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Fotograaf Merijn Koster maakte vrijdag 9 januari deze foto 
van de band Tamarin Desert tijdens de 3voor12/Eindhoven 
Clubavond in de Effenaar:

Fotograaf Merijn Koster maakte vrijdag 9 januari deze foto 
van de band Tamarin Desert tijdens de 3voor12/Eindhoven 
Clubavond in de Effenaar:

“Tamarin Desert zette een stevig geluid neer en de clubavond 
zelf was weer heel fijn met een leuke mix van artiesten.”

Meer foto’s van Merijn? Ga naar:
http://fotokoster.com/bands-en-artiesten/

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

KIEK HIER!

Bij voorbaat dank zeggen we dan!

In maart hierop terugkomen leek ons als ‘mosterd na de 
maaltijd’. Het is ook mogelijk dat wanneer u dit leest het nog 
moet gaan gebeuren. Uhm, waar gaat dit over? Het Winterfest 
dat 31 januari plaatsvond. U begrijpt, we hadden u graag  wil-
len melden dat de 2e editie van het festival heel fantastisch 
was en acts als Shiverburn, Grim Tim, Trip to Dover, The Sea-
sons, Curly Ice, Jorn ten Ham, Kiki Mettler, Aidan e.a. boven 
zichzelf zijn uitgestegen. Maar op het moment van schrijven 
is er dus nog geen 2e editie van het festival geweest. Of we 
een veer in eigen reet proberen te steken? Nee, zeker niet… 
wel in die van The Seasons. Zij zijn initiatiefnemer en organ-
isator en willen ze gewoon  bedanken!

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 + zaal: 14.00

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

zaal: 13.30

Music Match Maker
Op zoek naar een band of bandlid? Komen! 
www.muziekkompas.com

zaal: 19.30

HUISMERK
Concertavond met 4 PopEi-bands

zaal: 14.00

Streekvijver 
Ontdek dè nieuwste bands uit de regio

zaal: 20.30

Horse Fashion
EP Release Party. Indie pop / folk. 
Support: The Droeftoeters

café: 16.00 

Veerle Driessen 
Elke zondag live muziek! Dit keer: singer-
songwriter in café

zaal: 19.00 

PUURliedjes
Singer-songwriters in het PopEi café 

café: 20.00 

3voor12/Eindhoven Café
Live radio-uitzending vanuit het PopEi café

zaal: 14.00

The Kids Are Alright
Kids: DJ-workshop van www.mijnDJles.nl. 
Ouders: singer-songwriter.
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voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl
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Op de foto: The Gentle Storm

(met o.a. Anneke van Giersbergen en 

Marcela Bovio (Stream of Passion))

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei

Interview met:
Tamarin Desert

Als we een blik werpen in de glazenbol, zien we dat 2015 
zomaar eens het jaar van de Eindhovense psychrockers 
Tamarin Desert kan gaan worden. Zijn ze er klaar voor? We 
checken het bij ze.

Voor de mensen die afgelopen 3/4 jaar het even hebben ge-
mist, wie is Tamarin Desert?
“Tamarin Desert is een psychrock boyband uit Eindhoven. De 
band bestaat uit Loek Hendrikx (vocalen en gitaar), Kris Marce-
lissen (bas), Myron Berger (drums) en Pim Keunen (gitaar).”

Als je naar de eerste demo ‘Indian Woods’ luistert, hoor je 
een mix van garage, psych en een beetje blues. Wie zijn de 
grote voorbeelden van de band?
“Ehhm... The Beatles zijn wel ons grootste voorbeeld en dan 
voornamelijk hun latere werk! Daarnaast Led Zeppelin, Pink 
Floyd, maar ook recentere bands als Tame Impala, Pond, Tem-
ples en Unknown Mortal Orchestra zijn grote inspiratiebronnen!”

Waarschijnlijk ook gewoon te googelen, maar waar komt de 
bandnaam vandaan? 
“Tamarin Desert is een oase vol met kleine aapjes. Nee sorry, 
er is geen diepere betekenis. De bandnaam betekent in principe 
helemaal niks en komt gewoon van… Google!”

