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Dutch Performers House 
De stichting Dutch Performers House (DPH) is een productiehuis van en voor musici. De 
stichting heeft tot doel het (doen) realiseren van sociale, culturele en educatieve projecten om 
de werkgelegenheid en de maatschappelijke positie van uitvoerende kunstenaars in Nederland 
en daarbuiten te bevorderen en daarmee een zo groot mogelijk publiek in contact te brengen 
en te enthousiasmeren voor sociale en culturele evenementen/projecten, alles in de ruimste 
zin van het woord.  
 
Projecten DPH 
De  volgende projecten zijn opgenomen in het plan voor 2021: 

- Het project Humble Heroes; de video’s van de opname sessies en de interviews zijn o.a. 
beschikbaar op de website van DPH en via het eigen YouTube kanaal. Bij Humble Heroes 
staan sessiemusici centraal. Ze opereren meestal op de achtergrond maar zijn vaak 
bepalend voor het eindproduct van een hoofdact. Humble Heroes is volledig gewijd aan 
het vakmanschap van deze bescheiden muziekhelden. De video’s worden steeds beter 
bekeken en lokken (inter)nationaal positieve reacties uit. De interviews zijn ook via 
podcasts te beluisteren. Steeds meer conservatoriumstudenten bekijken de interviews 
en video’s van deze begaafde professionele musici om de kneepjes van het vak te leren 
kennen.  

- Het project Sena Performers Guitar Week/Guitar Night en de Sena Performers European 
Guitar Award aan John Petrucci van de band Dream Theater trokken in 2019 veel 
gitaristen en gitaarliefhebbers naar Bergen op Zoom. Petrucci trad ook zelf op in 
gebouw T samen met een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde band. Eind 
2020 werd de Guitar Award postuum uitgereikt aan Jimi Hendrix. De zus van Jimi 
Hendrix nam de award in ontvangst. Er is een corona proof tribute aan Jimi Hendrix 
georganiseerd waar tal van Nederlandse topgitaristen aan bijdroegen. Het 
videoprogramma staat online op de website van Dutch Performers House. In het najaar 
van 2021 zal er opnieuw een award worden uitgereikt aan een internationale topgitarist 
die grote invloed heeft gehad op het oeuvre van gitaristen wereldwijd. De uitreiking zal 
worden gecombineerd met een live concert van Nederlandse gitaristen samen met de 
gelauwerde gitarist en met een Guitar Week waar Nederlandse gitaristen workshops 
geven aan jonge amateurs. 

- De Sena Performers Jazz/World Conference en het Sena Performers International 
Laureatenfestival is een ontmoetingsplaats voor een zich steeds verder uitbreidend 
netwerk van internationale festivals die ‘hun’ nationale talenten (de Laureaten) aan 
elkaar presenteren. Het is de bedoeling dat men elkaars laureaten boekt/programmeert 
(reciprociteit beginsel) zodat de talenten een internationale carrière kunnen opbouwen. 
Deze opzet blijkt goed te werken. Vele Nederlandse jazzmusici hebben inmiddels 
optredens kunnen boeken bij de festivals uit het netwerk van het Laureatenfestival. In 



2021 zullen de presentaties deels live in een coronaproof setting en deels online 
plaatsvinden in combinatie met het Amersfoort Jazz Festival. 

- De uitreiking van de Gouden Notekraker vind op 28 september a.s. plaats in Paradiso. 
Met de uitreiking van de GN brengen musici hun waardering tot uitdrukking voor de live 
prestaties van de collega’s (artiest/band) op de podia in het afgelopen seizoen. Gezien 
de Covid crisis gaan we er van uit dat de uitreiking zal worden geregistreerd  voor een 
TV programma op NPO2 Extra zoals dat bij de uitreiking van 2020 ook het geval was. 

 
Financiën DPH 
Voor bovengenoemde projecten worden subsidies aangevraagd bij private fondsen.  
 
Het beloningsbeleid van de stichting staat in de Akte van Oprichting, Artikel 5 lid 7: 
 
‘De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk. Onder bezoldiging 
wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte 
kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werkzaamheden, alsmede niet 
bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders eventueel betaalde vergoedingen worden 
als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.’ 
 
Het RSIN nummer van stichting Dutch Performers House is 8584.94.620.  
 


