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 (Black-Bone “live”) Brendz

Fotograaf Martin Siauw maakte deze foto van Ernix & Zo 
tijdens de laatste ROCK ‘N’ GRILL editie tijdens Hallo Cul-
tuur op zondag 6 september 2015. 

Fotograaf Martin Siauw maakte deze foto van Ernix & Zo 
tijdens de laatste ROCK ‘N’ GRILL editie tijdens Hallo Cul-
tuur op zondag 6 september 2015. 

Ernix & Zo speelt Nederlandstalige muziek in zeer eigen stijl met 
invloeden uit rock & roll, country, blues, jazz en zelfs reggae. 

Meer informatie over Ernix & Zo: www.facebook.com/ernixenzo

Meer foto’s van Martin? Ga naar www.martinsiauw.com

KIEK HIER!

Iemand!? 

Mocht je PopEi nou niet volgen op de sociale media (wel de 
hoogste tijd trouwens), dan heb je vermoedelijk een toffe 
oproep gemist. We zijn op zoek naar goed volk met een gren-
zeloze fantasie en revolutionaire ideeën om PopEi fris te 
houden. Tenzij je een echte doener bent, het moet natuurlijk 
ook uitgevoerd worden. Oftewel, daar zijn een flinke dosis 
rechterhanden of hele handige linkere voor nodig om het 
team van ‘PopEi Pioniers’ te versterken. Jazeker, zo wordt je 
dan gewaardeerd. 

Interesse? Mail dan even met bo@popei.nl.

POPEI • KLOKGEBOUW 300 • 5617 AD • EINDHOVEN

café: 16.00

SINGER-SONGWRITER
LIVE MUZIEK 

zaal: 19.30

BENNY HITT
RELEASE PARTY - ALTERNATIVE/POP 
(+ SUPPORT)

café: 20.00

PUURLIEDJES 
SINGER-SONGWRITER AVOND

zaal + café: 14.00

THE KIDS ARE ALRIGHT
MUZIKALE MIDDAG VOOR OUDERS 
EN KIDS

café: 16.00

LIO 
SINGER-SONGWRITER

zaal: 13.30

MUSIC MATCH MAKER 
OP ZOEK NAAR EEN BAND(LID)? 
WWW.MUZIEKKOMPAS.COM 

zaal: 21.00

RELEASE PARTY HEYSUN 
ROCK/ALTERNATIVE (SUPPORT: HIGHWAY 
ORANGE)

café: 20.00 

PUURLIEDJES
SINGER-SONGWRITER AVOND

zaal + café: 14.00 

THE KIDS ARE ALRIGHT
MUZIKALE MIDDAG VOOR OUDERS 
EN KIDS 

zaal: 15.30

SONIC BOOM FESTIVAL
STONER, POST-ROCK, DOOM, SLUDGE, 
PSYCH, NOISE, KRAUT
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voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl

                          EN MEER                          EN MEER

(3voor12/Eindhoven)(3voor12/Eindhoven)

 PLATENPRATEN
          MET 

       Rens Peters
 PLATENPRATEN
          MET 

       Rens Peters

    INTERVIEW  MET

               Black-Bone
    INTERVIEW  MET

               Black-Bone

2015



SONIC BOOM 
Festival

Het is alweer tijd voor de 4e editie van 
SONIC BOOM; Een half dozijn bands 
van het zwaardere soort voorzien van 
dikke visuals en een muur van geluid. 
Dj’s, vinylcorner, speciaalbierbar en 
een lekkere hap maken het af. 
LIVE: CANDYBAR PLANET + STATUE + YAMA + ¡PENDEJO! + 
ASHTORETH + TSAR BOMPA /// SOUND + VISION: DJ’S HOG-
WASH & (((O))) + VIDEOARTIST JÉRÔME SIEGELAER.  

Candybar Planet brengt tijdens Sonic Boom een heruitgave uit 
van de EP die de band in 2000 releaste. De nieuwe versie komt 
uit op het label Lighttown Fidelity en is een 12” met twee extra 
nummers. Confisqueer de plak alvast voor een speciale prijs 
door middel van de combiticket via www.ticketkantoor.nl/shop/
sonicboom.
 
