
F.I.R.E. 
DE METHODE VOOR MUZIKANTEN DIE 
HUN FANBASE WILLEN GROEIEN
ONTDEK HOE IEMAND EEN TROUWE FAN WORDT EN BLIJFT



F.I.R.E.

Ook al heb je het basisplaatje compleet (videoclip, album,
positieve reviews, live show), lukt het maar niet om je groep
volgers groter te krijgen met de JUISTE fans.

Het is lastig voor je om onder de aandacht te komen van mensen
die je muziek waarderen. Het zijn vooral familie, vrienden en
kennissen en die vinden het leuk omdat jij het bent, maar je mist
de echte waardering voor je muziek. Echte fans!

Je wil mensen inspireren en entertainen met je muziek, veel meer
mensen dan waar je momenteel impact op hebt. 

JE WEET NIET WAAR JE MOET BEGINNEN BIJ HET PROMOTEN. 

Je probeert het via optredens, social media en mails, maar het
voelt frustrerend omdat het lijkt alsof niemand je hoort en zit te
wachten op je muziek. Je moet er constant heel veel tijd en
energie in steken om er ook maar een klein beetje uit te kunnen
halen.

In 'gewone' tijden treedt je soms op, maar het lijkt maar een klein
stukje van de puzzel te zijn en het levert weinig op. Je vindt het
erg lastig om (goed betaalde) optredens te regelen. Je mailt je suf,
maar je krijgt maar weinig (positieve) reacties. 

VIND JE HET LASTIG OM EEN FANBASE OP TE 
BOUWEN?



HET KAN ANDERS, ECHT WAAR!

Er is een manier om de juiste mensen te bereiken, die enthousiast 
zijn over je muziek. Voor ieder genre, niche en zelfs micro niche 
zijn wereldwijd voldoende fans. 

Als jij zélf, door de juiste methode, online je fanbase opbouwt, dan 
komen die waardering, aandacht en optredens er echt.

Begin dus NU met het opbouwen van je eigen groep met 
enthousiaste fans en wacht niet langer totdat anderen het voor je 
gaan doen.

WAT ZOU HET VOOR JOUW MUZIEK BETEKENEN 
ALS JE EEN STRATEGIE HAD OM ONLINE 
MARKETING IN TE ZETTEN VOOR HET 
VERGROTEN VAN JE FANBASE?
Denk je eens in hoe het zou voelen als je een constante stroom 
van nieuwe fans zou hebben en dat mensen het gevoel hebben 
dat ze zélf je muziek ontdekken.

Dat je onverwachte berichtjes zou krijgen via Facebook en e-mail 
van mensen die je niet kent uit binnen- en buitenland die 
dolenthousiast zijn over je muziek. Die vertellen dat ze blij zijn dat 
ze je muziek hebben ontdekt en dat dat hun leven weer een stuk 
leuker maakt.

F.I.R.E.



VIDEO ON F.I.R.E.
WORD EEN MUZIKANT MET DE JUISTE MINDSET, 
DIE EERST EEN EIGEN FANBASE OPBOUWT 
VOORDAT IE IETS VAN ANDEREN VRAAGT!   

Voel je hoe krachtig dat is? Dat je invloed hebt op het vergroten 
van de waarde van je muziek en je live optredens en dat je 
daarmee veel makkelijker de deuren opent naar optredens en 
media-aandacht?  

Dat geeft een positieve draai aan je toekomst! Je legt het lot in je 
eigen handen en je leert voelen wanneer iets werkt en wanneer 
niet. Het gaat niet langer alleen om het eindresultaat, maar ook 
om de weg er naar toe.

F.I.R.E.



VIDEO ON F.I.R.E.
Geen losse informatie meer, maar inzicht in de juiste volgorde, 
rekening houdend met de menselijke psychologie. Een systeem 
die ten eerste de basis legt en daarna herhaaldelijk campagne- 
matig in te zetten is.

Als je leert hoe je met voorbedachte rade dingen kunt plannen 
dan krijg je betere resultaten. Leer efficiënte tools kennen en je 
leert hoe je dit ook binnen jouw tijd kunt doen.

