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EINDHOVENSE
POPDAG
een boost voor je band: inspiratie, 
informatie, clinics, optredens en meer 

COLOFON:
DE POPEI© is een uitgave van Stichting PopEi

Contact: Mirjam Sieben (mirjam@popei.nl)
 PopEi • Klokgebouw 300 • 5617 AD
 Eindhoven • T. 040 2431444 • www.popei.nl
 www.facebook.com/PopEi.Eindhoven

Tekst: (Paul Smits & Loes Dellevoet-Smits) Bas Hopstaken

Foto’s: (Paul Smits & Loes Dellevoet-Smits) Joren Hoogeboom - architectuurenfoto.nl
 (The Mariños) Jan Slieker 

Fotograaf Patrick Spruytenburg maakte dinsdag 10 februari 
deze foto van de act J’lectroniq tijdens Stukafest:
Fotograaf Patrick Spruytenburg maakte dinsdag 10 februari 
deze foto van de act J’lectroniq tijdens Stukafest:

“Bezoekers van J’lectroniq werden een half uur lang 
meegenomen op een zweverige muzikale reis van elek-
tronische geluiden aangevuld met mondharmonica. Dit alles in 
een intieme setting van de feestruimte van de studentenflat.”

Meer foto’s van Patrick Spruytenburg? Ga naar www.rockportaal.nl.

Inzendingen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

KIEK HIER!

Valt er nog iets te lachen bij PopEi?

Begin dit jaar confronteerde we Martijn Oosterhuis met een 
aantal moeilijke vragen over zijn platenkast. De smaak-
politie heeft ‘m sterk bevonden en er is meer dan genoeg 
schoons en attitude geconstateerd. ‘Groen’ licht voor een 
samenwerking zullen we maar zeggen. In januari deed 
hij dit al met een try-out van zijn greatest hits show, No 
Surrender, intussen is hij druk in de weer met stand-up 
workshops op de 3e verdieping. En nu dan ook nog ‘Groen 
Stand-up Comedy Talent Show’, oftewel verse comedians, 
hand geplukt. Veel Martijn Oosterhuis in PopEi? Yep, lachen 
tóch!

POPEI • KLOKGEBOUW 300 • 5617 AD • EINDHOVEN

Openingstijden PopEi: 
zo t/m do - 10.00 tot 01.00 uur
     vr & za - 10.00 tot 02.00 uur.

De keuken is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur!

café : 16.00

Walk the Vehicle
Singer-songwriterduo in het PopEi café.

café: 16.00

Singer-songwriter v.a. 16.00 uur 

Noche Flamenca v.a. 18.00 uur: 
Spaanse dans, muziek en hapjes

café: 19.30

GROEN
Comedy show – 100% verse comedians

zaal: 14.00

Streekvijver 
Ontdek dè nieuwste bands uit de regio

zaal: 21.00

THT Release Party
Live dance act uit Eindhoven presenteert 
nieuw album.

café: 16.00 

Kiki Mettler 
Singer-songwriter in het PopEi café

café + zaal: 14.00 

The GO WILD!
Festival - 60’s freakbeat, surf, mod en 
garage.

café: 19.00 

PUURliedjes
Singer-songwriters in het PopEi café 

zaal: 14.00

The Kids Are Alright
Kids: percussieworkshop + knutselhoek. 
Ouders: singer-songwriter.
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voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl
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Op de foto:

the Seasons tijdens Winterfest

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei

Mariño el segundo niet alleen bij ons, maar ook bij General Mid-
night, een rockband die onlangs hun debuut uitbracht en nu al 
mooie shows speelt. Verder speelt een deel van ons met het 
idee om naast The Mariños een garageband te starten. Bassist 
Benito heeft al verschillende nummers geschreven die klaar lig-
gen om opgepakt te worden. Alleen de garage ontbreekt nog. 
Ach, we zien wel wat de toekomst brengt.”

De kostuums die jullie dragen, komen die van H&M of wor-
den deze gemaakt door één van jullie moeders?
“Deze zijn op maat gemaakt door de geweldige Loes Dellevoet van 
Studio Loose. Vakwerk, want ze hebben veel moeten doorstaan. 
Ze hebben nog nooit een stomerij gezien, maar blijven ondanks 
dat als nieuw. Ons best bewaarde geheim? De pakken stinken 
een uur in de wind. Het publiek is doorgaans nét ver genoeg van 
ons verwijderd om het te ruiken.”

