeker de laatste groep is momenteel erg populair wat mede te
danken is aan programma’s als ‘De beste singer-songwriter van Nederland’ en ‘De hit’.
Er zijn dus voldoende substituten die voor Bregje Sanne Lacourt een bedreiging vormen mits zij dezelfde
doelgroep beogen. Nu Bregje Sanne Lacourt een behoorlijk brede doelgroep heeft, hier kom ik op terug in
hoofdstuk 2.1, zijn hier dus logischerwijs veel substituten in te vinden. Bezoekers van een concert kunnen
maar één keer hun geld uitgeven op een avond, ze kunnen maar naar één concert en zullen moeten kiezen,
tenzij het een festival betreft. Men kan wel meerdere albums kopen maar het is altijd het streven het eerst
gekozen album te worden. Substituten zouden ook het luisteren via internet naar artiesten (streaming) of
een eventuele uitzending van een concert bekijken op televisie of internet kunnen zijn, mensen kunnen er
dan voor kiezen thuis te blijven en vanaf de bank te kijken of te luisteren.
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Kracht 4 – De kracht van aanbieders
Ook aanbieders als studio-eigenaren en (sessie-)muzikanten hebben veel invloed. Zij kunnen namelijk
invloed uitoefenen op de prijzen van goederen en diensten die een artiest als Bregje Sanne Lacourt nodig
heeft voor opnames en live performances. Hierover moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Bregje
Sanne Lacourt werkt momenteel met veel bekenden, daarom heeft zij minder te maken met officiële en strikte afspraken. Niettemin is het verstandig zaken vast te leggen om misverstanden en onenigheid te
voorkomen en ze, in het geval het voorkomt, adequaat op te kunnen lossen.
Kracht 5 – Concurrentie-intensiteit
Qua concurrentie doet Bregje Sanne Lacourt het goed. Ze onderscheidt zich en is uniek in wat ze doet door
zoveel verschillende muziekgenres te combineren. Zoals ze zelf al aangaf is de stijl muziek waarmee zij zich
bezighoudt niet heel commercieel ingesteld. Er zijn daarentegen op het moment veel singer-songwriters en
andere vergelijkbare artiesten en daarmee is de concurrentie enorm. Hoewel in andere genres vormen zij
met hun meer commerciële instelling een flinke concurrentie.
1.2.2. Macro-omgeving
Naast kijken naar invloedrijke personen en instanties en concurrenten is het van belang te kijken naar trends
en ontwikkelingen in de maatschappij. Bij de analyse van de macro-omgeving is gebleken dat er op het
moment inderdaad verschillende trends en ontwikkelingen gaande zijn. Ik heb deze trends en ontwikkelingen in kaart gebracht met behulp van de DESTEP methode.
Demografie
In Nederland wonen nu 16.829.289 mensen, hiervan zijn 8.334.385 man en 8.494.904 vrouw.
3.846.040 daarvan zijn jonger dan 20 jaar. 4.117.652 tussen de 20 en 40 jaar, 5.946.573 zijn 40 tot 65 jaar oud
en de overige 2.919.024 zijn 65 jaar en ouder. De verwachting is dat de komende jaren de bevolking nog flink
zal toenemen maar dat ook de vergrijzing doorzet.
(CBS Nederland, 2014)

Economie
De werkloosheid is in Nederland op het moment hoog, we bevinden ons nog altijd in crisistijd. De werkloosheid heeft een negatieve invloed op het inkomen van de bevolking. De regering heeft daarnaast een
grote staatsschuld waardoor er bezuinigd moet worden en cultuursubsidies niet of nauwelijks meer worden
verstrekt. Er zijn tekenen dat de economie zal aantrekken wat een positieve invloed zal hebben doordat het
consumentenvertrouwen zal toenemen.
Doordat middelen momenteel beperkt zijn wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van crowdfunding.
(CBS Nederland, 2014)
Sociaal-cultureel
Voor 2014 werd voorspeld dat mensen meer zouden willen gaan doen aan co-creatie en deze trend wordt
voortgezet in 2015. De consument wil meer interactie en daarmee invloed op waar hij/zij geld voor betaalt.
Er is niet langer één zender voor vele ontvangers maar er ontstaat echte interactie tussen organisatie en
doelgroep. Gelijkwaardigheid is hierin een belangrijk begrip en door co-creatie kunnen zelfs nieuwe
ideeën tot stand komen. Ook komt de trend van mensen die gaan zoeken naar ‘puur en eerlijk’ terug.
Mensen willen meer voelen en daarom gaan we tegenwoordig steeds meer uit van onze linkerhersenhelft.
Yoga en mindfullness zijn trends die op het gebied van verdieping en emotie erg populair zijn. Als laatste
trend zien we dat het terug gaan naar de eenvoud ook erg populair is. Aangeboden diensten en producten
zijn vaak erg ingewikkeld en kosten veel tijd. Mensen hebben steeds minder vrije tijd en willen dus ook geen
tijd verspillen. Organisaties proberen hierop in te spelen door op zoek te gaan naar nieuwe, eenvoudige
toepassingen waarmee toch makkelijk iedereen kan worden bereikt.
(Swinkels, 2014)
Technologie
Op technologisch gebied zijn we de laatste jaren hard vooruit gegaan en we zullen de komende jaren ook
nog vele ontwikkelingen doormaken. Op dit moment zijn vooral de tablets en smartphones erg belangrijk in
ons dagelijks leven. Vooral de applicaties (apps) die kunnen worden gedownload zijn populair. De grootste
platformen in Nederland bij de bevolking ouder dan 15 jaar zijn Facebook (8,9 miljoen actieve gebruikers in
NL) en Youtube (7,1 miljoen actieve gebruikers in NL). De applicatie Instagram maakt de grootste groei door
en heeft op dit moment in Nederland 1,4 miljoen gebruikers. Bekend is dat meer Nederlandse vrouwen dan
mannen, namelijk 53%, dagelijks gebruik maakt van social media. In Europa zijn vrouwen uit Nederland met
hun vele gebruik van social media echte koplopers in Europa. De voornaamste redenen van vrouwen om
social media veel te gebruiken zijn volgens dit onderzoek het volgen van nieuwsfeitjes en het profiteren van
kortingen.
Een andere belangrijke technologische trend is het downloaden van muziek en streaming. In de afgelopen
tien jaar is het downloaden flink opgekomen. Inmiddels is het downloaden ingehaald door livestreamingdiensten als Spotify waarbij men niets meer opslaat op de harde schijf maar direct beluistert.
(Boekee & Engels & van der Veer, 2014) & (Porter Novelli, 2012 & Youngworks 2010)
Ecologie
De laatste tijd heerst er ook een trend op het gebied van ecologie. Mensen worden steeds bewuster en gaan duurzaam denken en handelen. Mensen willen terug naar de basis en zijn op zoek naar ‘eerlijke’ producten en verwachten
dan ook van organisaties dat zij open en eerlijk communiceren en handelen. MVO wordt steeds populairder. Het
is geen unique selling point meer van een organisatie, het is een basisverwachting van de consument geworden.
Een kanttekening is dat veel mensen wel willen maar eigenlijk weinig weten over de vele mogelijkheden van
MVO. (Nur, 2013) & (Swinkels, 2014)
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Politiek
Door de grote staatsschuld van Nederland is besloten dat er flink bezuinigd moet worden. Dit voeren
politieke partijen door in de culturele sector. Zij vinden dat organisaties en instellingen gericht op culturele
activiteiten zich meer op ondernemerschap moeten richten en moeten zorgen voor eigen inkomsten.
Artiesten zijn aangewezen op eigen middelen of op de trend ‘crowdfunding’ genaamd.
(Rijksoverheid Nederland, 2014)
Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken kunnen conclusies worden getrokken aangaande kansen en
bedreigingen voor artiest Bregje Sanne Lacourt. De kansen liggen volgens de trends van dit moment bij:
co-creatie, social media en back-to-basic.
De bedreigingen die ik heb geconstateerd zijn: de economische crisis, downloaden en streamen beïnvloeden
de verkoop- en bezoekerscijfers en de vele concurrentie die ontstaat doordat het vrij simpel is toe te treden
tot de markt waarin Bregje Sanne Lacourt werkzaam is.
1.3 SWOT-analyse
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1.4 Confrontatiematrix
Naar aanleiding van het onderzoek en het verwerken van zowel sterktes en zwaktes als kansen en
bedreigingen, zijn in de onderstaande confrontatiematrix alle mogelijkheden die de kansen, bedreigingen,
sterktes en zwaktes bieden aan Bregje Sanne Lacourt tegen elkaar weggezet.

