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nog niets te doen?
Het is niet zo wanneer je als POPEI Carnaval links laat
liggen, dat er dan geen moer te doen is deze maand.
Er is eigenlijk ook geen enkele reden om dit te denken.
Het was eigenlijk een manier om u te verwittigen dat ons
eetcafé tijdens deze doldwaze dagen dicht is. We introduceren eind deze maand wel een nieuwe, maar ook
een zeer bijzondere dansavond. Nataraj – Blote Voeten
Feest, waar gedanst kan worden op warme grooves en
tunes. Of die blote voeten verplicht zijn? Nee, maar als je
de verhalen uit Amsterdam en Groningen moet geloven
gaat dit vanzelf. En de leeftijd? Speelt geen enkele rol.
Voordat het feestje aanvangt is er nog een lezing van Tijn
Touber bij te wonen. Lijkt het je wat?

various styles of design
www.igorism.com

CUSTOM AUDIO CABLES

kiek hier!
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STUDENTENBANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE
zaal 19.00 uur Entree Gratis

rci showcases

STUDENTENBANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE
zaal 19.00 uur Entree Gratis

wo rci showcases
03/02

STUDENTENBANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE
zaal 19.00 uur Entree Gratis

wo puurliedjes
10/02

februari
PlatenPraten met

Estelle Stijkel

Bells of Youth, Programmeur, coördinator
Popronde Eindhoven

SINGER-SONGWRITERAVOND
café 20.00 uur Entree Gratis

Voor al uw professionele audio bekabeling
Nu met 10% korting, Kortingscode:

vr
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www.vikingcable.nl
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John Kooiman maakte deze foto tijdens het optreden
van Music With Strangers op 5 december.
Music with Strangers is een groep diverse muzikanten van
allerlei nationaliteiten en leeftijden, allemaal verbonden
aan de Eindhoven Expat Community. 2 april komen ze
opnieuw de POPEI-zaal op stelten zetten!
Meer informatie: facebook.com/musicwithstrangers

colofon
POPEI©

is een uitgave van Stichting POPEI

Contact Mirjam Sieben | mirjam@popei.nl
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Tekst

(Tamarin Desert) Patric Muris (3voor12/Eindhoven)

Foto’s

Jan Slieker (Estelle Stijkel),
Cloakture photography (Tamarin Desert),
Veerle van Doorn (lost/ctrl),
Gertjan de Back (Highway Orange)
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huismerk

LIVE: HEYSUN (Rock) + ZWELBASTARD (Metal)
café 21.00 uur Entree Gratis

noche flamenca

SPAANSE DANS, MUZIEK EN HAPJES
Zaal + café 17.00 uur Entree Pay what you want

the kids

MUZIEK VOOR OUDERS EN KIDS
Zaal + café 14.00 uur Entree Kids €3 / Ouders gratis

curly ice

POP/PUNK RELEASE PARTY
zaal 20.30 uur Entree Gratis

anouk balins

SINGER-SONGWRITER
café 15.00 uur Entree Gratis

do lost/ctrl
25/02

za
27/02

NU-WAVE RELEASE PARTY
Zaal 20.00 uur
Entree €7,50
EP €10
COMBO €15

nataraj

BLOTE VOETEN FEEST
VOORPROGRAMMA: LEZING TIJN TOUBER
zaal 19.00 uur Entree €12 (incl. lezing €17)

zo
28/02

streekvijver

NIEUW TALENT UIT DE REGIO
café 14.00 uur Entree €2

De volledige agenda vind je op www.popei.nl
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tamarin desert
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lost/ctrl release party

platenpraten met
estelle stijkel

interview met

tamarin desert

Toen 2015 nog maar net geboren
was organiseerde de redactie van
3voor12/Eindhoven een nieuwe editie
van Club 3voor12/Eindhoven.
Tamarin Desert was een van die bands
waarvan werd gezegd dat die het
zouden gaan maken in het nieuwe
muziekjaar. Nu kan rapport opgemaakt worden en hoe dat beter te
doen dan met de band zelf...
Het is december, met de feestdagen nog voor de deur,
als wordt afgesproken met drie van de vier (frontman
Loek Hendrikx kan er helaas niet bij zijn) bandleden van
Tamarin Desert. Doel: eens terugblikken op het afgelopen jaar, dat voor de band razendsnel voorbij is gegaan.
Klopte de pompeuze woorden die de band belastte met
een enorme ambitie en bewijslast aan het begin van het
jaar of is door een te rood-witte (die combinatie maakt bij
mengen niet toevallig roze) bril gekeken?
Het vervolg na de clubavondshow

