Aanbod Nederhop
In dit overzicht staan meerdere masterclasses, workshops en de online training die wij organiseren.
Wij denken graag mee met de wensen van de organisatie, daarom is het mogelijk om de inhoudelijke
invulling van een van de onderstaande activiteiten door ons te laten verzorgen:
•
•
•

Kennis- of netwerkevents
Projectweken
Lessenreeksen

Masterclasses door Erik Bruil
Erik Bruil is de eigenaar van Nederhop, het bedrijf dat hij in 2016 startte. In zijn bedrijf combineert hij
zijn twee grote passies: hiphop en ondernemen. Erik slaagde Cum Laude voor zijn master Strategic
Management en deed onderzoek naar de business modellen van Nederlandse hiphop labels. Voor dit
onderzoek interviewde hij labeleigenaren en labelmanagers van o.a. Top Notch, Sony, Avalon, Van
Klasse en Rotterdam Airlines. De kennis die hij heeft opgedaan via zijn bedrijf en onderzoek deelt hij
graag met anderen in zijn masterclasses.
Hieronder staan meerdere onderwerpen waarover Erik masterclasses geeft. Er kunnen één of
meerdere onderwerpen geselecteerd worden voor een masterclass.
•
•
•
•
•
•
•
•

Business modellen van Nederlandse hiphop labels
Netwerken in de muziekindustrie
Geld verdienen met muziek
Content en social media
Ondernemerschap
Branding en imago
Sponsordeals
Marketing

Algemene info
Erik past zijn masterclass graag aan naar de wensen van de organisatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk
om de masterclass om te zetten naar een interactievere vorm, waarbij de deelnemers aan de slag
gaan met een aantal opdrachten.
•
•
•

Duur: 60-90 min
Prijs: vanaf 350 euro excl.
Benodigdheden: beamer

Masterclasses door muziek professionals
Nederhop werkt samen met tientallen muziek professionals, mensen die dagelijks op hoog niveau
werken in de muziekindustrie. Voor verschillende evenementen en organisaties verzorgen wij
masterclasses waarin muziek professionals hun kennis delen. Hieronder is een overzicht te zien van
de verschillende masterclasses.
Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

Masterclass shows en optreden
In de masterclass shows en optreden leren deelnemers hoe je goed kunt optreden, hoe je aan
boekingen komt, wat je kunt vragen voor een show en wat de meest gemaakte fouten zijn. De
masterclass wordt gegeven door ervaren boekers van poppodia, festivals en clubs of
artiestenbegeleiders.

Masterclass subsidies
In de masterclass subsidies leren deelnemers hoe je een subsidie kunt aanvragen, waar je een
subsidie kunt aanvragen, hoe hoog het bedrag is waarvoor je subsidie kunt aanvragen, hoe je een
subsidieplan schrijft en hoe het aanvraagproces eruit ziet. De masterclass wordt gegeven door
subsidie experts die al jarenlang subsidies opstellen in de creatieve industrie.

Masterclass succesvol zijn in hiphop door Bart van Houten
In de masterclass vertelt Bart van Houten over zijn successen met hiphop label Van
Klasse. Het label groeide uit tot één van de grootste onafhankelijke platenlabels in de
Nederlandse muziekindustrie. Hij was nauw betrokken bij de succesvolle carrière van
onder andere Josylvio, Esko en Lauwtje. Hierover vertelt hij plus er is de mogelijkheid
om hem vragen te stellen in een Q&A gedeelte.

Masterclass media en PR
In de masterclass vertelt een media en PR expert hoe deelnemers in de media kunnen komen. Ze
hebben jarenlange werkervaring bij de grootste media en radioplatformen van Nederland. Zij weten
als geen ander hoe je media kunt overhalen om op de radio te komen of geïnterviewd te worden.

Masterclass labeldeals en independent artists door Gaétan van de Sande
De masterclass labeldeals en independent artists wordt gegeven door Gaétan van de Sande. In de
masterclass leren deelnemers hoe je getekend wordt bij een label, wat de voordelen en nadelen zijn
van tekenen bij een label en hoe je als independent succesvol kunt worden. Hij is al meer dan 15 jaar
actief in de hiphopmuziekindustrie. Op dit moment is hij manager bij hiphopplatform ComplexNL. Hij
heeft gewerkt met artiesten zoals Boef, Jebroer, Pierrii en Jack Shiraq.

Masterclass hiphop beats produceren door Finch
Onze producer Finch verzorgt masterclasses over hiphop beats produceren. Hierin laat hij stap voor
stap zien hoe hij beats heeft geproduceerd voor artiesten zoals EZG en Kid De Blits. Tijdens de
masterclass gaat hij ook in op vragen zoals: hoe ontwikkel je jezelf als producer, hoe kom je aan
klanten of hoe ben je dienstbaar tijdens een studiosessie?

Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

Masterclasses met artiesten
We kunnen masterclasses opzetten met grote (hiphop) artiesten. Wil je een artiest boeken voor een
masterclass? Vraag ons dan even naar de mogelijkheden. De prijs voor het boeken van artiesten is op
aanvraag.