Nu zul je vast denken: “Ja leuk, maar hoe doe ik dat dan?”
Nou, dat ga ik je NU uitleggen.

Ik ga je meenemen in mijn F.I.R.E. methode. 

JE HEBT EEN STAPPENPLAN NODIG VOOR EEN 
SYSTEEM DIE ZORGT VOOR VOORSPELBARE 
GROEI VAN JE FANBASE

F.I.R.E.



F.I.R.E.

VIDEO ON F.I.R.E.

Want zo normaal als online marketing voor het bedrijfsleven is, zo
moeilijk wordt er over gedaan in de muziekbranche.

En daar wil ik verandering in brengen. Daarom heb ik m’n passies
muziek en online marketing gebundeld. Zodat muzikanten
beroemd worden in hun niche en daarbij niet worden gehinderd
door landsgrenzen of connecties. Want ik vind dat muzikanten, en
dan zeker de DIY muzikanten, zich teveel focussen op de
verkeerde dingen. De dingen die misschien voor hun idolen
werken, maar niet voor hen. 

Ik zal kort vertellen hoe ik daartoe ben gekomen.

Vanaf de middelbare school speel ik al in bands. In 2006 startte ik
m’n huidige band The Dirty Denims en daarmee hebben we tot nu
toe al een hoop toffe ervaringen opgedaan, zoals Lowlands, De
Wereld Draait Door, 3FM Serious Talent, Zwarte Cross en diverse
supportshows. 

Na de middelbare school heb ik m'n propedeuse voor Music
Management gehaald, maar ben ik daarna overgestapt naar
Communication & Multimedia Design, omdat ik toch voelde dat
m'n hart meer bij promotie ligt.



F.I.R.E.

VIDEO ON F.I.R.E.

M'n stage bij MTV Networks als webredacteur van www.mtv.nl
deed me verlangen naar een baan die communicatie en muziek
combineert. Na diverse werkgevers ben ik uiteindelijk gaan
werken bij popcentrum POPEI in Eindhoven waar ik bijna 10 jaar
heb gewerkt. En nu ben ik aan de slag bij ECI Cultuurfabriek
Roermond, waar ik de marketing verzorg voor theater, concerten
en film. 

Voor The Dirty Denims werd m'n aandacht steeds meer
getrokken naar Facebook-adverteren en e-mailmarketing. De
afgelopen jaren heb ik me volledig gedompeld in informatie,
webinars, bijeenkomsten, (online) cursussen en podcasts, al dan
niet speciaal gericht op de muziekindustrie. Op dat gebied ben ik
een behoorlijke NERD geworden, ik vind het geweldig, haha!

Ik kwam erachter dat er heel veel mogelijkheden zijn om zélf je
fanbase en relaties op te bouwen. Het was een openbaring! Er zijn
mensen die zeggen dat de muziekbranche is ingestort, maar ik zie
meer kansen dan ooit.

Zo zou het moeten zijn als muzikant met goede muziek:
moeiteloos fans en waardering krijgen.

Zonder dat je jezelf afhankelijk maakt van niet-enthousiaste
partners. Ik wil dat muzikanten vanuit enthousiasme gaan
handelen. Dat ze échte connectie gaan maken met andere like-
minded-people: fans.

DAT IS PRECIES WAAROM IK F.I.R.E. HEB ONTWIKKELD.



F.I.R.E.

VIDEO ON F.I.R.E.
F.I.R.E. is dé online trainin en community voor ondernemende
muzikanten die door middel van online marketing hun fanbase
willen vergroten én verstevigen en staat voor:

FANS = INTERACTIE + RELEVANTIE + EIGENHEID

Interactie

RelevantieEigenheid

Zichtbaar

Co
m

m
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INTERACTIE

Ga zélf de interactie aan, maar introduceer jezelf met 'swag': zorg 
voor een indirecte introductie en blijf weg van agressieve 
marketing.