Met welke Eindhovense band voelen jullie je het meest verwant?
“Er zijn geloven we niet zo heel veel Eindhovense bands waar 

PlatenPraten met:
Patric Muris

Misschien kent u de coverboy uit het Eindhovense muziek-
wereldje of anders mogelijk als mannetje van de radio. 
Patric Muris is hoofdredacteur van 3voor12/Eindhoven en 
host onder deze vlag ook wekelijks het radioprogramma op 
GLOW FM. Yep, dat doet ie allemaal in zijn vrije tijd. We leg-
gen ‘m de lastige vragen voor die hij gewend is zelf te stellen. 

Was de platenkast van je ouders goed te doen?
“Nee, niet bepaald. Tussen James Last, Oscar Harris en een Kerst-cd 
die bij drie pakken Appelsientje zat, was ergens nog wel een plaat van 
The Beatles te vinden, maar dan hield het ook al snel op. Oh en Gene 
Pitney!”

Wat is de beste Eindhovense plaat ooit?
“Mozes and the Firstborn – Mozes and the Firstborn.”

Zijn er nog onder- en/of overschatte platen?
“Ik snap niet dat die nieuwe plaat van Strand of Oaks (HEAL) dit jaar 
bijna helemaal niks heeft gedaan. Eindejaarslijstjesmateriaal, mensen!”

Waar luister je momenteel veel naar?
“Oscar and the Wolf, voor mij dé revelatie van 2014. Entity is de titel van 
het laatste album, met de meest sexy electropop die je ooit hebt gehoord.”

Voor Patrics guilty pleasure en veel meer, ga naar: 
www.popei.nl/de-popei

HORSE FASHION
EP release party - Indie pop/rock

De bandleden van Horse Fashion 
maken al een aantal jaar samen 
muziek. Afgelopen november doken 
zij de studio in met als resultaat de 
nieuwe EP A Net For August die vijf 
nummers telt. Zaterdag 21 februari 
presenteren ze deze in PopEi! Support: The Droeftoeters. 

In eerste instantie proberen de mannen luistermuziek te maken. De 
nummers vinden vaak hun oorsprong in zaken die met het hart en 
de geest te maken hebben en zijn vaak onvergeeflijk, maar kunnen 
soms ook zacht zijn. Aan de nummers op A Net For August kun je 
daarentegen ook merken dat Horse Fashion het ruwe niet schuwt en 
worden de distortion pedalen bij tijd en wijlen opengedraaid. Middels 
het ambitieuze drieluik Eternal Discontent laten de heren zien dat zij in 
staat zijn langere, verhalende nummers te schrijven.

Datum: zaterdag 21 februari 2015
Zaal open: 20.30 uur
Entree: gratis

MUSIC MATCH MAKER
Vind een band of medemuzikant! 

Op zoek naar een band of bandlid? 
Op zaterdag 28 februari opent Muziek-
kompas de deuren van PopEi voor al-
weer de tweede editie van Music Match 
Maker. De eerste editie bewees al dat 
muzikanten en bands die op zoek zijn 

naar medemuzikanten tijdens deze middag op een aangename 
manier in contact kunnen komen met andere muzikanten om 
zo een complete band, duo of andere muziekgroep te vormen. 

Muziekkompas merkt dat het voor muzikanten lastig kan zijn om 
een band te vinden en andersom. Muziekkompas heeft daarom 
het initiatief genomen om naast het gebruik van het forum op 
www.muziekkompas.com, waarop muzikanten elkaar online kun-
nen ontmoeten, ook een offline ontmoetingsdag te organiseren. 
Deze dag is geschikt voor iedereen die met andere muzikanten 
samen wil spelen, zowel in kleine bezetting als in bandvorm, en 
voor zowel beginners als gevorderden. Meld je van tevoren aan 
door een mail te sturen naar info@muziekkompas.com met daar-
in je naam, leeftijd, instrument(en), favoriete muziekgenre(s) en 
wat voor een muzikant/band je precies zoekt.

