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Je muziek op internet aanbieden voor promotiedoeleinden
Ook zonder platenmaatschappij zijn er verschillende mogelijkheden om je muziek te verspreiden.
Er zijn verschillende publicitaire redenen om je muziek gratis aan te bieden:
•
•
•

Je kunt meer bekendheid aan je band geven bij een groter publiek;
Het kan onderdeel zijn van een promotionele actie, bijvoorbeeld als voorproefje van
een nieuw uit te brengen EP of album;
Programmeurs hebben zo gemakkelijk toegang tot je muziek, waardoor je wellicht
sneller door hen wordt geboekt.

Wil je je muziek niet gratis weggeven, maar mensen wel gratis laten luisteren? Je kunt hele
nummers en/of gedeeltes van een nummer (snippets) als stream aanbieden. De muziek wordt
direct afgespeeld en niet eerst gedownload. Dit is een handige manier om je muziek te laten horen,
mensen te interesseren en te stimuleren om je muziek te kopen.
Sites die goed werken voor promotie
Er zijn veel sites en programma’s waarmee je je muziek als stream kunt aanbieden. Veel van deze
websites hebben ook een ‘embedding’ functie waardoor je je muziek op je eigen website kunt
plakken zonder dat het extra kosten met zich meebrengt. Je kunt je muziek ook op je eigen
website zetten, maar dit vraagt extra bandbreedte en dus extra kosten. Bij onderstaande
voorbeelden krijg je ook waardevolle statistieken over hoe vaak je nummers zijn beluisterd, waar de
luisteraars vandaan komen etc.
o

Facebook is nog steeds een populair sociaal netwerk. Het is mogelijk om via
widgets van YouTube, Bandcamp en Soundcloud je eigen muziek te
promoten. Facebook is ook een veelgebruikte site om optredens, events en cdreleases onder de aandacht te brengen. Maak als artiest of band een eigen
pagina zodat je fans je kunnen volgen.

o

Soundcloud is een platform waar je je muziek kunt uploaden. Hierdoor kan je
je muziek ook op andere plaatsen embedden. Soundcloud functioneert ook als
een sociaal netwerk: via reacties en berichten kun je communiceren met
gebruikers/fans.

o

YouTube is de grootste zoekmachine voor veel muziekliefhebbers. Ook als je
geen videoclip hebt, kun je je muziek op YouTube zetten met bijvoorbeeld een
bandfoto. Het is eenvoudig om zelf een account aan te maken en filmpjes te
uploaden. Als je YouTube toestemming geeft om advertenties aan je content
toe te voegen, kun je iets verdienen aan streams.

Muziek tegen betaling op internet aanbieden
Als je muziek niet gratis op internet wilt aanbieden kun je deze ook tegen betaling streamen of
laten downloaden. Er zijn verschillende betaalsystemen waarmee je betaalde downloads op je
eigen website kunt zetten. Er zijn verschillende aanbieders op de markt. In Nederland zijn Spotify en
Apple Music grote spelers. Je muziek op iTunes en in Spotify zetten doe je via je label of distributeur,
of met een kleine omweg via een zogenaamde aggregator.
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•

Spotify is in Nederland de grootste aanbieder van streaming muziek. Met de gratis software
van Spotify heeft iedereen met een smartphone, tablet of computer en een verbinding met
internet snel toegang tot een gigantische muziekcatalogus. Spotify kent twee varianten:
Spotify Premium, waarmee je muziek kunt luisteren in de hoogste kwaliteit en deze kunt
downloaden op je smartphone of tablet tegen een maandelijks bedrag, en de gratis versie
van Spotify waarvan de geluidskwaliteit minder is en tussendoor reclame wordt gestreamd.

•

Apple Music is de streamingdienst van Apple, via Itunes kun je ook nummers tegen
betaling downloaden (kopen). Apple sluit met veel platenmaatschappijen en grotere
artiesten deals en heeft een groot deel van de legale downloadmarkt in handen.

•

Bandcamp is een website met een mix van functionaliteiten. Je bepaalt zelf of je je muziek
gratis of tegen betaling aanbiedt. Je kunt je fans de mogelijkheid geven de prijs te bepalen
of zelf de prijs vaststellen. Je kunt ook downloadcodes aanmaken en die verkopen bij vinyl.
Je kunt bijhouden wie naar jou linkt en luistert via de statistieken van je pagina. Daarnaast
kun je zelf het uiterlijk van jouw pagina bepalen en merchandise verkopen. De pagina is
gratis, maar Bandcamp neemt 15% van je inkomsten.

Muziek verkopen via aggregators
Via een aggregator kun je jouw muziek aanmelden bij digitale muziekplatforms. Kijk goed naar de
voorwaarden, ze werken allemaal net iets anders. Zoek ook naar recensies van dit soort platforms
op internet. Enkele voorbeelden:
•

CD Baby: Dit Amerikaanse bedrijf houdt zich bezig met de verkoop van het ‘tastbare’
product en met digitale distributie.

•

EMU Bands is een Engels bedrijf dat zorgt voor wereldwijde (digitale) distributie voor
artiesten en labels.

•

Song Flow is een Nederlands bedrijf dat je muziek wereldwijd digitaal distribueert via
verschillende platforms voor een jaarlijks bedrag per song.

•

Fuga is interessant voor labels: het biedt een compleet ecosysteem voor de digitale
productcyclus aan voor auteurs, recordlabels en distributeurs. Met een catalogus van meer
dan 2 miljoen tracks biedt Fuga meer dan 2,5 miljoen tracks en video's per maand aan voor
meer dan 5000 labels wereldwijd. Hierdoor kunnen royalties ook worden beheerd op
dezelfde plaats als de distributie.

Zelf je album op internet aanbieden
De meest directe manier om muziek via het internet te verkopen, is het aanbieden van het tastbare
album. Je vermeldt op je site de prijs, je bankrekeningnummer en naam. Vraag de koper een
bestelling te plaatsen via e-mail of een bestelformulier. Je verstuurt de cd/plaat zodra het geld
binnen is. Een andere optie is een eigen webshop met iDEAL. Deze is vrij eenvoudig via bijvoorbeeld
een Wordpress-website te installeren.
Creative Common-licenties
Om een beetje zelf in de hand te houden wat er met je nummers gebeurt, kun je gebruik maken
van Creative Common-licenties. Dit zijn licenties waarbij je contractueel aangeeft wat de
downloader met je muziek mag doen. Met gebruik van deze licenties behoud je het auteursrecht.
Er zijn verschillende licenties, bijvoorbeeld voor sampling en publiek bezit. Let wel op of de licentie
die je wil gebruiken in Nederland geldig is!

Meer informatie
•

Kijk op BeroepKunstenaar.nl: voor meer informatie over auteursrecht en Ik wil … geld
verdienen aan mijn rechten
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•
•

Site van Creative Commons Nederland
Site over muziek streamen
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