Door heel zichtbaar te zijn op de juiste online kanalen word jij snel 
beroemd in je genre en blijf je zichtbaar zodat je een constante 
stroom van fans krijgt.



F.I.R.E.

RELEVANTIE

EIGENHEID

Doordat je weet wie je ideale fan is, welke cultuur daar omheen 
hoort en wat hem of haar bezighoudt, kun je super relevante 
content delen.

Daar creëer je aantrekkingskracht mee en bouw je aan een échte 
connectie die van twee kanten komt.

Ga voor een persoonlijke aanpak door middel van een passende 
tone-of-voice en voel aan waarin je je onderscheidt van je idolen.

Leer van de beste voorbeelden, maar blijf altijd je authentieke 
zelf. Daar ga je de juiste mensen mee aanspreken.

Zoals je ziet zijn dit 3 essentiële elementen om beroemd te 
worden. En dit is nog maar het begin.

Let’s get on F.I.R.E.!



INTERACTIE

Het is belangrijk dat je begrijpt dat je ook online met echte
mensen te maken hebt. Hierbij gelden dus ook de psychologische
regels als in het ‘echte leven’ op het moment dat je de interactie
aan gaat. 

Bijvoorbeeld: als je iemand voor het eerst ziet, ga je degene niet
meteen vragen om te trouwen. Hij of zij zal alleen al het geven
van een telefoonnummer een grote drempel vinden. Want wie
ben jij eigenlijk? Vind ik je wel leuk? Hebben we dezelfde
waarden? En wat wil je met die contactgegevens doen?

En toch doen veel muzikanten online iets vergelijkbaars:
Stel je eens voor: je bent op een feestje en je bent overtuigd dat
een andere gast die je nog nooit in het echt hebt ontmoet jouw
muziek geweldig zou vinden. Stap je dan op diegene af zonder
een hand te geven, zonder jezelf voor te stellen en schreeuw je
dan in z'n oor: KOOP M'N MUZIEK!!!! 

Nee joh, in het echt zou jij dat ook niet doen. 
Maar waarom online wel?

Bij het opbouwen van een fanbase heb je te maken met een
‘fanreis’. Van ‘onbekende’ naar ‘actieve promotor’ doorgaat een
fan 4 fases, met de daarbij horende 8 stappen. 



INTERACTIE

ONTDEKKING

ONTWIKKELING

1) Introductie 
Grijp de kans om een goede eerste indruk te maken, maar wel
met ‘swag’. Gedraag je niet meteen als een deur-tot-deur
verkoper, maar geef de luisteraar de mogelijkheid om
nieuwsgierig te worden. Je wil het liefst dat ze (denken dat ze) je
zélf hebben ontdekt. 
 
2) Educatie 
Voordat iemand goedkeuring aan je geeft om contact op te
nemen, moet ie eerst meer van je weten. In de ‘educatie’ stap
komt naar voren of jij en de potentiële fan dezelfde waarden en
interesses hebben ja of nee. 

3) Contactgegevens
In deze stap geef je luisteraars een goede reden voor het geven 
van zijn/haar e-mailadres. Ze geven dan goedkeuring voor verder 
contact. 

4) Relatie opbouwen 
Dit is je kans om luisteraars te ‘belonen’ voor het zetten van een 
stap verder. Je blijft hier mee doorgaan, ook tijdens de volgende 
fases, op een steeds persoonlijkere manier. Dit doe je door middel 
van e-mailmarketing én social media.



INTERACTIE

ONTKNOPING

ONTSTEKING

5) Laagdrempelige support 
Dit is de stap waarin je voor het eerst een (laagdrempelige) 
support vraagt. Bijvoorbeeld het bezoeken van je optreden bij hen 
in de buurt met een lage entree, of het kopen van een laag 
geprijsd merchandise item. 

6) Hoogdrempelige support
Hier ga je vervolg verkopen stimuleren en ook de verkoop van 
hoger geprijsde merchandise items. 