Meer informatie: www.muziekkompas.com

Datum: zaterdag 28 februari 2015
Zaal open: 13.30 uur
Entree: gratis

Uit Het Hok
Band: Beaujacks  Facebook: /Beaujacks
Genre: Rock / Blues Website: youtube.com/Beaujacks  
Beaujacks is een actieve coverband in Eindhoven met “a mixed 
bag of sounds as long as it rocks”. Zij staan daarmee garant 
voor een spetterende avond vol rock en blues. Verschillende 
klassiekers zoals Cream, Stones, Nirvana en ZZ Top komen 
voorbij. De club viert dit jaar hun 5-jarig bestaan en ze gaan dat 
grootst aanpakken. 

“Als we terugkijken waren de tours die we afgelopen jaren in de 
UK hebben gedaan een bijzondere belevenis. Vijf dagen lang 
onderweg in een volgeladen bus van pub naar pub geeft een 
geweldige kick. Daarnaast was het optreden in de Effenaar tij-
dens The Clash of the Coverbands in 2013 een geweldige erva-
ring”, vertelt Rob Rooijens. “Steve Franklin op gitaar, Peter Rent-
meester op drums, Erik Dijkstra zingt en speelt gitaar, ik speel zelf 
de bas en Ton van Eyk is onze vaste geluidsman. Sinds kort hoort 
Michiel Kuipers er ook bij als stand-in bassist en vijfde bandlid.”

“Al spelen we covers, na 5 jaar ervaring hebben we een eigen 
herkenbare stijl ontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld onze backdrop 
groter dan menig podium waarop we spelen”, grapt Rob. “Er ko-
men zeker wat gigs aan binnenkort en wij tippen er alvast een 
paar. Daar gaan we natuurlijk weer iets moois van maken!”

Dinsdag 17 februari - Kafee Aloys, Eindhoven
Vrijdag 27 maart - Café Manus, Best

we op muzikaal vlak perfect mee matchen, maar de boys van 
Lookapony zijn heel relaxed om een biertje mee te drinken!”

Het nieuwe jaar is begonnen en als je jullie Facebook-pagina 
bekijkt, lees je dat Tamarin Desert niet meer te negeren valt 
in 2015, vertel maar…?
“Volgens mij schreven jullie collega’s van 3voor12/Eindhoven 
zoiets over ons! We hebben wel plannen om het groot aan te 
pakken komend jaar, ja. Dit voorjaar releasen we een single, die 
we ten tijde van publicatie wellicht aan het opnemen zijn! Daar-
naast hopen we op een plekje in de Popronde en willen we op 
zoveel mogelijk vette festivals spelen deze zomer.”  

Als jullie dan toch keihard gaan dit jaar, welk festival staat er 
hoog op de wensenlijst?
“Lastig, lastig... er zijn te veel coole festivals! Het moet wel ón-
waarschijnlijk hard gaan wil dit lukken, maar Eindhoven Psych 
Lab of Best Kept Secret zouden sick zijn!”

Is de band een dictatuur of een democratie?
“De band is een echte democratie. Meestal komt iemand met 
een idee, waarna we het met z’n vieren uitwerken. Degene die 
met het idee komt heeft natuurlijk wel een bepaalde sfeer voor 
ogen dus die leidt automatisch het schrijfproces.”

Misschien zijn we een vraag vergeten te stellen. Oftewel, wil-
len jullie nog iets kwijt aan de lezer?
“Even denken.. Onze drummer is echt super pretty en heeft een 
hele aaibare baard! Lekker komen checken dus bij een live op-
treden van ons!”

3voor12/Eindhoven interviewde de band onlangs over hun 
favoriete platen aller tijden. Lezen? Google dan op:
‘Gouwe Lempkes Tamarin Desert’!

Meer informatie over Tamarin Desert:
tamarindesert.bandcamp.com
www.facebook.com/tamarindesertband

Op de hoogte blijven? Volg PopEi via:

twitter.com/PopEi_Eindhoven

www.facebook.com/PopEi.Eindhoven


