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popeigewijs
HET KOST HEEL WAT ENERGIE…

Wil jij op emmers leren trommelen?
Boek dan snel een bucketworkshop bij Mevrouwsamba!
www.mevrouwsamba.nl ‐ www.facebook.com/mevrouwsamba

om een plek als POPEI draaiende te houden en dat bedoelen we in de letterlijke zin des woords. PA, licht, gitaarversterkers etc., etc., allemaal zaken die de energierekening
verrekkes doet rijzen. Allemaal voor de gedeelde passie
voor muziek. Blij toe bestaat er zo’n organisatie als het
Wereld Natuur Fonds die wereldwijd Earth Hour heeft geïnitieerd. Eigenlijk vragen ze bar weinig, namelijk om één
uur per jaar het licht te dimmen. In 7000 steden zullen er
op zaterdag 19 maart tussen half negen en half tien de
kaarsen branden. Eitje zeggen we dan. Nou wil het dat ze
hier ook een elektriciteitloos evenement bij organiseren.
En je raadt het al, dat is in POPEI. Akoestische muziek,
pure maaltijden en er is ook nog een Earth Hour Smoothie.
Het enige wat er nog versterkt wordt is de sfeer…

popei agenda maart
wo puurliedjes
02/03

za
05/03

SINGER-SONGWRITERAVOND
café 20.00 uur Entree Gratis

maart

the go wild! festival

60’S FREAKBEAT, SURF, MOD, GARAGE
7 BANDS, DJ’S, GO GO GIRLS EN MEER
zaal + CAFÉ 14.00 uur Entree €15

zo
06/03

kiek hier!

20
16

vr
11/03

the kids

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

PlatenPraten met

mozes And the
firstborn

huismerk

AFTERBEAT (60’S), THE WOZZNAMES (ROCK),
DANGER AT DAYBREAK (INDIE ROCK)
café 21.00 uur Entree Gratis

zo
13/03

John Kooiman maakte deze foto tijdens Winterfest op
30 januari 2016.
Tijdens Winterfest speelden maar liefst 7 bands en 7
singer-songwriters, waaronder WOOF! Het was een erg
gezellige dag vol nieuwe muziek uit de regio. Volg Winterfest op Facebook voor updates.
Meer informatie: facebook.com/theseasonswinterfest

vr
18/03

za
19/03

siger-songwriter
PUURLIEDJES PRESENTS

CAFÉ 15.00 uur Entree Gratis

HiGHWAY orANGE
RELEASE PARTY (ROCK)

ZAAL 20.00 uur Entree Gratis

EArTH Hour

SFEERVOLLE ELEKTRICITEITSLOZE
MUZIEKAVOND
Zaal 17.00 uur Entree Gratis
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Tekst

(MOOON) Paul Knippenberg (3voor12/Eindhoven)

Foto’s

(MOOON) Lauren Raaijmakers,
(Mozes and the Firstborn - cover) Nick Helderman

zo
20/03

di
22/03

album ARTWORK
BAND LOGO’s
poster design
various styles of design
www.igorism.com

za
26/03

MArviN DEE

PUURLIEDJES PRESENTS
café 15.00 uur Entree Gratis

MASTErCLASS

HOE KRIJG JIJ 100 OPTREDENS IN 2016?
zaal 20.00 uur Entree €8,50

NATArAj

BLOTE VOETEN FEEST +
FREEDOM CONCERT: SHANTI TRIO
ZAAL 20.00 uur Entree €10 (toeslag concert: € 5)

zo
27/03

streekvijver

NIEUW TALENT UIT DE REGIO
ZAAL 14.00 uur Entree €2

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

Interview met

mooon

20
16

the go wild! festival
platenpraten met
mozes and the firstborn
Een paar weken geleden was daar plots de in
POPEI opgenomen Power Ranger EP en staan er
weer een handvol shows in het verschiet, waaronder een uitverkocht Stroomhuisje. Later dit
jaar staat het tweede album op de agenda. Nu
eerst maar eens zien wat er in hun platenkast te
vinden is. We vroegen het aan Melle en Raven.

interview met

mooon

Wat is de allereerste aanschaf?

en ik deze muziek gaan draaien. Al snel wilden we zelf
muziek gaan maken. Timo – onze neef en buurjongen –
luisterde al veel naar deze muziek, dus een band was snel
gevormd.”
Wanneer kunnen we een album of EP verwachten?