Hoofdstuk 2: Doelgroep, Umfeld & Conclusies
2.1 Doelgroepanalyse
Tijdens mijn interview met Bregje Sanne Lacourt heb ik haar de vraag gesteld wie zij ziet als haar doelgroep.
Zij vertelde me dat 12 t/m 30 jarigen het interessant vinden, 30 t/m 50 jarigen willen de vinylversie en
50-plussers komen graag naar de liveoptredens. Hiermee is de doelgroep dus zeer breed. Niet alleen
liefhebbers van country, folk en blues komen aan hun trekken, ook Top 40 luisteraars vinden haar muziek
doorgaans tof. Na doorvragen kwamen we uit op een fanbase. Bregje heeft geen duidelijk fanbase, er zijn
(nog) geen mensen die zij steeds weer ziet terugkeren bij haar shows buiten haar familie en vrienden. Zij zijn
toegewijd in het liken en delen van haar social media updates. Er zijn wel steeds meer mensen die Bregje
Sanne Lacourt in de gaten houden. Zo is er Ed Lijtjens, recensent van Heaven. Hij volgt Bregje en is inmiddels
fan.
11

Er zijn daarnaast steeds meer mensen die een kaartje meenemen na afloop van een optreden en die nog
even mailen hoe leuk ze het gevonden hebben of hoe mooi ze de plaat vinden.
Kort gezegd zou hieruit op te maken zijn dat om de jongere doelgroep te kunnen bereiken we naar hun
interesse moeten kijken en we hen zouden kunnen bereiken met bijvoorbeeld online en social media. Zij
vinden de muziek van Bregje Sanne Lacourt interessant en we kunnen hen nog meer geïnteresseerd maken
zodra het strookt met hun interesses en manier van in contact komen met de muziek. De doelgroep van
30-50 jaar is voornamelijk te bereiken door verkoop van muziek en met name vinyl en de doelgroep 50+ is te
bereiken met live-optredens. Er is geen specificatie dus we kunnen stellen dat we hen kunnen trekken door
live in contact te komen met deze doelgroep.
Om dit te staven wil ik eerst dieper ingaan op de doelgroepen en hun specificaties. Zoals gezegd heeft Bregje
Sanne Lacourt een brede doelgroep voor haar muziek, met drie doelgroepen die zich spreiden over
nagenoeg de gehele bevolking: 12-30 jaar, 30-50 jaar en 50+. Allereerst is het verstandig om te kijken naar de
bevolkingsopbouw in Nederland als geheel.
						

In Nederland wonen zo’n 16.829.289 mensen
waarvan er 8.334.385 man zijn en 8.494.904
vrouw. 22,9% is jonger dan 20 jaar 24,5% 20-40
								
jaar, 35,3% 40-65 jaar, 17,4% is ouder dan 65
								jaar. (CBS, 2015)
								Hoewel Bregje Sanne Lacourt geboren en woon
achtig is in Rotterdam is de doelgroep voor de
								muziek te klein om binnen de grenzen van
Rotterdam te blijven. Daarom kijken we naar de
doelgroep voor heel Nederland.