Algemene informatie over masterclasses door muziek professionals
We passen de masterclasses die verzorgd worden door muziek professionals graag aan naar de
wensen van de organisatie. Hieronder staat algemene informatie over de masterclasses.
•
•
•

Duur: 60-90 min
Prijs: vanaf 350 euro excl.
Benodigdheden: beamer

Maatschappelijke masterclasses
Masterclass verslaving door Bart van Houten
De masterclass verslaving wordt gegeven door Bart van Houten. Bart is jarenlang eigenaar geweest
van succesvol hiphoplabel Van Klasse. Voor deze periode heeft hij moeten dealen met een
drugsverslaving. Door middel van zijn masterclasses helpt hij al jarenlang jongeren en volwassen met
verslavingsproblematiek. Zijn masterclasses werken preventief en bieden hoop voor degenen die
dealen met verslaving.

Masterclass criminaliteit door Bart van Houten
Bart van Houten is gespecialiseerd in het coachen van jongeren en volwassen die dealen met
criminaliteit, spijbelen, trauma’s en gedragsproblematiek. Bart heeft zelf een crimineel verleden in
het drugscircuit waardoor hij goed kan levelen met de doelgroep. Zijn ervaringen en integrerende
verhalen zorgen ervoor dat jongeren en volwassenen anders gaan kijken naar de maatschappij en
hun eigen gedrag.

Maatschappelijke masterclasses
•
•

Duur: 60-120 min
Prijs: vanaf 400 euro excl.

Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

Workshops
Workshop beats maken
In de workshop produceren leren deelnemers hoe ze een beat kunnen maken en uit welke
onderdelen een beat is opgebouwd. De workshops worden gegeven door producer Finch, hij is al
meer dan 10 jaar producer en de door hem geproduceerde tracks hebben meer dan 3 miljoen
streams behaald.
•
•
•
•
•

Eindproduct: beat
Aantal deelnemers: 1 tot 30
Benodigdheden: mobiel/laptop en internetverbinding
Duur: 90, 120 of 180 min
Prijs: vanaf 350 euro excl. btw.

Workshop rappen
In de rap workshop leren deelnemers hoe je een rap schrijft, hoe ritme werkt, hoe je flowt op een
beat en hoe belangrijk delivery is. De workshops worden gegeven door rapper Paypie, hij is al ruim 4
jaar artiest en vindt het tof om deelnemers meer te leren over zijn grootste passie: rappen.
•
•
•
•
•

Eindproduct: rap
Aantal deelnemers: 1 tot 30
Benodigdheden: mobiel/laptop of kladblok en pen
Duur: 90, 120 of 180 min
Prijs: vanaf 350 euro excl. btw.

Workshop clipshoot
In de workshop clips maken leren deelnemers hoe je een clip maakt en wat er
voorbereid moet worden als je een clip gaat schieten. Aan het eind van de
workshop is er daadwerkelijk een videoclip geschoten en ge-edit. Dus de
deelnemers gaan de videoclip ook echt maken!
•
•
•
•
•

Eindproduct: videoclip
Aantal deelnemers: 1 tot 10
Benodigdheden: mobiel/laptop of kladblok en pen
Duur: 180-300 min
Prijs: 575 euro excl. btw

Workshop artwork of vormgeving
In de workshop artwork of vormgeving gaan deelnemers hun eigen logo of artwork maken. Deze
workshop is gericht op creatieveling die meer willen leren over Photoshop of Illustrator. De
workshop wordt gegeven door Pepijn Willemsen, die al jarenlang artwork en logo’s maakt voor
record labels, artiesten en bedrijven.

Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

•
•
•
•
•

Eindproduct: artwork of logo
Aantal deelnemers: 1 tot 30
Benodigdheden: laptop
Duur: vanaf 90 minuten
Prijs: vanaf 400 euro excl. btw

Workshop ondernemen
In de workshop ondernemen gaan de deelnemers hun eigen ondernemingsplan maken en
presenteren. Het eerste deel van de workshop bestaat uit uitleg over ondernemen. Tijdens het
tweede gedeelte gaan deelnemers op onderzoek uit: passie, skills en dromen worden onder de loep
genomen. In dit gedeelte wordt er kritisch gekeken naar de benodigde resources om de
onderneming van de grond te krijgen. Tot slot worden de ondernemingsplannen gepresenteerd.
•
•
•
•
•

Eindproduct: ondernemingsplan
Aantal deelnemers: 1 tot 30
Benodigdheden: mobiel/laptop of kladblok en pen
Duur: vanaf 90 minuten
Prijs: vanaf 400 euro excl. btw

Online Training
In onze Rap Money Training op Instagram leggen experts zoals Kosso en Bart van Houten uit hoe je
succesvol wordt als artiest en hoe de muziek business werkt. Onderwerpen die behandeld worden
zijn: independent artists, labeldeals, sponsordeals, streaming, shows, legal, subsidie, publishing,
money management en workshops.
33 euro excl. btw per deelnemer

Opdrachtgevers

Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

Contact
Heb je vragen of wil je overleggen over de
mogelijkheden? Neem dan even contact op
met Erik Bruil via +31621374019 of mail naar
info@nederhop.nu

Vragen? Neem contact op met eigenaar Erik Bruil via +31621374019 of info@nederhop.nu