MOOON stond onlangs nog onaangekondigd even op het podium van
café Altstadt met Hidden Charms.
Kort daarna speelden de drie jonge
bluesrockers uit Aarle-Rixtel wederom in Eindhoven, om precies te zijn in
de Effenaar op Club 3voor12/Eindhoven. Hoog tijd om ze eens uitgebreid
te spreken.
We spreken af in de vaste repetitieruimte van MOOON
met de veelzeggende naam ‘Repetitiecentrum de oefenruimte’ in Helmond, waar de Melissa Etheridge en Adele
covers van de repeterende buren soms goed hoorbaar
zijn. Hier werken de broers Gijs en Tom de Jong met hun
neef Timo van Lierop vrijwel iedere dinsdag aan hun muziek.
was er geen repetitieruimte beschikbaar in aarlerixtel?

Gijs: “Die ruimte hadden we zeker, bij ons thuis hebben we
een prima plek waar we een tijdje hebben gespeeld. Na
gedoe met een boze buurman zijn we uiteindelijk op zoek
moeten gaan naar een nieuwe repetitieruimte.” Timo vult
aan; “Wel jammer, want spontaan even repeteren – we zijn
immers niet alleen familie maar ook buren – is niet meer
mogelijk.”
Tom: “Het heeft er wel voor gezorgd dat we met meer focus
en met meer resultaat repeteren, dat is het enige positieve
aan deze situatie. We zijn hier in Helmond serieuzer geworden, want we betalen voor deze ruimte. Dat geeft toch een
ander gevoel dan thuis een beetje jammen en rondhangen.
Misschien zijn we daar onze buurman ooit nog eens dankbaar voor. Ooit.”
mooon is nog steeds een piepjonge band, maar
jullie voorbeelden inmiddels stokoud. Hoe zijn
jullie met deze muziek in aanraking gekomen?

Gijs: “Tijdens een verbouwing waren we noodgedwongen vaak in een andere ruimte van het huis. Daar stond
een platenspeler en een stapel oude platen. Zo zijn Tom

Gijs: “Eind februari gaan we een heel album opnemen.
Hier hebben we vorig jaar erg veel aan geschreven.”
Tom: “We weten nog niet wanneer we het album gaan
uitbrengen. Het plan is om de boel eerst op te nemen en
dan labels te benaderen.
Timo: “Zo kunnen we totaal onafhankelijk werken. Zo zal
niemand zich er mee kunnen bemoeien. Niet dat we hele
gekke dingen gaan doen, het album blijft een beetje in
dezelfde sfeer die mensen van ons kennen. Blues, garage
en lekker spacen, alles zit er weer in. Gewoon alle muziek
die we zelf vet vinden. Van Blues tot liftmuziek. Alleen
dubstep zal je nooit van ons horen.”
Gijs: “We gaan allemaal zingen op het album, en er zijn
meer instrumenten te horen. En misschien keert de Hammond uit de jamsessie in Gemert ook nog terug.”

M: “Michael Jackson – Bad. Zet ik nog geregeld op!”
R: “Een stuk of tien platen voor €2,- . Simon & Garfunkel, Madonna, het bekende rijtje... Dit was overigens nog
voordat ik zelf een platenspeler had. De eerste weloverwogen aanschaf was Velvet Underground & Nico, dat
nog steeds een van mijn favoriete platen is.”
Het beste album allertijden is?

M: “The White Album van The Beatles. Het is poppy, experimenteel en op sommige momenten heel erg grappig.”
R: “Exile On Main St. (van The Rolling Stones, red.) Hier
zitten naar mijn idee alle emoties in. Deze plaat blijft maar
doorgaan zonder te vervelen, iets wat ik zelden tegenkom.”
Laatste ontdekking?

M: “De band Flesh uit Manchester. Ze waren met ons mee
op tour door de UK samen met together PANGEA. Een
soort trashy Oasis. Erg cool!”
R: “Pas op voor de nieuwe Lookapony, haha!”