Is de band een dictatuur of een democratie?
“Een slecht georganiseerde democratie dan maar. Beetje het 
type democratie dat je tegenkomt bij biljartverenigingen. Of bij 
de in onze geboortestreek erg populaire siercactuskweekclubs.”

Jullie wortels liggen in Mexico, wat doen jullie hier?
“Hebben wij onze wortels in Mexico laten liggen? Dan zullen ze 
intussen niet meer goed zijn want we zijn al een tijdje in Neder-
land. Volgens de mythe al minstens twaalf jaar. Maar, je kunt de 
Mariño wel uit Mexico halen, je haalt nooit Mexico uit de Mariño. 
Of zoiets. De Mexicano wel, die komt er bij het vleesetende deel 
van The Mariños vaak snel uit. Maar we dwalen af. Wisten jullie 
trouwens dat Mariño el segundo en Arturo bij wijze van hobby 
snackconcepten bedenken?”

Zijn we een vraag vergeten te stellen?
“Onze lievelingskleur is mosterd, ons lievelingsdrinken is bier, 
onze lievelingsplant is een cactus, ons lievelingsslotakkoord is 
a-mineur en dit was ons lievelingsinterview.”

Dit is nog maar de helft van het leuke interview met The 
Mariños. Mis niets en ontdek nog meer geheimen door naar 
www.popei.nl/de-popei te gaan.

Interview met:
The Mariños

Humor en muziek gaat volgens sommigen niet samen. Mis! 
Wanneer je een show van surfrockers The Mariños hebt 
bezocht weet je wel beter. Uitleggen willen we niet, je moet er 
gewoon een keer bij zijn. Dat kan op zaterdag 7 maart tijdens 
The GO WILD! festival in PopEi. Wel proberen we hier een 
stukje van het mysterie rond de band te ontrafelen.

Hoe gaat het met de The Mariños?
“Goed! We hebben een continue stroom aan optredens zonder 
dat we eraan hoeven te trekken, dat is prettig. Boekers weten 
ons goed te vinden, Facebook, Twitter en Youtube helpen daar 
erg bij. De kwaliteit van optredens is intussen bovendien op peil. 
In onze beginjaren stonden we nog wel eens voor drie man en 
een stierenzak te spelen, dat maken we nu zelden nog mee. De 
tien tot vijftien optredens die we gemiddeld zo per jaar doen zijn 
lekker. Daarom bestaan we waarschijnlijk nog na twaalf jaar, om-
dat we het leuk houden voor zowel onszelf als het publiek.”

Intussen zijn jullie dertigers, hoe zit dat dan met de ambities 
van de band?
“Onze ambities? Wij hebben als band eerlijk gezegd geen grote 
plannen. Nooit echt gehad ook. Dat we gaandeweg werden 
gevraagd door clubs als Effenaar, 013 en Melkweg kwam voor 
ons compleet als een verrassing. Wij zijn gewoon een stel vrien-
den die graag hun tijd doorbrengen door samen muziek te maken, 
houden van verkleedpartijtjes en dat het liefst doen op een po-
dium. Per bandlid zijn onze ambities groter. Zo speelt gitarist  

PlatenPraten met:
Paul & Loes

Nog niet eerder vroegen we een stel om eens mee te snuffelen 
in hun platenkast. Loes Dellevoet-Smits, bekend van haar kle-
dingatelier en voorheen van Lucy Dee’s Angels. Paul Smits van 
zeef-textieldrukkerij Blendomatic en zijn Tear It Up Records. 
Hoe eensgezind zijn ze…, leest u even mee?

Waar luister je momenteel veel naar?
Loes: “Momenteel luister ik naar: Moodoïd, Spidergawd, Temples, 
The Limiñanas, Le Femme, Pauw en Bass Drum of Death.”
Paul: “Ik luister nu naar: Mr. Elevator & The Brain Hotel, The 
Ar-Kaics, Fumaça Preta.”

Het beste album allertijden volgens jou?
Loes: “Het album Demon Box van Motorpsycho vind ik toch wel 
echt de allerbeste! Daar zou ik ook wel echt voor naar Noorwegen 
rijden als ze op een festival zouden staan.”
Paul: “Ik vind het allerbeste album toch wel het album Daydream 
Nation van Sonic Youth. Dit is echt een tijdloos album! Het maakt 
niet uit wanneer ik het album opzet, want ik kan er echt altijd van 
genieten.”