Hoe gaan we deze doelgroepen bereiken?
De drie doelgroepen hebben eigen interesses en eigen manieren om bereikt te worden. Deze gaan we
nader onderzoeken.
De jongste doelgroep bevindt zich veel online. Op dit moment wordt er veel gewerkt met smartphones en
tablets, applicaties voor deze apparaten zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Uit het
Nationale Social Media Onderzoek (Boekee & Engels & van der Veer, 2014) blijkt dat bijna honderd procent
van de jongeren actief is op social media. Van de jongeren tussen de 15 en 19 jaar gebruikt meer dan 96
procent 4 of meer sociale platforms. Het actieve gebruik van social media onder jongeren wordt in dit
onderzoek sterk bevestigd. De grootste platformen in Nederland onder de bevolking van 15 jaar en ouder zijn
facebook met 8,9 miljoen actieve gebruikers en YouTube met 7,1 miljoen actieve gebruikers. Op dit moment
maakt de applicatie Instagram de grootste groei door en is dit een applicatie waarvan 1,4 miljoen
Nederlandse gebruikers. Uit het onderzoek van Porter Novelli (2012) blijken meer vrouwen dan mannen
dagelijks actief te zijn op social media. De voornaamste reden dat vrouwen in Europa actief zijn op social
media is het volgen van nieuwsfeiten en het profiteren van kortingen.
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Afgerond  maar liefst 100 procent van alle 12- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen waren actief op internet.
Nagenoeg het totale aantal van deze groep is ook te vinden op social media. Onder de leeftijdsgroep 12- tot
18-jarige internetters bedraagt het aandeel sociale-mediagebruikers 93 procent en onder de 18- tot 25-jarigen is dit aantal zelfs 98 procent. Met de leeftijd neemt het internetgebruik en daarmee met name het
sociale-mediagebruik af.
Toch wordt er in de leeftijd van 30-50 jaar nog dagelijks altijd door zo’n 75 tot 90 procent gebruik gemaakt
van het internet. Wel zijn zij minder actief op social media dan voorgaande doelgroep. Hieruit kunnen we
concluderen dat deze doelgroep ook prima te bereiken is via het internet en de sociale media maar dat
wellicht om deze groep vast te houden tastbare materialen moeten worden ingezet wat de voorkeur voor
met name vinyl verklaart.
We kijken daarom eens naar de verkoop van vinyl in cijfers. In 2006 werden er ongeveer 20.000 platen
verkocht in België, in vier jaar tijd is dat aantal ruim verdubbeld tot 42.000. De Amerikaanse markt maakte
een nog grotere groei door van 0,9 miljoen in 2006 tot 2,8 miljoen in 2010. Die groei heeft doorgezet tot op
de dag van vandaag. In Nederland werden in 2012 zo’n 115.000 platen verkocht, een stijging van vijftien
procent ten opzichte van 2011. (NVPI, 2012) De stijging ligt op één lijn met de verkoop van vinyl in Groot-Brittannië waar die groei eveneens vijfiten procent bedroeg. In datzelfde jaar steeg de verkoop van vinyl in
Amerika nog eens met achttien procent. (Bijlage 5)
Een verklaring voor deze groei kan liggen in de toename van streaming. Waar de laatste jaren Mp3’s
downloaden en kopen een hype was is in de laatste jaren het aantal gebruikers van streamingdiensten flink
gestegen. In mei 2014 heeft Spotify in 56 landen waaronder België en Nederland 10 miljoen
betalende streamingklanten. De Spotify bibliotheek bevat ruim 20 miljoen tracks en daar worden er dagelijks
zo’n 20.000 titels aan toegevoegd.
In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van de streamingdienst, zeker in vergelijking met andere Europese
landen. Nederland staat zelfs op nummer 1 in de top 10.
De West-Europese Spotify-landen:
1. Nederland (7,8 top 3-plays per 100 inwoners)
2. Verenigd Koninkrijk (3,15 top3-plays per 100 inwoners)
3. België (2,51 top3-plays per 100 inwoners)
4. Ierland (2,37 top3-plays per 100 inwoners)
5. Duitsland (2,11 top3-plays per 100 inwoners)
6. Zwitserland (1,29 top3-plays per 100 inwoners)
7. Frankrijk (0,75 top3-plays per 100 inwoners)
8. Luxemburg (0,65 top3-plays per 100 inwoners)
(Tweakers, 2014)
Waarom is Vinyl dan zo populair?
MP3 maar ook nu streaming heeft niets tastbaars, niets blijvends. Het is handig, draagbaar en mobiel, dit is
de reden dat het zo populair is geworden in dit mobiele tijdperk. Echter willen mensen als een soort tegenbeweging iets tastbaars en blijvends. Een CD is inmiddels achterhaald, mensen blijken vinyl mooi te vinden,
groot en zichtbaar. Om deze reden besloot Free Record Shop in 2012 via hun webshop 14.000 titels op vinyl
aan te bieden. In het platentijdperk was het van belang een opvallende hoes te ontwerpen zodat die er
tussenuit zou springen in het platenschap. Sommige hoezen zijn dan ook echte kunstwerken.
(Muziekmarketingblog, 2011)
Iets waar mensen tussen de 30 en 50 jaar en 50+ nog herinneringen aan hebben van vroeger.
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De doelgroep van 30 tot 50 jaar heeft van een drukke baan, een gezin en allerlei andere verplichtingen en
daarom niet veel tijd om een concert te bezoeken. Zij luisteren dus eerder thuis muziek.
De derde doelgroep van 50 jaar en ouder heeft vaak al wat meer tijd voor een bezoek. Kinderen zijn vaak al
wat ouder, carrière maken staat niet meer op de eerste plaats en er wordt gezocht naar ontspanningsmomenten in het echte leven. (Neurburger, 2010) (Bijlage 4)
Als we kijken naar het online gebruik van55- tot 65-jarigen is nog bijna 90 procent actief op internet. Daarvan is de
helft op sociale media te vinden. Van de 65- tot 75-jarigen maakt nog ruim 70 procent gebruik van internet en van
hen gebruikt 33 procent sociale media. Van de 75-plussers is bijna 30 procent actief op internet, van wie 18 procent
op sociale media is te vinden. Deze groep is nog steeds wel actief op het internet maar is beduidend minder fanatiek. Hiermee is te verklaren dat zij beter in ‘real-life’ te benaderen zijn en daarmee graag live optredens bezoeken.
(CBS, 2013)
2.2Umfeldanalyse & Digitale omgeving
Er zijn geen cijfers te vinden voor populaire Nederlandse muziekgenres, kijkend naar de hitlijsten daarentegen vieren singer-songwriters hoogtij, evenals DJ’s en catchy pop-/rockmuziek. Ook artiesten van eigen
bodem zingend in eigen taal zijn populair. De stijl waarin Bregje Sanne Lacourt hoort en ziet men niet of
nauwelijks terug in de hitlijsten. Die kan worden gezien als nadelig of juist als een ‘unique selling point’.
Bregje Sanne Lacourt valt te scharen onder de singer-songwriters met een geheel eigen stijl. Niet één maar
meerdere muziekstijlen worden vertegenwoordigt in haar muziekrepertoire zoals te horen op haar album.
Dit maakt haar muziek toegankelijk voor liefhebbers van verschillende muziekstijlen. Er is concurrentie uit
de singer-songwritershoek maar niet in haar directe muziekgenre. Dit biedt kansen.
2.3 Conclusies
Uit bovenstaand onderzoek kunnen we concluderen dat de drie gevonden doelgroepen op verschillende
manieren dienen te worden benaderd. Alle doelgroepen zijn actief op internet en voor een groot deel ook op
social media maar uit de cijfers blijkt duidelijk dat de jongste doelgroep hiermee het best kan worden
benaderd. De tweede doelgroep, die van 30 tot 50 jaar, is evengoed online te bereiken maar het best door
de verkoop van vinylplaten daar zij een druk sociaal leven hebben en een carrière. De derde doelgroep is het
best bereikbaar door het geven van liveoptredens. Hoewel zij online goed bereikbaar zijn en bereid zijn om
platen te kopen, zijn zij het liefst betrokken in het echte leven voor de gewenste ontspanningsmomenten.
Losse campagnes voor iedere doelgroep zou meer geld kosten en met de huidige ‘mobiele doe-het-zelf maatschappij’  denk ik daarom dat een combinatie mogelijk moet zijn en lijkt het me niet ondenkbaar deze
campagnes te combineren in één of meer strategieën die de doelgroepen benaderen en samenbrengen.
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Hoofdstuk 3: Doelstellingen
Uit voorgaande kunnen duidelijke doelstellingen worden geformuleerd.
Namelijk hoe creëren we meer naamsbekendheid voor Bregje Sanne Lacourt en hoe bouwen we een
fanbase zodat mensen haar blijven volgen.
Concreet en SMART geformuleerd worden deze doelstellingen:
-

Meer naamsbekendheid creëren binnen de doelgroep 50 plus voor Bregje Sanne Lacourt door
middel van live-verschijningen in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 10%.

-

Meer naamsbekendheid creëren door gebruik van online media binnen de doelgroep  12 tot 30 jaar
voor Bregje Sanne Lacourt in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 10%.

-

Een fanbase bouwen voor Bregje Sanne Lacourt door middel van vinyl verkoop en artwork binnen de
doelgroep van 30 tot 50 jaar in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 25 personen.

-

Een fanbase bouwen voor Bregje Sanne Lacourt door middel van liveoptredens binnen de doelgroep
van 30 tot 50 jaar in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 25 personen.