60’s freakbeat/surf/mod/garage
POPEI presenteert de 3e 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 én bezoekers uit
binnen- en buitenland reizen af naar het Klokgebouw.
Maar er is meer…, het is een happening! Met die ‘60’s
feel zit het wel snor. Zeker als je in stijl gekleed komt!
BANDS
Les Kitschenette’s (Frankrijk), The Trash Templars (Duitsland),
The Dirty Coal Train (Portugal), The Arrogants (Frankrijk),
Dead Snow Monster (Polen), Stories from Shamehill (Nederland) en The Flying Tygers (Nederland).
EN VERDER:
The Celluloid Gurus (visuals & vinyl), Comic Sexy (fashion
show), DJ’s, Go Go Girls, psychedelic lightshow, vinylcorner.
Voor updates volg www.facebook.com/thegowild
Datum: zaterdag 5 maart 2016 | 14.00 uur
Entree: 15 euro. Tickets via www.popei.nl

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

nataraj

uit het hok

“Blues, garage en lekker spacen”
BAND: DANGER AT DAYBREAK
GENRE: INDIE ROCK / GRUNGE / GARAGEROCK
WEBSITE: FACEBOOK.COM/DANGERATDAYBREAKOFFICIAL
Wat zijn jullie belangrijkste ambities voor 2016
buiten het opnemen, en hopelijk snel uitbrengen
van het album?

Alle drie in koor: “Spelen!”
Tom: “We willen vooral veel gaan spelen. En het liefst op
eigen kracht. We komen niet van de rockacademie, en
hebben niet zoveel verstand van ‘het wereldje’, we willen gewoon gewaardeerd worden om onze muziek. Tot
nu toe gaat dat best goed; we gaan niet te veel achter
optredens aan, we krijgen gelukkig genoeg toffe kansen
en aanbiedingen.”
Timo: “Wel willen we ook mee gaan doen aan Popronde
dit jaar. Vorig jaar hebben we ons wel ingeschreven, maar
kwamen we niet door de selectie. Waarschijnlijk ook omdat wij veel te laks waren. We hadden toen nog geen
goed opgenomen muziek uit en geen website. Dat soort
dingen, daar zijn wij nooit zo snel mee. Nu staat de EP op
Spotify en we hebben eindelijk een website, dus maken
we veel meer kans.”
>> Lees het hele interview op
http://3voor12.vpro.nl/artikelen/eindhoven

freedom dance gathering
Nederlands bekendste blote-voeten-feest
Nataraj komt voor de 2e keer naar Eindhoven!
Ooit begonnen als leuk alternatief dansavondje in achterafzaaltjes is het uitgegroeid tot een waar fenomeen met
volle zalen in verschillende steden in Nederland.
Nataraj vindt vanaf februari iedere laatste zaterdag van
de maand plaats in POPEI. In de gezellige lounge zijn verschillende winkeltjes en consulten en de keukenbrigade
bereidt iedere maand weer heerlijke vegetarische maaltijden. In de zaal kiezen DJ’s het avontuurlijke pad met
uiterst dansbare grooves uit alle windrichtingen.
Datum: 26 maart 2016 | 20.00 uur
Entree: 10 euro (toeslag voorprogramma 5 euro)

Danger At Daybreak werd in het voorjaar van 2015 opgericht
en bestaat uit drummer Jesse, bassiste Suus en zanger/gitarist Rens. Ze maken een mengeling van indie rock, grunge en
garagerock en repeteren bij POPEI. Vrijdag 11 maart spelen
ze tijdens HUISMERK, tijd voor een praatje met Jesse!
“Hoe onze muziek klinkt? Probeer het je voor te stellen als
het buitenechtelijke kind van Nirvana met The White Stripes.
Op dit moment zijn we vooral aan het schrijven om ons repertoire zo snel mogelijk uit te breiden. Ons eerste optreden
was tijdens Streekvijver in september, we repeteren in POPEI
sinds december en 11 maart spelen we er tijdens HUISMERK.
Je kunt wel stellen dat POPEI vooralsnog als een rode draad
door onze band loopt.” Hebben jullie al hoogtepunten waarvan de lezers moeten weten? Jesse: “We hebben in januari in
het voorprogramma gestaan van Shoulders of Giants in Best,
dat was erg geslaagd. Doordat we nog zo kort bestaan denken we verder dat de meeste hoogtepunten nog voor ons
liggen. Kom vooral met ons meegenieten!”
Vrijdag 11 maart 2016 | HUISMERK - POPEI

