
JE EIGEN OPNAME?
Het kan met het Sena Performers Muziekproductiefonds



WAT IS HET SENA PERFORMERS 
MUZIEKPRODUCTIEFONDS?
Sena geeft financiële ondersteuning aan 
muzikanten die in eigen beheer een opname 
willen maken. Dat gaat met behulp van het 
Sena Performers Muziekproductiefonds. 
De financiële ondersteuning bestaat voor twee-
derde uit een schenking en voor een derde uit 
een renteloze lening. Met deze ondersteuning 
kun jij als professioneel muzikant toch de  
muziekproductie uitbrengen die je voor ogen 
hebt.

VOOR WIE?
Nederlandse muzikanten uit alle genres die mu-
ziek in eigen beheer uitbrengen, kunnen een aan-
vraag bij het fonds indienen. Het Sena Performers 
Muziekproductiefonds is voor alle muziekgenres: 

van jazz, country, rock, urban, Nederlandstalig, 
pop, volks, klassiek tot aan house en wereld-
muziek. Het fonds is alleen bedoeld voor de 
professionele muzikant: je dient minimaal 20 uur 
per week werkzaam te zijn als muzikant.

HOEVEEL SUBSIDIE KAN IK AANVRAGEN?
Je kunt maximaal € 5.000,- aanvragen. Dit bedrag 
bestaat voor tweederde uit een schenking en 
voor een derde uit een renteloze lening. De lening 
moet je binnen twee jaar terugbetalen.

De subsidie bedraagt nooit meer dan 50% van 
het totaalbudget. Hoe het overige deel gefinan-
cierd wordt, dien je duidelijk aan te geven in het 
dekkingsplan. De subsidie is bestemd voor alle 
productiekosten (opname- en masteringkosten, 
vormgeven en persen cd, etc.). 

HET SENA PERFORMERS MUZIEKPRODUCTIEFONDS
Ben je professioneel muzikant en wil je je muziek digitaal of fysiek uitbrengen, maar mis 
je de financiële middelen? Dan is het Sena Performers Muziekproductiefonds wat voor 
jou! Het fonds kan je net dat ene duwtje in de rug geven dat nodig is voor de volgende 
stap in je muzikale loopbaan.



WIE BESLIST OF MIJN AANVRAAG WORDT 
TOEGEKEND?
De sectie Uitvoerende Kunstenaars van Sena 
bepaalt wie een toekenning uit het fonds krijgt. 
We ontvangen veel subsidie aanvragen, maar 
helaas is er niet genoeg geld beschikbaar om alle 
aanvragen te honoreren. Houd er dus rekening 
mee dat een aanvraag niet per definitie een 
toekenning betekent.

VRAGEN?
Heb je vragen over het Sena Performers Muziek-
productiefonds? Neem gerust contact met ons 
op, we helpen je graag verder. Mail je vraag naar  
sociaalcultureel@sena.nl

STAPPENPLAN: HOE DOE IK EEN AANVRAAG?
Er zijn drie aanvraagrondes per jaar. Check de data op www.sena.nl/muziekproductiefonds

Let op 
Je aanvraag dient uiterlijk drie maanden vóór je het opnametraject in gang zet, ingediend te zijn bij Sena.
–  Check de voorwaarden op www.sena.nl/muziekproductiefonds en kijk of jouw aanvraag in aanmerking 

komt voor financiering.
–  Voldoe je aan de voorwaarden? Vul het aanvraagformulier in. Dit formulier vind je ook op  

www.sena.nl/muziekproductiefonds
– Sla je aanvraagformulier en de bijlagen op in één PDF bestand.
– Stuur het PDF bestand per e-mail naar sociaalcultureel@sena.nl
–  Binnen drie maanden na de sluitingsdatum krijg je per post bericht. Is jouw aanvraag goedgekeurd? 

Dan ontvang je in tweevoud het toekenningsbesluit. Lees dit goed door en stuur één getekend 
exemplaar retour aan Sena. Het andere exemplaar is voor je eigen administratie. Zodra wij het door 
jou ondertekend exemplaar ontvangen hebben, maken wij het bedrag aan je over. Is jouw aanvraag 
afgewezen? Helaas, je ontvangt een afwijzingsbrief. Hierin staat meer informatie over de afwijzing.



OVER ONS
Sena regelt de rechten van muzikanten en producenten. Zij krijgen van ons een vergoeding als hun 
muziek in het openbaar gedraaid wordt. Elke dag zetten wij ons in voor onze rechthebbenden. Dat zijn 
er nu ruim 25.000.

Muzikanten en producenten krijgen hun vergoeding dankzij muzieklicenties. Bedrijven en organisaties 
sluiten die licenties bij ons af. Als organisatie zonder winstoogmerk betalen wij de geïncasseerde 
gelden tegen zo laag mogelijke kosten door. Op die manier krijgen de makers van muziek waar zij 
recht op hebben.

Sena werkt op basis van de Wet op de naburige rechten en is gevestigd in Hilversum. Voluit staat Sena 
voor Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten.

Sena
Catharina van Renneslaan 20
1217 CX Hilversum

Telefoon: 035 625 17 00
E-mail: sena@sena.nl
Website: www.sena.nl

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk


