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Hans Brouwer is oprichter en CEO van MassiveMusic, één 
van de meest toonaangevende creatieve muziekbureaus 
wereldwijd, met vestigingen in Amsterdam, Berlijn, Londen, 
New York, Los Angeles en Tokyo..  
 
Brouwer is muzikant en ondernemer in hart en nieren en 
daarom ook partner in een aantal Amsterdamse clubs en 
restaurants. Zo is hij mede-ontwikkelaar en partner van de 
A'DAM Toren. De voormalige Shell Overhoeks Toren in 
Amsterdam Noord is sinds 2016 geopend voor publiek en 
heeft als doel het creatieve centrum van de hoofdstad te 
zijn. Een club, een observatiepunt, een memberships club 
voor de creatieve industrie, drie restaurants en bedrijven uit 
de muziek maken de A'DAM Toren tot een ware muzikale en 
creatieve trekpleister. 

 
Brouwer’s ondernemerschap werd in 2011 bekroond met de Amsterdam Business Award. In 2017 
werd hij verkozen tot meest onmisbare persoon in de Nederlandse Marcom industrie en behaalde 
daarmee de nr 1 positie in de jaarlijkse Adformatie100. Zijn visie en passie worden geroemd: 
‘onmisbaar in landschap van muziek en merken’.  
 
Daarnaast is Hans Brouwer lid van de adviesraad van het Metropole Orkest, ambassadeur voor het 
Rode Kruis, en bestuurslid van ‘Méér Muziek in de Klas’, de stichting die zich inzet voor het 
bevorderen van structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op de basisschool.  
 
First record: ‘Angie’, The Rolling Stones • Favorite album: hansfavoritealbum.com 
Favorite noise: KTM Duke • Skills: Walk through life, talk to people 
 
Hans Brouwer op LinkedIn, Twitter of Instagram  
 

 
Over MassiveMusic  
MassiveMusic is één van de meest toonaangevende creatieve muziekbureaus wereldwijd, met vestigingen in 
Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Los Angeles en Tokyo. Het muziekbureau ontwikkelt muziek strategieën 
voor ‘s werelds grootste merken, produceert en componeert muziek voor commercials, TV- en digitale 
producties. Het scout en koppelt onbekend en opkomend talent aan internationale marketingcampagnes en 
creëert innovatieve muziek activaties voor haar klanten. Website: http://massivemusic.com/ 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marguerite Rubens, Global Communications Director MassiveMusic, via 
marguerite@massivemusic.com of + 31 (0)20 4272432 of +31 (0) 6 81166277. 