7) Passieve promotie 
Mensen hebben je ontdekt, leren kennen en je op wat voor manier 
gesupport. Dan ben je klaar, toch? Nee! Als je ook deze laatste 
fase goed aanpakt, dan komen er ‘als vanzelf’ nieuwe mensen 
binnen in de ‘ontdekkingsfase’. ‘Passieve promotie’ wil zeggen dat 
je je fans vraagt iets te doen wat weinig inspanning vraagt, maar 
wel helpt bij het bereiken van nieuwe mensen. Je maakt het ze zo 
makkelijk mogelijk. 

8) Actieve promotie (streetteam)
Bij actieve promotie ga je nog een stapje verder. Mensen gaan 
actief voor je (misschien wel letterlijk) de straat op om je te 
helpen met promotie. Je stimuleert ze om digitaal een goed 
woordje voor je te doen op een georganiseerde manier. 



RELEVANTIE

Je wil relevant zijn voor je volgers. Hoe je dat doet als muzikant? 
Door te begrijpen welke cultuur rondom jouw muziek hoort. 

Je wil weten wat hem of haar bezighoudt, zodat je super relevante 
content kunt delen. Daar creëer je aantrekkingskracht mee en 
bouw je aan een échte connectie die van twee kanten komt.

Want op het moment dat een potentiële fan jou gaat ‘ontdekken’, 
wil je meteen kunnen uitstralen met bijvoorbeeld social media 
posts waar jouw ‘community’ over gaat, zodat hij/zij zich 
aangesproken voelt en het als een warm bad vol herkenbaarheid 
voelt.

Omdat we heel zichtbaar willen gaan worden, wil je zeer 
regelmatig posts delen op social media volgens een strategie. 
Daarvoor heb je dus ook veel inspiratie nodig over wat er allemaal 
past bij jouw muziek. 

Ik zie nu nog heel veel muzikanten die bang zijn om te veel te 
posten, of te vaak te e-mailen. Maar als je de juiste dingen deelt, 
dan staan ze juist te springen om je berichtjes, in plaats van dan 
ze je irritant vinden.



RELEVANTIE

Marketing is niet iedere dag een verkoop-post posten. Marketing 
is helemaal niet vies. Het hoeft ook niet irritant te zijn. Met 
marketing kun je enthousiasme oproepen, bij jezelf en bij 
anderen. 

Op het moment dat je relevante content gaat delen in een hoge 
frequentie, dan word je heel zichtbaar, oftewel beroemd (in je 
niche). 

Beroemd 
(in niche)

Onbekend Irritant

Vergeten

Relevant

Niet relevant

Lage
frequentie

Hoge
frequentie



EIGENHEID

Als artiest zul je vaak moeten uitleggen hoe je muziek klinkt en 
wat men kan verwachten. 

Je begint met het vergelijken van je muziek met andere artiesten, 
want potentiële fans hebben houvast nodig aan iets wat ze al 
kennen. En andersom: jij kunt jouw ideale fan leren kennen zodra 
je weet welke andere artiesten potentiële fans leuk vindt. 

De volgende stap is om wel je eigenheid t.o.v. die andere artiesten 
te laten spreken. Je wil 1 of meerdere Unique Selling Points paraat 
hebben staan. Daarmee geef je aan wat er uniek is aan jou en/of 
je muziek. En je hebt een aantal woorden of zinnen nodig die je 
muziek beschrijven en die mensen nieuwsgierig maken naar 
meer. 

De eigenheid komt ook naar voren in hoe je schrijft: je wil niet 
andere mensen nadoen, maar je eigen ‘ik’ door laten klinken in je 
teksten en de manieren waarop je communiceert. 

Als je dicht bij jezelf blijft voelen mensen dat aan, zullen ze je 
authentiek vinden en sneller de connectie met je aan willen 
gaan.



F.I.R.E.

Fans krijg je dus door… 

goede muziek uiteraard ;)

Maar daarnaast ook door de juiste Interactie aan te gaan, met 
Relevante content en Eigenheid. 

Door deze 3 elementen toe te passen op de promotie van je 
muziek word je zichtbaar (beroemd in je niche), bouw je aan een 
community van gelijkgestemden en krijg je waardering van de 
juiste mensen.