Datum: zaterdag 3 oktober 2015
Tijd: 15.30 uur
Entree:  15 euro / combiticket entree + EP: 25 euro 

MUSIC MATCH MAKER
Op zoek naar en band(lid)? 

Muzikanten en bands die op zoek zijn 
naar medemuzikanten kunnen tijdens 
deze middag in contact komen met an-
dere muzikanten om zo een complete 
band, duo of andere muziekgroep te 
vormen.  

Muziekkompas is een samenwerkingsverband tussen PopEi en de 
muziekscholen SingShop, Gehannes, Centrum voor Pop & Jazz 
en MijnMuziekles. Zij merken dat het voor muzikanten lastig kan 
zijn om een band te vinden. Andersom is het voor bands die een 
bandlid zoeken ook vaak lastig een geschikt persoon te vinden. 
Muziekkompas heeft daarom het initiatief genomen om een ont-
moetingsdag te organiseren. Deze dag is voor iedereen die met 
andere muzikanten samen wil spelen, zowel in kleine bezetting als 
in bandvorm, en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Gezien het succes van vorige edities is het aan te raden je van tevoren 
aan te melden door een mail te sturen naar info@muziekkompas.com 
met daarin je naam, leeftijd, instrument(en), favoriete muziekgenre(s) 
en wat voor een muzikant/band je precies zoekt.

Meer informatie: www.muziekkompas.com

Datum: zaterdag 10 oktober 2015
Tijd: 13.30 uur
Entree: gratis

Uit Het Hok
Band: HeySun  Facebook: /HeySunBand
Genre: rock/alternative Website: www.heysun.nl  
Bram de Regt en Maarten Molenschot zijn na het uiteenvallen 
van de band Poem Beggars in 2007 samen akoestische muziek 
blijven maken. In 2011 heeft Bruce van Staalduinen (drums) zich 
bij hen aangesloten en zijn ze gaan repeteren in PopEi. Daar is 
een wat steviger rock georiënteerd repertoire uit ontstaan, met 
diverse uitstapjes naar o.a. pop en funk. 9 Oktober brengen ze 
hun eerste EP uit. Tijd om hen eens voor te stellen!

Maarten: “De opnames voor de EP zijn gemaakt in de Klank 
Studio te Tegelen, maar daarvoor hebben we vele malen tijdens 
repetities proefopnames gemaakt. Dit heeft toch wel een jaar 
geduurd, minstens. Aan de hand hiervan hebben we dan een 
aantal nummers uitgekozen om deze in een korte maar hevige 
opnamesessie op te nemen. De eerste insteek was om er een 
hoge kwaliteit demo van te maken, maar uiteindelijk zijn we zo 
tevreden met het resultaat dat we hebben besloten om ze de 
wereld in te slingeren. We hebben erg zin in de Release Par-
ty. Bevriende band Highway Orange treedt ook op en samen 
gaan we een mooi feestje bouwen. Om alvast in de stemming 
te komen: er staan alvast 2 nummers op onze website, inclusief 
video.” 

Vrijdag 09-10-2015 EP Release Party PopEi, Eindhoven
Donderdag 07-01-2016 Stage Music Café, Eindhoven

PlatenPraten met:
Rens Peters

Wie, Rens Peters? Jazeker! Hij is de nieuwe eindcoördinator 
van 3voor12/Eindhoven. We willen toch graag weten wat voor 
vlees er in de kuip zit van het journalistieke muziekplatform. 
Grasduint u even mee in zijn platenkast?

Wat is je allereerste aanschaf?
“Eind jaren ’90 kocht ik Ixnay On The Hombre van The Offspring op cd. 
Destijds was ik groot fan van Amerikaanse punkrock. Na dit album ging 
het jammer genoeg de verkeerde kant op met de band, maar Ixnay On 
The Hombre is nog steeds een van mijn favoriete punkrock platen ooit.”
  
