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Groeneveld nieuwe ANP-
hoofdredacteur

Johan Groeneveld (57) is per direct
benoemd tot hoofdredacteur van
het persbureau ANP. Hij is de
opvolger van Marcel van Lingen,
die sinds kort samen met Martijn
Bennis de directie vormt van het
ANP. Groeneveld begon zijn ANP-
loopbaan in 1986 als
redactieassistent, was chef van
ANP Radio en Foto, en sinds 2011
Van Lingens rechterhand. "Waarom
een nummer 10 in huis halen, als
we 'Zlatan' al hebben?" zegt
voorzitter Leo Blom van de
redactieraad over de benoeming.

NPO ging in de fout met
concertacties

Het Commissariaat voor de Media
heeft de NPO hard op de vingers
getikt. De publieke omroep heeft
zich structureel voor het karretje
laten spannen van
concertorganisaties. Zo kreeg de
NPO gratis kaarten voor concerten
en festivals om weg te geven aan
luisteraars, in ruil voor aandacht
voor de evenementen. Het
commissariaat deed het onderzoek
na klachten van Sky Radio Group
(inmiddels Talpa), dat het idee had
dat het uit de markt werd gedrukt.
De NPO heeft aangekondigd het
beleid te verscherpen.

Performance-duo op Biënnale van
Venetië

Het performanceduo
Boogaerdt/VanderSchoot is deze
zomer te gast op de Biënnale van
Venetië. Hun voorstellingen Bimbo
(5-6 augustus) en Hideous
(Wo)men (8 augustus), maken deel
uit van Visual statements, een serie
voorstellingen op de grens tussen
theater, performance en beeldende
kunst over de
spektakelsamenleving. Boogaerdt
en Van der Schoot verzorgen
tevens een tiendaagse
masterclass, die op 11 en 12

augustus zal uitmonden in een
presentatie op locatie in Venetië.

Poëzieprijs voor dichter Maarten
van der Graaff

Maarten van der Graaff (1987)
heeft de J.C. Bloem-poëzieprijs
gewonnen voor Dood werk, zijn
tweede bundel na
Vluchtautogedichten (2103). De
prijs, 2500 euro, wordt uitgereikt
aan dichters die geen debutant
meer zijn en van wie de jury nog
veel verwacht te horen. De jury,
met onder anderen de dichters
Hanz Mirck en Willem Thies, noemt
Van der Graaff 'een dichter zonder
verlangen, maar een dichter van
registratie, van koel noteren. Niet
van het verleden, maar van het
heden'.
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