Hoofdstuk 4: Concepten en Promotiecampagnes
4.1 Vooronderzoek & Brainstorm
Allereerst is een brainstorm noodzakelijk en een tweede blik op de SWOT en confrontatiematrix. Hieruit komen associaties naar boven die kunnen leiden tot werkbare strategieën.
Uit de confrontatiematrix kwam naar voren dat de kansen voornamelijk liggen op het gebied van:
-

Co-creatie
Social Media
Back-to-Basic

Bedreigingen zijn:
-

Economische Crisis
Downloading & Streaming
Commerciële Concurrentie

De weg naar de twee stratgieën komt voort uit twee items die eerder zijn genoemd en die me zijn opgevallen naar aanleiding van het interview met Bregje Sanne Lacourt. Eén van die opvallende items was de
binding met haar fans. Haar fans staan dicht bij haar en dat wil ze graag stimuleren.
Hamvraag voor een strategie is dus:
Hoe brengen we fans nog dichterbij?
Een ander opvallend item dat me is bijgebleven is dat Bregje Sanne me vertelde dat ze haar albumartwork
heeft uitbesteed en dat graag bij een volgend album weer zou willen doen. Hierop ben ik research gaan
doen naar het effect van winacties en fanartwork om te komen tot een tweede strategie.
Wat zou het voor Bregje Sanne Lacourt betekenen als ze artwork voor haar volgende album zou uitbesteden
aan haar fans, gekoppeld aan een winactie?
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Na woordenassociatie,brainstorm (zie bijlage 6) en research op het internet ben ik gekomen op enkele opvallende en inzetbare ontwikkelingen. Allereerst is de trend back-to-basic ook het leggen van nauwe banden
met de klant (in deze fans), precies dat wat past bij Bregje Sanne Lacourt daar zij ook toegang tot haar privé
Facebookprofiel toestaat aan haar fans en haar liedjes gaan over zaken die iedereen hoort, ziet en voelt.
Geen management, een grote platenmaatschappij en omslachtige contactmogelijkheden,  nee, direct contact met de artiest. Ten tweede betekent Co-creatie iets samen maken en uit de huidige albumhoes en de
uitgesproken wens voor de toekomst om dit vaker te doen blijkt dat een samenwerking voor de artiest tot
de mogelijkheden behoort. Niet ondenkbaar is dus een samenwerking met fans. Ten slotte wordt alles wat
een persoon en specifiek een artiest doet tegenwoordig gedeeld op Social Media. Dit is dan ook een middel
dat beslist kan worden ingezet, zeker nu uit onderzoek bleek dat hiermee alle doelgroepen, en met name de
jongste doelgroep, worden bereikt.
Enkele hersenspinsels en precedenten naar aanleiding van bovenstaande om te komen tot twee strategieën/
campagnes heb ik op papier gezet . Met de vraag hoe dichter bij de fans te komen kwam ik tot stations. Dagelijks reizen er veel mensen met de trein.
Er staan sinds 2011 piano’s op verschillende stations in Nederland, het begon in Nijmegen. Wereldwijd wordt
er gewerkt met vele straatpiano’s die bespeeld mogen worden door voorbijgangers. In plaats van een straatmuzikant-imago wat we Bregje Sanne uiteraard niet per se willen geven, zou zij ook gebruik kunnen maken
van deze piano’s om publiciteit te generen. Misschien is zelfs een samenwerking met NS te genereren.
Positieve publiciteit voor NS en promotie voor de muziek van Lacourt. Sinds dit jaar staat er ook een vleugel
op amsterdam CS. NS is daarmee een campagne begonnen: ‘Er is meer te halen op het station dan de trein.’
Hierop kan Bregje Sanne Lacourt inspelen.
Bovenstaande is te herleiden uit artikelen geschreven door het AD, NRC en op NU.nl. In deze artikelen wordt
beschreven hoe het draaien van muziek op station de wachttijd gevoelsmatig verkort of juist realistisch maakt
aangezien deze nu soms wel drie keer langer lijkt te duren dan daadwerkelijk het geval is. De reizigers krijgen
overdag vrolijke en rustige achtergrondmuziek te horen om de sfeer te verbeteren en in de avond krijgen
reizigers klassieke muziek te horen omdat die de veiligheid op de stations ten goede zou komen. (NU.nl, 2009)
Naast het draaien van muziek dat enkele jaren geleden al werd ingezet hebben de Nederlandse Spoorwegen
een nieuw wapen tegen de ergernis van een vertraagde of gemiste trein. Een piano in de stationshal op
stations Nijmegen, Amsterdam en Breda zou ergernis moeten tegengaan. De bedoeling is dat reizigers
spontaan achter de vleugel kruipen. Volgens NS moet de tijd doorgebracht op het station geen verloren tijd
zijn. Het blijkt een succes, NS ontvangt veel complimenten. In Nijmegen is de piano op het station onderdeel
van het openluchtpianoproject ‘Buiten Spelen.’  De piano’s in Amsterdam en Breda zijn lokale initiatieven in
samenwerking met NS. De piano’s hebben als doel de stations aangenamer te maken. (AD, 2014)
In het buitenland is een soortgelijk project al langer een fenomeen. De britse artist Luke Jerram probeert al
vanaf 2008 met zijn project ‘Play me, I’m Yours’ wereldwijd piano’s te verspreiden.
Het pianoproject maakt het niet alleen aangenamer voor de reiziger om op het station te vertoeven maar het
maakt het ook gemakkelijker voor artiesten om te spelen op een openbare plaats als het station. Om ergens
te spelen is steeds vaker een vergunning vereist. Door deze piano’s is er een extra mogelijkheid gecreëerd om
te kunnen spelen in het openbaar.
Naar aanleiding van deze informatie kwam ik tot een inzicht.
Wat als we Bregje Sanne Lacourt nu gebruik laten maken van een dergelijk initiatief als een soort tour?
Wat we niet willen is Bregje Sanne Lacourt neerzetten als straatmuzikant. Denk eerder aan een soort
moderne Troubadour. Het muziekrepertoire waarin Lacourt speelt past perfect bij de onderwerpen waarover
de vroegere Troubadour zong. Ook hier ben ik onderzoek naar gaan doen waarbij ik uitkwam bij het vroegere
repertoire van een troubadour.
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Het repertoire van een troubadour bestond onder andere uit:
Alba – het morgenlied
Dansa/Balada – een lied met een refrein
Escondig – een verontschuldiging van de minnaar
Gap – een uitdagend lied
Jeu parti – een liefdesdebat
Pastorela – een lied over een ridder en een herderinnetje
Sirventes – satirisch lied
Planh – klaagzang
Descon – een lied waarin een afwijkend gevoel wordt bezongen
(Wikipedia, 2014)
Er zitten behoorlijk wat overeenkomsten in bovenstaande onderdelen van het repertoire en dat waarover
Bregje Sanne Lacourt zingt. Zo zijn er liefdesliedjes, liedjes die de spot drijven of zelfs satirisch worden, een
klaagzang en een verontschuldiging of treurig lied. Uiteraard is dit alles wel in een modern jasje gestoken,
gemengd met muziekstijlen als blues, jazz, country, pop en americana, maar de gelijkenissen maken dat
Bregje Sanne Lacourt niet zou misstaan als moderne troubadour.
Met liveoptredens kunnen veel mensen worden bereikt, zeker op een drukke plek als een station. Echter zal
nooit iedere doelgroep worden bereikt. Daarom is een ander item dat ik heb onderzocht dat van het
videodagboek. Niet alle doelgroepen zullen Bregje Sanne live gaan zien en dat is zonde. Waarom de liveoptredens daarom niet vastleggen? Bloggers zijn nog altijd erg populair en videodagboeken worden in vele
vormen bijgehouden. Echter bleek uit mijn online onderzoek dat dit nog niet veel wordt toegepast door
artiesten terwijl de trend van terug naar de basis en mensen echt willen leren kennen wel zijn intrede heeft
gedaan. Hoe leren we mensen beter kennen dan door een kijkje te nemen in hun leven. Hoe kunnen (potentiële) fans een beter kijkje krijgen in het leven van Bregje Sanne Lacourt, hoe kunnen zij gemakkelijk in
aanraking komen met haar werk? Een videodagboek zou een persoonlijke benadering zijn voor contact met
fans. Bregje Sanne heeft al aangegeven dat sinds ze haar fans toelaat op haar privéprofiel op Facebook ze
meer contact met hen heeft en hen kan vragen op haar te stemmen en deel te zijn van haar muzikale leven.
Als fans nog meer van haar gaan zien in de vorm van video’s zal dit de band alleen maar versterken.
Het koppelen van bovenstaande gegevens zou leiden tot iets als The diary of modern Troubadour Lacourt.