Doe je aan ‘guilty pleasures’?
Loes: “Ja uiteraard; voor mij is dat Die Antwoord.”
Paul: “Mijn guilty pleasure is het nummer Night & Day van Hot 
Chip!”

Lees het hele interview op: www.popei.nl/de-popei

Noche Flamenca
Spaanse beleving in het PopEi-café

Zondag 22 maart 2015 kun je in 
PopEi genieten in Spaanse sferen 
tijdens Noche Flamenca. Live muz-
iek en dans en eten gebaseerd op 
de Spaanse keuken in het gezellige 
PopEi-café.

Jessica Achten (Flamenco danseres/docent) en Tijn van der Sanden 
(Flamenco/Klassiek gitarist) zijn jonge artiesten, die zich voor langere 
tijd in Spanje hebben gespecialiseerd in Flamenco. Zij zullen je deze 
avond meenemen in hun muziek en dans en de vele kanten van fla-
menco laten zien. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerk-
ing met de Eindhoven Expat Community, met als doelstelling expats 
en Eindhovenaren samen te brengen door middel van activiteiten. Zij 
geven onder andere input voor de Spaanse hapjes die vanaf 18.00 
uur geserveerd worden. 

Datum: zondag 22 maart 2015
Tijd: Eten vanaf 18.00 uur. Live muziek en dans vanaf 19.30 uur.
Entree: pay what you want (excl. eten)

The GO WILD! festival
60’s freakbeat/surf/mod/garage 

PopEi presenteert de 2e editie van 
The GO WILD! Een festival met tjokvol 
affiche waar garage, mod, freakbeat 
en surf de klok slaat. The GO WILD! 
betekent een zaterdag muzikaal onder 
de panne. Bands uit binnen- en bui-

tenland reizen af naar het Klokgebouw. Er is meer…, het is een 
happening! Wat dan? Er zijn DJ’s, een psychedelic lightshow, 
vinylcorner en niet te vergeten een Go Go girl. Met die ‘60’s feel 
zit het wel snor. Zeker als je in stijl gekleed komt!

BANDS: Las Aspiradoras (ES), Cayman Kings (FR), Beatrevolver 
(DE), Holy Joe & the Alcoholites (NL – Tilburg), The Mariños (NL 
– Eindhoven) en The Reaction (NL – Eindhoven).

DJ’S: DJ Dandy Dave (Andriese) (NL - Rotterdam), DJ Frogson 
(NL - Helmond), DJ Holly Wood and DJ Face “B” (DE) en DJ 
Jerome (FR).

GO GO GIRL: Myra Moon (NL - Eindhoven)

Voor updates volg: www.facebook.com/thegowild

Datum: zaterdag 7 maart 2015
Zaal open: 14.00 uur
Entree: VVK – 10,80 euro, deur – 12,50 euro

Uit Het Hok
Band: THT  Facebook: /THT2020
Genre: Live Dance  Website: www.tht.xxx  
Vrijdag 13 maart brengt THT het debuutalbum uit. Zanger Bas 
en drummer Wouter (samen ook in de band Mur du Son) spra-
ken er al vaker over, maar het was er nog nooit van gekomen. 
Maar nu is ie er eindelijk, genaamd ‘Poka Yoke’. Dit is een Ja-
panse Lean term voor foolproof / monky proof, omdat het al-
bum simpelweg om te dansen is!

THT is meer gericht op dance. “Met Mur du Son hebben we  
rock én dance fans”, vertelt Wouter. “Maar uit ervaring weten 
we dat het publiek dat ons weet te waarderen toch meer van 
dance dan van rock houdt en daar hebben we nu op ingespeeld. 
Dus minder rock en meer dance. Echter, dat stereotype ‘gastjes 
achter kastjes’ proberen wij te doorbreken!”

“Bas begint vaak met een opzetje van een paar maten en dan 
ga ik er mee verder. We mailen wat heen en weer, Bas zingt 
wat in, dan mailt ie het weer door, dan ga ik er nog mee loopen 
en bewerken met effecten, er komen nog wat laagjes bij, even 
masteren, en voor je het weet is het klaar... Daarnaast wordt er 
veel live geïmproviseerd. Hierdoor is er ruimte om iemand mee 
te laten jammen. We vinden het belangrijk om een combinatie te 
maken tussen een goede sound en een goede live set!”

Vrijdag 13-3-2015 – PopEi, Eindhoven - album release

Op de hoogte blijven? Volg PopEi via:

twitter.com/PopEi_Eindhoven

www.facebook.com/PopEi.Eindhoven