Hoe meer échte fans, hoe meer kans op optredens en meer 
verkopen. Want als jij een connectie opbouwt met mensen die 
naar jouw optredens komen dan wordt het boeken van die leuke 
gigs steeds makkelijker. 

Het wordt tijd voor een echte plan van aanpak en een sterke 
marketingstrategie die niet afhankelijk is van andere partijen. Dat 
je zelf in de hand hebt, zodat je nu, maar ook in de komende 
jaren, kunt ervaren hoe het is om met enthousiasme echte impact 
te maken in je niche. 

NOOIT MEER 'AANKLOOIEN'!



PACKAGE MASTERCLASSES

Wil jij meteen aan de slag met concrete tips?

Heb jij een release in de planning (of dit nu een single is of een
heel album, fysiek of alleen digitaal)?

Wil jij leren hoe je optredens beter kunt promoten, zodat er meer
publiek op af komt?

Wil jij bij je volgende release wél veel aandacht ervoor, niet alleen
op de release dag, maar ook vooraf én een langere tijd daarna?

Dan is deze package deal met 2 masterclasses misschien iets
voor jou! Nu voor maar 17 euro ex btw 

Goede muziek maken is één, maar
ervoor zorgen dat je gehoord én
gezien wordt is twee! Hoe zorg je er
als muziekmanager of muzikant voor
dat jouw product wordt gezien? Wat is
de juiste timing? Welke mogelijke
promotietools kun je gebruiken? En
welke invloed heeft of had het
stilliggen van de live sector op het
releasen van muziek? In deze crash
course vertel ik je over het belang van
timing en hoe je een goede
promotiecampagne kan bouwen
rondom een release. Wil jij je impact
vergroten? Brand jouw release!

Optredens... Daar doen we het
allemaal toch voor. Ten minste, de
meeste muzikanten. Net zoals ik! Hoe
promoot je nu het beste jouw
optredens, zodat je straks niet (weer)
voor lege zalen staat? Welke tools kun
je gebruiken voor meer aandacht voor
je tour? Welke stappen doorloop ik
om onze gigs te promoten? In deze
masterclass geef ik een stappenplan,
zodat jij goed bent voorbereid. Want
hoe meer bezoekers jij trekt bij
optredens, hoe makkelijk het ook
wordt om ze te boeken. Boordevol
tips en inspiratie!

RELEASE MARKETING (+/- 25 MIN) TOUR MARKETING (+/- 45 MIN)

KLIK HIER  VOOR
DE PACKAGE

https://www.onlightning.nl/product/package-masterclasses-release-marketing-tour-marketing/
https://www.onlightning.nl/product/package-masterclasses-release-marketing-tour-marketing/
https://www.onlightning.nl/product/package-masterclasses-release-marketing-tour-marketing/
https://www.onlightning.nl/product/package-masterclasses-release-marketing-tour-marketing/


(Grotendeels) eigen muziek schrijven en uitbrengen
Durven te investeren in hun eigen muzikale carrière om zo
verder te komen
Hun fanbase willen vergroten
Het heft in eigen handen willen houden
Openstaan voor coaching op het gebied van marketing,
mindset en ondernemerschap

KLIK HIER VOOR MEER INFO
OM TE KIJKEN OF F.I.R.E. IETS VOOR 

JOUW MUZIEK IS EN WANNEER DE VOLGENDE
RONDE START

F.I.R.E. PROGRAMMA

COACHINGSPROGRAMMA, 
IDEAAL VOOR MUZIKANTEN IN ALLE GENRES DIE:

60+ MUZIKANTEN ZIJN JE VOORGEGAAN EN DIT
ZEGGEN ZE EROVER: (KLIK VOOR VIDEO)

https://www.onlightning.nl/fire/
https://www.onlightning.nl/fire/
https://www.onlightning.nl/fire/
https://www.onlightning.nl/fire/
https://www.onlightning.nl/fire/
https://www.onlightning.nl/fire/
https://vimeo.com/527969188
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