Voor een tweede stratregie ben ik me gaan verdiepen in artwork door fans en wedstrijdelementen.
Een trend die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld is de trend genaamd Gamification. Veelal gaat het om
spelenderwijs leren, maar Gamification heeft ook aangetoond hulpzaam te zijn bij het vergroten van betrokkenheid. Daarnaast blijkt het een bijzonder goede stimulans bepaalde taken te vervullen. Met het oog op de
prijs wordt werk beter gedaan en is er een stimulans die mensen van nature aanspoort. Marketingtechnisch
wordt Gamification inmiddels veelvuldig ingezet. Marketing en Gamification hebben een behoorlijke overlap
en zijn zeer goed in staat om elkaar te versterken. Centraal staat altijd dat de consument de uiteindelijke
‘creator of value’ is. Van belang is dat hetgeen de consument, of in dit geval de fan doet, waarde creërt en
daarmee een bedrijf of artiest meerwaarde levert.
(Huotari, Kai & Juho Hamari 2012) (Enterprise Gamification, 2014)
Nu een wedstrijdelement mensen motiveert en betrokkenheid vergroot is een wedstrijd uitschrijven nog
niet zo’n gek idee. Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot, men heeft het oog op de prijs en er wordt
meerwaarde gecreëerd door de fans, namelijk albumart. Daarnaast wordt ook een algehele meerwaarde
gecreëerd, namelijk meer betrokkenheid bij dat wat Bregje Sanne Lacourt doet.
Uiteraard moet de prijs wel in een lijn liggen met dat wat de betrokkenheid zal vergroten. Een voorbeeld is de
mogelijkheid tot het winnen van een gesigneerde vinylplaat. Dit brengt mensen (nog) meer in contact met de
muziek én een handtekening geeft het een persoonlijke touch. Uiteraard is de hoofdprijs de winnende cover
voor het volgende album. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om aan die hoofdprijs een eenmalig liveoptreden te koppelen bij de fan thuis. Dit is persoonlijk, uniek en een extra stimulans.
Niet te vergeten kan niet iedere fan tekenen, knippen, plakken, schilderen en photoshoppen en moet een
zo groot mogelijk deel van de doelgroep worden aangesproken. Daarom is het verstandig een stemronde
te integreren waaraan evengoed een winactie gekoppeld is. Stem op jouw favoriete albumart en win een
gesigneerd exemplaar van het album op vinyl. Zo wordt een groter deel van de doelgroep aangesproken en
hebben ook zij een extra stimulans om deel te nemen aan de stemronde.

Het koppelen van bovenstaande gegevens zou leiden tot iets als Fanart to Albumart.

4.2 Concepten en Promotiecampagnes
Strategie 1 – Troubadour Lacourt
De jongste doelgroep (12-30jr) is zeer actief online, de middelste doelgroep (30-50jr) wil graag in het bezit
zijn van vinyl en de derde doelgroep (50 plus) wil graag liveoptredens bijwonen.
De eerste strategie omvat de status van een moderne troubadour belangrijke Nederlandse stations.
De optredens worden met de camera gefilmd door bandleden of bregje zelf, simpel met de mobiele telefoon
of handcamera. Voor binding reist Bregje Sanne met de trein. Filmpjes komen online voor de de doelgroep/
fans en met namen voor de jongste doelgroep. Ontmoet bregje zelf en ga op de foto en win een van de 10 vinylplaten of een liveoptreden in de tuin of huiskamer. Kosten: treinreis (in overleg met NS), vinylplaat 10 maal
en een liveoptreden. Een tour bestaat uit bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Friesland,
Alkmaar, Nijmegen, den bosch, eindhoven, maastricht, breda, tilburg, middelburg, rotterdam coming home
vespreid over meerdere dagen. De gehele tour, inclusief optreden en reis ernaartoe met de trein wordt vastgelegd als een soort dagboek.
Met deze strategie worden twee doelstellingen samengevoegd en worden verschillende doelgroepen aangesproken, namelijk zowel de jongeren, de 30 to 50 jarigen als de 50 plus doelgroep. We koppelen met deze
strategie de volgende twee doelstellingen:
-

Meer naamsbekendheid creëren binnen de doelgroep 50 plus voor Bregje Sanne Lacourt door
middel van live-verschijningen in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 10%.
Meer naamsbekendheid creëren door gebruik van online media binnen de doelgroep  12 tot 30 jaar
voor Bregje Sanne Lacourt in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 10%.