Terug naar begin 2015, 9 januari om precies te zijn, toen
Tamarin Desert een sterke set speelde op Club 3voor12/
Eindhoven. Dat was de eerste keer Effenaar. “Meteen na
die show is Loek (Hendrikx red.) vertrokken naar Glasgow.
Gewoon op het vliegtuig geplempt en weg was meneer.
Daardoor hebben we het eerste halfjaar niet veel kunnen
werken aan nieuwe muziek. Wel hebben we toen samen
met Bob (Verhagen, van Lexicon Bookings red.) onze single
(Fool’s Last Stand red.) opgenomen en de releaseparty in
Area51 op poten gezet. Loek is toen een weekendje teruggekomen om die show te spelen. Daarna is hij weer terug
naar Glasgow gegaan om vervolgens anderhalve maand later definitief terug te keren.”
Stilte voor de najaarsstorm

Een redelijk rustig eerste halfjaar was het dus, maar dat
was stilte voor de storm. Want al wist de band dat toen
nog niet, het najaar zou druk worden, niet in de laatste
plaats door de uitverkiezing door Popronde en de flinke

tour die volgde. “De basis voor de goede helft van 2015
is gelegd in januari, in april volgde de singlerelease en
1 mei hoorden we dat we met Popronde mochten meedoen, wat we echt niet hadden verwacht.” Het idee van
Popronde om bands uit hun veilige thuishaven te lokken
en erop uit te sturen is goed gelukt bij Tamarin Desert,
dat laat weten door de vele optredens een veel betere
liveband te zijn geworden. Bassist Kris Marcelissen: “We
zijn door Popronde eindelijk eens boven de rivieren gekomen. En ik denk niet dat we daar gauw weg gaan. Daar
willen we gewoon lekker blijven.” Pim vult aan: “Aan het
begin van het jaar mis je die shows zo erg omdat Loek
er niet is, dan wil je extra graag spelen. En als je dan
zo tof ontvangen wordt door al die plekken waar je met
Popronde speelt. Dan is dat echt … sick. Je leert allemaal
mensen kennen, je komt op leuke plekken en je maakt
toffe dingen met elkaar mee.” Myron: “Ik vind het tof dat
je op plekken komt waar je niet met 1-0 voorstaat. Dat je
echt alles moet geven om te horen dat het vet is. Daar
groei je denk ik ook van. We speelden soms vier shows
in vijf dagen.”
Toekomstplannen

Nu Popronde voorbij is, kan de band weer verder kijken.
En toekomstplannen maken. En dat doen ze met Kledder, ex-The Risque, en nu geluidsman van Tamarin Desert. Pim: “Met hem hebben we ook de single ‘Dreams’
opgenomen. En nu zijn er plannen om begin volgend jaar
met een plaatje te komen.” Een plaat of een EP? Pim:
“Een EP, ergens in maart. De plannen zijn concreet. We
zijn al met de liedjes bezig. Eigenlijk sinds de eerste week
dat we vrij zijn na Popronde, toen zijn we direct het repetitiehok ingedoken. We hadden er echt zo’n zin in. Shows
spelen is een ding, maar ik keek er ook echt naar uit om
weer muziek met z’n vieren te maken. We merken ook
nu pas wat die drie maanden Popronde met ons heeft
gedaan. Waar het normaal heel lang kan duren voordat
dingen samenvallen, komt alles er nu pats boem uit.”
Wie dacht dat daarmee de taart wel compleet zou zijn,
vergeet de kers. Hun joker. Tamarin Desert neemt afscheid, dan nog onder embargo, met het nieuws dat de
band is geboekt voor Noorderslag. Niet als onderdeel
van de randprogrammering ergens achteraf, maar officieel geboekt in de Oosterpoort. Als dat al bereikt kan
worden met slechts twee singles en enkele nummers op
een demo mag er heel wat verwacht worden van de eerste ‘echte’ release in het voorjaar van 2016. Myron: “Die
release moet er eentje zijn om trots op te zijn. Eentje
waar je over vijftien jaar nog trots op bent. Het liefst ook
op vinyl. Een label zou het allermooiste zijn. We mogen
nog steeds dromen.”
>> Lees het hele interview op
http://3voor12.vpro.nl/artikelen/eindhoven

Met Bells of Youth tekende Estelle Stijkel begin
januari een contract met V2. Op het moment
van schrijven is er nog geen nieuw werk, maar
dat zit er snel aan te komen. Daarnaast is ze
samen met Elvin Usidame druk met de coördinatie van Popronde Eindhoven en gaat ze een
aantal projecten doen met Mohr Music Events.
Een volle agenda dus. Toch schroomde we niet
te vragen om eens stil te staan bij haar eigen
platenkast.
Wat is je allereerste aanschaf?

