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Theater Artiesten 
Theatervogels ontzorgt de artiest door het distributie gedeelte op te pakken, met de verdere 
pakketten kunnen wij in samenwerking met MVSEI Music Group meer doen met en voor de 
artiest. Belangrijk hierin is dat het masterrecht en het label gedeelte altijd bij de artiest blijft. 
Theatervogels verzorgt alleen releases. Door verschillende pakketten aan te bieden 
proberen we dat zo helder mogelijk te maken. 
Overzicht van de pakketten: 

• Pakket 1: Distributie van werk 
• Pakket 2: Distributie en release planning 
• Pakket 3: Het samenlopen van distributie, release planning en theatershows 

Pakket 1: Distributie van werk 
Door middel van een distributie contract en documentatie over hoe aan te leveren muziek plus 
bijbehorende content kan een artiest zijn werk via Theatervogels distribueren naar de DSP’s. 
Wanneer het om nieuwe muziek gaat kan de muziek via The Orchard gepitched worden naar 
de DSP’s toe voor playlist promotie. 
 
Pakket 2: Distributie en Release planning. 
Bovenop de distributie kan MVSEI Music Group ingeschakeld worden om ook de release te 
plannen samen met de artiest. Wat daar extra bij komt is: 

• Release planning 
• Storytelling op social media 
• Content coaching 
• Promo coaching (radio, pers etc..) 

Pakket 3: Samenlopen van distributie, release planning en theater shows 
Bovenop de distributie en de release planning komt Theatervogels, of het impresariaat van de 
desbetreffende artiest, er ook bij om te kijken hoe de muziek zich weerhoudt met het plannen 
van een tour. 
 
Kosten voor de artiest 
Pakket 1: Wij rekenen handling fees (excl. btw) voor de volgende categorieën; 

• Single €50 
• EP €100 (max.7 tracks) 
• Album €150 (max.14 tracks) 

Pakket 2: De handling fee van pakket 1 met een premium voor MVSEI Music Group op 
aanvraag gebaseerd op de release planning. 
 
Pakket 3: De handling fee van pakket 1 met een premium voor MVSEI Music Group en 
Theatervogels, of het desbetreffende impresariaat, op aanvraag gebaseerd op de release en 
tour plannen. 
 
 
Links: 
https://www.theorchard.com/ 
https://theatervogels.nl/ 