Met deze strategie zetten we Bregje Sanne Lacourt neer als een soort moderne troubadour. Ze reist langs de
verschillende grote treinstations in Nederland om daar kleine liveshows te geven. Spontaan, net als de piano’s in de stations. Haar reis wordt gevolgd en vastgelegd met een handycam of mobiele telefoon waardoor
een soort videodagboek ontstaat. Dit videodagboek wordt op YouTube vertoond en gedeeld via social media
en haar website.
Uit onderzoek is gebleken dat je jongste doelgroep (12-30 jaar) zeer actief is online. Zij zullen deze online
actie dus het eerst oppikken nadat de 50+ doelgroep in contact is weten te komen met Bregje Sanne Lacourt
tijdens haar liveoptredens op de stations. De middelste doelgroep is, zo blijkt uit ons onderzoek, ook nog
behoorlijk actief online. Daarnaast bevinden zich onder deze doelgroep ook de meeste forensen, hierdoor
zullen zij met deze actie zeker ook worden aangesproken.
De ‘troubadour stationstour’ wordt aangekondigd via de website, social media en een aankondigend filmpje op Youtube. Zo worden de doelgroepen attent gemaakt op het feit dat Bregje deze tour gaat doen.  Er
zal overleg plaatsvinden met de Nederlandse Spoorwegen om te zien of een samenwerking mogelijk is om
samen irritatie en verveling op de stations tegen te gaan. Positieve publiciteit voor Bregje Sanne Lacourt,
Positieve publiciteit voor de NS. Mocht deze samenwerking plaatsvinden kan ook worden gepromoot via de
website van NS, in de trein en op de stations.
Deze strategie kost vooral tijd, weinig geld. Het gaat voornamelijk om het plannen van de treintour waarbij
Bregje Sanne Lacourt voor de zichtbaarheid het best met de trein kan reizen. Zo is zij onder de mensen die zij
aan zich probeert te binden. Het filmen en monteren kost tijd maar weinig tot geen geld. Om de spontaniteit
van de tour te benadrukken is het filmen met een handycam of mobiele telefoon voor de hand liggend. Dit
kan Bregje Sanne Lacourt onderweg naar de stations zelf doen en tijdens de optredens een band- of familielid. Hierdoor worden kosten gespaard en de afstand met de doelgroep verkleind.
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Wat geld kost is het reizen van station naar station. Het is daarentegen niet ondenkbaar dat NS openstaat
voor een samenwerking met deze artieste. Uit bovenstaande artikelen in hoofdstuk 4.1 blijkt dat NS er in het
verleden al aandacht aan heeft besteed de wachttijd korter en aangenamer te maken door middel van
muziek. Een samenwerking levert Lacourt niet alleen publiciteit op maar NS ook positieve feedback.
De muziek van Bregje Sanne Lacourt is feel good en melancholisch, perfect voor een positieve vibe op één
of meer van de grote stations.
Zoals zojuist al aangehaald bevinden zich in de doelgroep 30-50 jaar de meeste forensen. Om deze forensen
aan te trekken kunnen er winacties worden verbonden aan deze tour. Leg een stukje van het optreden van
Bregje Sanne Lacourt vast op jouw favoriete station of maak een foto met Bregje Sanne Lacourt in de trein
(uiteraard zal zij haar herkenbare bloemetjesjurk dragen) of zing mee met Bregje Sanne tijdens haar tour en
win één van de tien gesigneerde vinylplaten of de hoofdprijs, een huiskamer-/tuinconcert van Bregje
(en haar band).
Bij deze strategie komen alle doelgroepen samen. De doelstellingen zijn meetbaar door volgers op facebook,
views op Youtube en ingezonden winactie-deelnames te monitoren. Het leuke van een dergelijke strategie
is dat het niet bij een eenmalig ingezette strategie hoeft te blijven. Deze strategie leent zich uitstekend voor
herhaling met nieuwe liedjes op dezelfde en andere, nieuwe plekken.
Samengevat budget:
- tijd
- reiskosten (evt. samenwerking NS)
- 10 vinylplaten
- huiskamer-/tuinconcert
Tijdsplanning
Voorjaar 2015
Maart – Juni/Juli (afhankelijk van planning tour)
Augustus Concert, datum nader overeen te komen
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Strategie 2 – Fanart Albumart
De jongste doelgroep (12-30jr) is zeer actief online, de middelste doelgroep (30-50jr) wil graag in het bezit
zijn van vinyl en de derde doelgroep (50 plus) wil graag liveoptredens bijwonen.
De tweede strategie omvat het element Gamification dat bewezen een positief effect heeft op betrokkenheid
en een goede stimulans vormt voor deelname. Het startpunt is het eerste album ‘The Keeper of Changing
Winds’ waarvoor Bregje Sanne Lacourt het artwork uit handen heeft gegeven aan Yolet Luijendijk. De albumhoes bestaat uiteen portret van Bregje Sanne met beeltenissen die doen denken aan de seizoenen. Direct na
het zien van het resultaat gaf zij aan dit vaker uit handen te willen geven. Voor ieder album een nieuwe hoes
door een andere artiest met een nieuw portret van Bregje Sanne Lacourt. Naar aanleiding van deze uitspraak
onstond de tweede strategie. Fans sturen hun ontwerp voor de nieuwe albumhoes in. Het publiek mag
stemmen en maakt daarmee kans op één van de vijf gesigneerde exemplaren van het album op vinyl. Het
resultaat is een Top 10. Deze tien kandidaten krijgen ieder evengoed een gesigneerd exemplaar op vinyl, daarnaast maken zij kans op een huiskamer-/tuinconcert van Bregje Sanne Lacourt en de kans om met hun werk
op de albumhoes van Bregje Sanne Lacourt’s nieuwe album te schitteren.
Met deze strategie worden wederom twee doelstellingen samengevoegd en verschillende doelgroepen aangesproken, namelijk zowel de jongeren, de 30 to 50 jarigen als de 50 plus doelgroep. We koppelen met deze
strategie de volgende twee doelstellingen:
-

Een fanbase bouwen voor Bregje Sanne Lacourt door middel van vinyl verkoop en artwork binnen
de doelgroep van 30 tot 50 jaar in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 25 personen.
Meer naamsbekendheid creëren door gebruik van online media binnen de doelgroep  12 tot 30 jaar
voor Bregje Sanne Lacourt in een tijdsbestek van zes maanden met ten minste 10%.

De doelstellingen hierboven richten zich vooral op de doelgroepen 12-30 en 30-50 jaar. Zij zullen het eerst
de atie oppikken omdat zij het meest actief zijn online. Echter wordt ook de doelgoep 50 plus aangesproken
met deze strategie. Zoals eerder in dit rapport vermeld zijn zij de doelgroep die meer vrije tijd heeft. Zij zullen
daarom wellicht ook inspanningen willen leveren op creatief gebied.
Bregje Sanne Lacourt heeft zelf al aangegeven met haar albums/singles te willen werken met kunstenaars en
tekenaars voor haar albumhoes. Waarom zouden we hier geen winactie aan koppelen?
Ontwerp een nieuwe album-/singlehoes voor Bregje Sanne Lacourt en stuur deze in voor eind mei.
Je mag knippen plakken, schilderen, tekenen, photoshoppen etc.
Er wordt een top 10 samengesteld door middel van stemmen. Onder alle stemmers worden 5 gesigneerde
vinylplaten verloot. Alle Top 10 winnaars krijgen ook een gesigneerde vinylplaat. Uit de Top 10 kiest Bregje
Sanne Lacourt de beste inzending. Het winnende werk wordt uiteraard met naam en toenaam gebruikt voor
het volgende album, ook wint diegene een huiskamer-/tuinconcert van Bregje (en haar band).
Met deze strategie worden wederom alle doelgroepen aangesproken en wordt een band gecreëerd met
de doelgroep en daarmee met de fans. Kunstenaars en creatievelingen zijn er in alle leeftijden en daarmee
wordt niemand uitgesloten. En ben je nu niet zo creatief aangelegd dan kun je nog steeds bijdragen aan het
opbouwen van een band. Stemmen en de kans op te winnen geldt ook voor mensen die niets inzenden.
Er wordt een oproep van de wedstrijd gedaan op Youtube, Social Media en via de website. Zoals Bregje
Sanne Lacourt zelf aan aangaf werkt ook een ouderwetse poster op het toilet van de kroeg goed en bij deze
strategie is een dergelijke poster ook een passende mogelijkheid waarmee nagenoeg alle leden van de doelgroepen kunnen worden bereikt.
Artwork voor de winactie is in te leveren via de website, via e-mail en via de post. De werken zullen dan zo
snel mogelijk online worden geplaatst. Dit om de 50 plus doelgroep een extra kans te geven op deelname.
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Bij deze strategie komen alle doelgroepen samen. De resultaten op de doelstellingen zijn meetbaar door te
monitoren waar de inzendingen vandaan komen en hoeveel dit er zijn, wie er stemmen en hoe dedicated zij
zijn (social media), het aantal likes op Facebook voor en na de actie en de algehele animo voor de strategie.
Evenals bij de eerste strategie is het leuke van deze strategie dat het niet bij een eenmalig ingezette strategie
hoeft te blijven. Deze strategie leent zich uitstekend voor herhaling zodra er een nieuw album uitkomt.
Samengevat budget
- tijd
- 15 vinylplaten
- Een huiskamer-/tuinconcert
Tijdsplanning
Voorjaar 2015
Maart – Juni/Juli
Augustus Concert, datum nader overeen te komen