Het beste album allertijden volgens jou…
“Bows + Arrows van The Walkmen. Geweldige muziek en teksten. 
De band maakte ook live veel indruk. Bekijk op YouTube hun live 
optreden van The Rat bij David Letterman en je begrijpt waarom.”

Laatste ontdekking die je de lezer niet wil onthouden? 
“In Eindhoven en omstreken zijn er een hoop toffe bands. Onder 
meer Tsar Bompa, Lost/ctrl, MOOON, Tamarin Desert, Lookapony en 
Op Zoek Naar Johan. Gaat dat zien en luisteren!”

En dan nog dit…, naar welke Eindhovense release moeten we 
met zijn allen uitkijken?
“Ik kijk uit naar nieuw werk van Mozes & The Firstborn en Stuurbaard 
Bakkebaard.”

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

Op de hoogte blijven? Volg PopEi via:
twitter.com/PopEi_Eindhoven

www.facebook.com/PopEi.Eindhoven

instagram.com/PopEi_Eindhoven

Nu jullie tussen de grote namen op het label SPV staan, is de 
druk daardoor groter voor Black-Bone?
“Nee niet perse, we zijn wel vereerd om tussen zulke gave namen 
te mogen staan! Daarnaast opent het natuurlijk ook weer deuren 
voor ons, wat erg fijn is.”

Is Black-Bone een dictatuur of democratie?
“Haha, nee gewoon een democratie. Vaak komt er iemand met 
een idee en werken we dat uit. We zijn het meestal ook snel eens 
met elkaar.”

Er staat een Europese tour in de agenda, wat zijn de verwacht-
ingen?
“Ja super gaaf, kijken we erg naar uit! 9 landen en flink wat 
steden. We hopen natuurlijk ook wat van de steden zelf te zien, 
maar het gaat uiteindelijk om de shows! En natuurlijk hopen we 
veel nieuwe mensen/fans te ontmoeten.”

Zijn er ook al plannen voor Amerika?
“Nee nog niet, de plaat wordt nu in heel Europa & UK uitgebracht, 
maar zeg nooit nooit. Het zou natuurlijk wel gaaf zijn!”

Meer informatie: www.black-bone.nl

Interview met:
Black-Bone

Onlangs presenteerde Black-Bone hun tweede worp Blessing 
in Disguise in een nokkie volle Effenaar en nu staan de rockers 
aan de vooravond van een Europese tour. We praten met de 
band hoe dit allemaal zo is gekomen.

We hebben een tijdje moeten wachten op nieuw werk, kwam 
dit door de luxe van een eigen studio? Hoe moeilijk was die 
gevreesde tweede eigenlijk?
“Eigenlijk hadden we begin 2014 onze 2e plaat af, maar de laatste 
songs die we hadden geschreven waren eigenlijk veel beter als 
de vorige! Dus hadden we alles weggegooid op die laatste songs 
na en zijn we opnieuw begonnen met schrijven van de plaat. We 
wilde echt een toffe en betere plaat maken als ons debuut Back To 
Mayhem en we denken dat dat goed is gelukt!”

Het babyvet is er nu wel vanaf, hoe heeft dit het maken van 
muziek beïnvloedt?
“Qua muziek, songs schrijven en eigenwijsheid (haha) zijn we 
zeker gegroeid. We hebben veel ervaring opgedaan bij de shows 
en natuurlijk heel veel geschreven, waardoor we steeds meer 
ons eigen ding vonden en er in groeiden!”

De plaat heet Blessing In Disguise, hoe kunnen we dat in-
terpreteren?
“Alle onderwerpen gaan over negatieve dingen die we hebben 
meegemaakt of zien bij mensen, maar in de songs willen we het 
negatieve omdraaien naar iets positiefs. Dat is eigenlijk ook de 
rode draad van de plaat.”

Jullie hebben de plaat laten mixen door Peter van Elderen 
(Peter Pan Speedrock), was dit een logische keuze?
“Ja zeker, we wilden bij dit album nog meer de live-energie op de 
plaat vangen. Ook wilden we graag een erg rauw en heavy gemixed 
album en daar is Peter natuurlijk uitermate geschikt voor!”


