Toelichting radiothemakanalen MJB 2008-2012 én MJB 2009-2013
Bijlage: radiostrategie incl. radiothemakanalen
Zender en profiel

Bijbehorend themakanaal

Omschrijving

Radio 1
De journalistieke
actuele zender van de
publieke omroep met
nieuws, sport en
achtergrondinformatie

In deze experimentele fase

-

Radio 2
Mix van muziek
(jaren ’60 – nu) en
informatie, met in het
weekend veel
aandacht voor
cabaret, kleinkunst en
luisterlied.

Radio 2 cabaret, kleinkunst,

Non-stop themakanaal met cabaret, kleinkunst,

levenslied (MJB 2008-2012)

Nederlandstalig luisterlied vanaf ca. 1950 tot

3FM
onderscheidend
aanbod van
popmuziek (incl.
alternative), nieuws
en informatie voor
15-34 jaar, met veel
aandacht voor nieuw,
Nederlands talent en
eigen
concertregistraties

3FM Serious Talent

Non-stop muziekkanaal met 100% Nieuw

(MJB 2008-2012)

Nederlands Poptalent.

3FM Live

Muziekkanaal non-stop geprogrammeerd met

(MJB 2008-2012)

uitsluitend eigen live-opnamen van 3FM

3FM Mega Top 50

Muziekkanaal, non-stop carrousel met de 50

(MJB 2008-2012)

populairste platen van Nederland in volgorde

worden geen kanalen in het
verlengde van Radio 1
aangevraagd (zie toelichting)

heden
Radio 2 In Concert Surround

Non-stop themakanaal voor concertregistraties

Sound (MJB 2009-2013)

aansluitend bij het profiel van Radio 2,
uitgezonden in surround sound

van chart-notering.
3FM Alternative

Muziekkanaal, non-stop geprogrammeerd met

(MJB 2008-2012)

beste nieuwe alternative titels die in potentie
de sprong naar een breder publiek zouden
kunnen maken.

Radio 4
klassieke
muziekzender met
onderscheidend
aanbod aan levende
muziek, muziekactualiteiten en
achtergrondinformatie

Radio 4 Musica Religiosa

Non-stop muziekkanaal (platen en CD’s) met

(MJB 2008-2012)

religieuze klassieke muziek.

Eigentijdse Muziek

Non-stop themakanaal voor hedendaagse en

(MJB 2009-2013)

twintigste eeuwse serieuze muziek
(gecomponeerd en geïmproviseerd,
elektronische muziek en cross-over)

Young Professionals Klassiek

Non-stop themakanaal met een breed klassiek

(MJB 2009-2013)

repertoire, mede gemaakt door en in
samenwerking met jonge muziekmakers

Radio 5 (overdag)
Informatie, service en
lichte muziek voor
een publiek van 55
jaar en ouder. Breed
aanbod van
Nederlandstalige
muziek, easy
listening, chansons,
musicals en
evergreens dat niet
op andere zenders
geboden wordt

Radio 5 Hollands Glorie

Non-stop geprogrammeerd muziekkanaal met

(MJB 2008-2012)

Nederlandstalige muziek gericht op een publiek

Radio 6

Young Professionals Jazz en

van 55 jaar en ouder, waarbij nadrukkelijk ook
aandacht is voor muziek van vroeger.

Non-stop themakanaal met een breed

Een breed aanbod
aan jazz,
wereldmuziek, crossover en cultuur

Wereldmuziek

jazz/wereldmuziek repertoire, mede gemaakt

(MJB 2009-2013)

door en in samenwerking met jonge

FunX
Multiculturele ‘urban’
muziek, informatie en
cultuur gericht de
doelgroep
stadsjongeren

FunX Flavours

Muziekkanaal non-stop geprogrammeerd met

(MJB 2008-2012)

100% Hip-Hop, voor een groot deel van eigen

muziekmakers

bodem.