Bronnenlijst

- AD, piano in het station verzacht de pijn van vertraagde trein, opgevraagd op 2 januari 2015 van http://www.ad.nl/ad/
  nl/5602/Muziek/article/detail/3764171/2014/10/08/Piano-in-het-station-verzacht-de-pijn-van-vertraagde-trein.dhtml
- CBS Nederland. Geraadpleegd op 20 oktober 2014 & 1 januari  2015 van http://www.cbs.nl/
- CBS, Rapport Bevolkingstrends 2013, Gebruik en gebruikers van sociale media, 2013
  opgevraagd op 3 januari 2015 van http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/06A12225-495E-4620-80F6-F2A53E819957/0
20131001b15art.pdf
- Crucq-Toffolo, G. & Knitel, S. (2013). Concept Denken: basisboek voor conceptontwikkeling. Amsterdam: BIS Publishers.
- De grote prijs van Nederland, Deelnemers, Bregje Sanne Lacourt, opgevraagd op 4 november 2014 van http://www
groteprijsvan.nl/deelnemer/bregje-sanne-lacourt/
- Enterprise Gamification, Facts & Figures Gamification, opgevraagd op 4 januari 2015 van
   http://www.enterprise-gamification.com/mediawiki/index.php?title=Facts_%26_Figures
- EuroPNstyles: mannen komen van Foursquare, vrouwen van Facebook [onderzoek] (2012, 14 maart) Opgevraagd op 23
  mei 2014 van http://www.porternovelli.nl/
- Facebook, Likes Bregje Sanne Lacourt publieke pagina, opgevraagd op 31-12-2014 van https://www.facebook.com/bre
je.lacourt
- Huotari, Kai & Juho Hamari, 2012. Defining Gamification - A Service Marketing Perspective, opgevraagd op 4 januari
  2015 van http://juhohamari.com/publications
- Instagram, volgers en profielpagina BregjeSanneLacourt, opgevraagd op 31-12-2014 van http://instagram.com/bregje
anne
- Lacourt, Bregje Sanne – Keeper of changing winds, 3 voor 12 Luisterpaal, opgevraagd op 4 november 2014 van
  http://3voor12.vpro.nl/luisterpaal/albums/Bregje-Sanne-Lacourt.html
- Muziekmarketingblog, Vinyl is in opmars, de fieten en cijfers, opgevraagd op 2 januari 2015 van http://muziekmarketin
blog.wordpress.com/2011/12/12/vinyl-is-in-opmars-de-feiten-en-cijfers/
- NRC, hoe drie artiesten onverwacht samen optreden op Amsterdam Centraal, opgevraagd op 2 januari 2015 van
  http://www.nrc.nl/muziek/2014/10/09/hoe-drie-artiesten-onverwacht-samen-optraden-op-adam-cs/
- NU.nl, Muziek op perron voor wachtende reiziger, opgevraagd op 2 januari 2015 van
  http://www.nu.nl/binnenland/2114044/muziek-perron-wachtende-reiziger.html
- Swinkels, V. (2014, 18 februari). Een snel veranderende wereld vraagt om flexibiliteit: trends 2014 uitgelicht [blog].
  Opgevraagd op 25 oktober 2014 van http://www.dutchcowboys.nl/online/31108
- Tweakers, spotify passeert grens van 10 miljoen betalende gebruikers, opgevraagd op 1 januari 2015 van
  http://tweakers.net/nieuws/96154/spotify-passeert-grens-van-10-miljoen-betalende-gebruikers.html
- Twitter, cijfers volgers en profielpagina BregjeSanneLacourt, opgevraagd op 31-12-2014 van
  https://twitter.com/BregjeSMusic?lang=nl
- Wikipedia, Troubadour, opgevraagd op 2 januari 2015 van http://nl.wikipedia.org/wiki/Troubadour
- Youngworks, Muziektrends, 8 november 2010, opgevraagd op 4 november 2014 van http://blog.youngworks.nl/trends
muziektrends
- YouTube, cijfers en profielpagina MsBrekkies, opgevraagd op 31-12-2014 van
  https://www.youtube.com/user/MsBrekkies/videos

25

Bijlagen
Bijlage 1. Links
Website: http://bregjesannelacourt.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bregje.lacourt?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/BregjeSMusic
Instagram: http://instagram.com/bregjesanne
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tV0q4BlV9oA&list=PLIjJkKVOELNiAPl4sfbhJDcu_QU--nZnq
Itunes Apple: https://itunes.apple.com/nl/artist/bregje-sanne-lacourt/id875512950
Grote prijs van Nederland
http://www.groteprijsvan.nl/deelnemer/bregje-sanne-lacourt/
Bijlage 2. Filmpjes
U don’t know – official musicvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_-smVZEc6l4
Time in a bottle: https://www.youtube.com/watch?v=tV0q4BlV9oA&list=PLIjJkKVOELNiAPl4sfbhJDcu_
QU--nZnq&index=2
Bijlage 3. statistiek Gebruik Sociale Media Nederland naar persoonskenmerken, 2012

Bron: CBS, Rapport Bevolkingstrends 2013, Gebruik en gebruikers van sociale media, 2013.
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Bijlage 4: Concertbezoekers per Generatie

Bron: Michael Neurburger, Masterscriptie, 2010 [onderzoek]
Bijlage 5: Vinyl is terug, VS verkoopcijfers.

Bron: Statista, http://www.statista.com/chart/1465/vinyl-lp-sales-in-the-us/
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Bijlage 6: Woordenassociatie Brainstorm
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Bijlage 7: Interview Bregje Sanne Lacourt
Hallo Bregje Sanne,
Wat fijn dat ik je wat vragen mag stellen voor mijn adviesrapport. Hier komen ze aan!
Vertel eens wat over jezelf, een soort korte biografie?
Opgegroeid in Brabant, conservatorium gedaan in Rotterdam en blijven plakken.
Ik heb veel gedaan in de voorgaande jaren op zowel commercieel vlak (tv, publishing, studiowerk) als projec
ten maar omdat dat er niet toe doet voor mijn eigen werk staat dat expres niet op mijn site. Afgelopen 20
september heb ik mijn eerste album uitgebracht en nu ben k bezig met het promoten van dat album.
Zou je jezelf kunnen omschrijven in 5 kernwoorden?
Hyper, duidelijk, rechtvaardig, grote mond, neiging naar tunnelvisie als het over mij of mijn werk gaat, katten
liefhebber
       

Was muziek altijd al je passie?
Ja, als kind was ik al de top 40 aan het bijhouden met mijn cassette bandjes en probeerde ik te gokken welke
liedjes nummer 1 werden. Inmiddels weet ik dat de muziekwereld veel meer lagen heeft dan de voice of
holland hahaha
Wat drijft jou in je passie voor muziek?
Het is een noodzaak. Ik word heel chagrijnig en leeg als ik geen muziek kan maken. Het is mijn eigen therapie
zullen we maar zeggen.
Waarin maak jij het verschil als artiest/muzikant?
Ik ben niet per se een principekonijn maar het gaat mij wel aan het hart dat er een cultuur ontstaat waarin
mensen denken dat je er alleen maar komt door de commercie in te gaan en/of aan een programma mee te
doen. Of dat je 40.000 euro neer moet tellen om een goede plaat te maken. Ik probeer voor mezelf en voor
anderen misschien te bewijzen dat het gaat om de lange adem en dat je goed naar je onderbuik gevoel moet
luisteren als het gaat om belangrijke beslissingen nemen in dit vak. Dat kost mij overigens net zo veel moeite
als iedere andere artiest gok ik zo.
Wat geeft jou inspiratie voor liedjes en jouw muziek? En heb je artiesten die je inspireren?
Beelden, gebeurtenissen, tekst eigenlijk alles wat je hoort ziet leest voelt. De kunst is om een gevoel bij zijn
kladden te grijpen en het aan alle kanten onder het licht te leggen. Het daarna even weg te leggen en dan
alleen maar te voelen. Dan komt daar vanzelf beeld bij en dat kun je verwoorden. Dayna Kurtz is daar goed
in, Dolly Parton en Bonnie Raitt maar ook Leonard Cohen of Tom Waits . Ook Rotterdamse acts zoals LuLu
Doxin, Delouise of Michel Ebben.
Ik hoor duidelijk verschillende invloeden in je muziek, verschillende stijlen/genres. Zou je zelf kort 		
kunnen omschrijven welke muziekstijlen dit zijn en waarom deze jou inspireren?
Country blues folk americana maar ook pop, alle genres hebben heel erg het verhalende in zich. Pop iets
minder maar als je kijkt naar de andere genres dan draait het om het verhaal, de tekst en die mag einde		
loos lang zijn. Gelukkig ben ik ook een persoon die 3 uur in een kwartier probeert te lullen dus in deze
genres voel ik mij erg thuis. Daarbij zit er een stukje melancholie in deze muziekgenres die ik erg voel
(mits goed uitgevoerd).
Je hebt recent een album uitgebracht. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe is het tot 		
stand gekomen en hoe zou je het album omschrijven?
Michael Prins en ik hadden een discussie over de huidige muziekbusiness en dat kwam omdat de 		
talentenjachten ineens op kwamen zetten. Hij adviseerde om een plaat te maken zonder concessies.
Geen label geen management niemand die mij moest gaan vertellen hoe het zou moeten volgens de regels.
Toen ben ik gewoon begonnen met opnemen met Michel Ebben en vervolgens begon ik met crowdfunding.
Toen zat er ineens tijdsdruk achter wat op zich wel goed was.
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Hier en daar heb ik nog wel wat afleiding gehad van partijen die er iets mee wilden maar
uiteindelijk kwam het er op uit dat ik dan toch concessies moest doen op de artwork of qua geldtoevoer en
zelfs de muziek waarop ik het allemaal stop heb gezet. Het is een eigenzinnig album geworden waarin we
elke keer de niet voor handliggende sounds hebben gekozen. Ook niet naar de samenhang van de nummers
maar gewoon per liedje gekeken naar wat het liedje nodig had en hoe het in mijn hoofd klonk.
Wat betreft de titel en de hoes:
            The Keeper of Changing Winds zegt eigenlijk: de hoeder van de veranderende winden.
Wind staat voor veranderingen, verandering van seizoenen. Men spreekt vaak over belangrijke
gebeurtenissen op deze manier ‘die zomer in ‘82 verhuisden wij naar Amerika’ of ‘we gingen uit elkaar vorig
jaar winter’. Met alle veranderingen heb je ook emoties en dingen die pas later op zijn plek vallen als de
wind is gaan liggen.
Met ‘The Keeper’ bedoel ik meer aan het stuur staan van die winden dan je te laten mee voeren en
er last van hebben dat dingen veranderen.
Of wellicht een jammerlijke poging van mij om er controle over te willen hebben maar dat weet ik pas over
een paar jaar gok ik.:-) In de hoes zie je dat er een treurwilg naast mijn hoofd staat, deze staat voor winter
het uiltje voor de herfst het vogeltje voor de winter en de de kleuren gaan richting zomer. De hoes is
getekend door Yolet Luijendijk. Ik zit er over de te denken daar een traditie van te maken: elk album een nieu
we kunstenaar die een portret maakt van mij.
Wat zijn je communicatiemiddelen? Facebook, website, maak je van nog meer middelen gebruik?
Naast facebook twitter en instagram heb ik inderdaad ook een eigen website.
Een ouderwetse poster op de wc van de kroeg werkt overigens ook nog steeds prima hoor.
Wat ik wel express doe ik mensen toelaten op mijn privé facebook zodat ze meer contact hebben 		
met wie ik ben buiten mijn artiest zijn.
Hierdoor kan ik soms dingen niet posten wat ik normaal wel zou doen (als ik bijvoorbeeld even in de
put zit meld ik dat niet) maar mensen kopen mijn muziek omdat ze het goed vinden en/of omdat ze
mij tof vinden. Dus op die manier probeer ik ze bij mij te houden en ze mij te laten leren kennen.
Zeker nu ik mee doe met de Grote Prijs van Nederland is het wel fijn dat ik zo heel mensen tegelijk
lief kan vragen of ze op mij willen stemmen en of ze het willen delen met vrienden en familie, wat 		
ze ook allemaal doen gelukkig. Je moet alleen wel blijven doseren met attentie vragen voor dingen.
Wie beschouw jij als jouw doelgroep?
12 t/m 30 jarigen vinden het interessant, 30 t/m 50 willen de vinylversie en de 50 plussers komen 		
heel graag naar de optredens  Dus eigenlijk is mij doelgroep heel breed. Zelfs de mensen die door
gaans naar top40 pop luisteren vinden het doorgaans tof.
Wat ligt je het best/zou je graag willen, grote, spectaculaire of juist kleine, intieme optredens? En waarom
wil je dit/past dit bij jou?
Ik heb als backingvocalist van de Devils Blood voor 7000 mensen gestaan en ja dat was erg gaaf! Maar in 		
mijn genre weet je ook dat die kans heel klein is. Mijn muziek is daar niet commercieel genoeg voor en dat is
niet erg. Wat ik wel graag zou willen is dat mijn muziek goed genoeg wordt bevonden om onder een film of
commercial te zetten. Het allerliefst zou ik voor een film de muziek in opdracht willen maken een keer. Wat
betreft optredens merk ik sinds ik geen covergigs meer doe en uitsluitend eigen werk het publiek daar ook
voor komt en dat is heel fijn! Dan maakt het mij niet uit of ik voor 5 man sta te spelen of 7000.
Wat zijn je toekomstplannen? Liggen die binnen de muziek en zo ja, heb je een ultiem doel/ultieme 		
droom?
Ik wil graag dat deze plaat goed loopt en dat er nog mooie optredens aankomen, het liefst met 12 koppige
band zoals ik gedaan heb met de cd release. Daarna wil ik aan de tweede gaan werken en misschien nog die
ene film waar ik voor mag schrijven?
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