
Persbericht 

12 genomineerden Limburgse Popprijs 2021 bekend 

Rowwen Hèze, $KEER&BOO$, Elle Hollis, MADOUX, Foreign Bloom, Janet Livv, Rumah 

Recordings, Stichting SMK, Magnificent Creatures, Brent Bemelen, Bo Smeets en Martijn 

Belleflame zijn de twaalf genomineerden van de Limburgse Popprijs 2021, die jaarlijks wordt 

uitgereikt aan de Limburgse acts, artiesten, ondernemers en organisaties die in het 

afgelopen jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Limburgse Popmuziek.  

De Limburgse Popprijzen worden dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan artiesten, 

ondernemers en/of organisaties die in 2021 de meest significante bijdrage hebben geleverd aan 

de Limburgse popmuzieksector. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Young Professional’. Met deze 

categorie wil Pop In Limburg jonge ambitieuze ondernemers ‘achter de schermen’ in de spotlight 

zetten. De Limburgse Popprijzen komt hiermee op een totaal van vier categorieën (Beste Artiest, 

Beste Muziekorganisatie, De Belofte én de Young Professional). Meer over de Limburgse Popprijs 

vindt u op www.limburgsepopprijs.nl  

 

En dit zijn ze dan! 

De Belofte  

In de categorie ‘De Limburgse Belofte’ zijn dat: de band MADOUX, muzikaal duo Foreign Bloom 

en singer-songwriter Janet Livv. De categorie (in 2021 bekend als Nieuwkomer) richt zich op 

relatief nieuwe (van oorsprong) Limburgse muzikanten en acts. Met deze popprijs categorie wil 

Pop in Limburg investeren in de groei van nieuwe artiesten en/of acts, zodat deze zich verder 

kunnen ontwikkelen binnen de popwereld.  

Beste Muziekorganisatie 

In de categorie ‘Beste Limburgse Muziekorganisatie’ zijn genomineerd: Rumah Recordings, 

Stichting SMK en Magnificent Creatures. Deze categorie richt zich op organisaties en innovatieve 

en/of educatieve projecten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkelingen 

binnen de Limburgse popmuzieksector.   

Beste Artiest 

In de derde categorie ‘Beste Limburgse Artiest’ zijn genomineerd: de band Rowwen Hèze, de 

band Elle Hollis en $KEER&BOO$.  Dit is een categorie die zich richt op (van oorsprong) 

Limburgse muzikanten en acts die al langere tijd in de sector meedraaien en de afgelopen 

periode een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Limburgse popmuziek en daarbuiten.  

De Young Professional 

En in de categorie ‘De Limburgse Young Professional’ zijn genomineerd: Bo Smeets, Brent 

Bemelen en Martijn Belleflame. Met de ‘Young Professional’ award spreekt de Limburgse 

popsector uit monde van Pop In Limburg haar waardering uit voor aanstormend talent achter de 

schermen. Want wie is er ondernemend, multi-functioneel en actief betrokken bij de organisatie 

van een evenement, werkt keihard en met veel succes voor een (pop)organisatie of is de 

drijvende kracht áchter een artiest of band en zorgt ervoor dat deze flinke stappen maakt?  

De winnaars van de Limburgse Popprijs 2021 worden bekend gemaakt tijdens de L1 uitzending, 

live vanuit de Nieuwe Nor. Daarnaast zal er deze avond voor het eerst livemuziek klinken vanuit de 

nieuwe, grote zaal van poppodium Nieuwe Nor. In en om het pand kan het publiek genieten van 

diverse optredens, met als klap op de vuurpijl natuurlijk een spectaculaire visuele show van The 

http://www.limburgsepopprijs.nl/


Dirty Daddies. Hiervoor is de kaartverkoop nu van start gegaan. Meer over de opening van 

poppodium Nieuw Nor en kaartverkoop, leest u hier. 

 

 

Noot voor redactie 

Beeldmateriaal: https://www.limburgsepopprijs.nl/pers/  

De Limburgse Popprijs 2021 wordt georganiseerd door Pop in Limburg (Stichting Popmuziek 

Limburg) en L1 (Regionale omroep van Limburg).  Voor meer informatie en/of beeldmateriaal 

neem contact op met Karin van Solkema, marketeer Pop in Limburg (karin@popinlimburg.nl)  
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