“Dit kan ik me niet goed herinneren, maar volgens mij
was dat The Offspring – Pretty Fly (for a white guy) en dat
was nog in de tijd dat je singles kocht (cd’s) met guldens!”
Het beste album allertijden volgens jou?

“Oké, dit vind ik wel echt een lastige vraag (wie niet?),
maar waar ik nog steeds geen genoeg van krijg is Fleetwood Mac – Rumours.”
Wat is de beste Eindhovense plaat ooit?

nu-wave
25 februari is het zover. Het langverwachte debuut
van lost/ctrl wordt dan gepresenteerd in POPEI. Eerder benoemde POPEI hen al tot Toptalent. Ook verschillende andere kenners denken niet te licht over
de band. Zij verwachten dan ook dat 2016 een veelbelovend jaar gaat worden voor de Eindhovense NUWAVE band.
De 6-koppige band is opgericht in september 2014. Een
jaar later hebben ze een succesvolle crowdfundactie afgesloten en hebben ze hun eerste EP opgenomen met Huub
Reijnders. Alsof dat nog niet genoeg is studeerden ze in de
tussentijd ook nog af aan het Rock City Institute. De jongens zetten in op een uitverkochte releaseshow, een flinke
releasetour, deelname aan de Popronde en Noorderslag
en alle grote festivals in 2017. Kaarten voor de release party kunnen worden besteld via www.lostctrl.nl. Wees er snel
bij, want het kan zomaar eens snel uitverkopen!
Datum: donderdag 25 februari 2016 | 20.00 uur
Entree: EP €10,00 - Entree €€7,50 - Combo €€15,00

“Mozes and the Firstborn!”
Waar luister je momenteel veel naar?

“Kurt Vile, Patrick Watson, Dead Weather.”
>> Lees het hele interview op www.popei.nl/de-popei

curly ice release party

uit het hok
BAND: HIGHWAY ORANGE
GENRE: ALTERNATIVE ROCK
WEBSITE: WWW.HIGHWAYORANGE.COM

Pop-punk
Curly Ice brengt het genre pop-punk terug
naar de essentie.
Ze weten energiek, melodieus en catchy - de drie hoofd
ingrediënten - perfect te doseren, waardoor deze Eindhovense meester chefs de beste Amerikaanse pop-punk
voorschotelen. Ze rennen over het podium als vier losgelaten honden op een heideveld en doen er alles aan om
het publiek aan de riem mee te sleuren. De smaak van de
avond komt pas aan het eind als Curly Ice de laatste toon
heeft aangeslagen, jij nog trillend op beide benen staat
en je niets anders kan dan de nummers mee neuriën. Nadat Curly Ice twee singles heeft uitgebracht is het nu
tijd voor het debuut album Reason To Believe die 20
februari uit zal komen.
Datum: zaterdag 20 februari 2016 | 20.30 uur
Entree: gratis

Een paar maanden geleden stonden ze nog in het voorprogramma van de EP release van HeySun. Toen kwamen ze over
als een sympathieke rockband. Nu hebben ze net zélf een EP.
Daarmee mengt Highway Orange zich officieel in de rockscene van Eindhoven. Wie zijn ze en wat willen ze bereiken?
“We zijn sinds 2011 bij elkaar en de afgelopen vijf jaar hebben we ons ontwikkeld tot een alternatieve rockband. Een
vleugje progressive, een snufje pop en een scheutje metal,
in combinatie met pakkende (Nederlandse) teksten.” Met
invloeden van bands als Porcupine Tree en Editors, maar
ook van zangers als Phil Collins en David Bowie, is deze
gevarieerde mix wel te plaatsen. Na vijf jaar brachten ze
vorige maand hun debuut EP uit. Opgenomen in een repetitieruimte van POPEI, met geheel eigen opnameapparatuur. Originaliteit is belangrijk voor Highway Orange. Om
daarmee vervolgens een groot publiek aan te spreken is
de tweede stap. “We hopen in het voorjaar en in de zomer
wat regionale festivals aan te doen. Ons doel is in elk geval
om zo veel mogelijk te spelen.”

