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tEkst Redactie DE POPEI

FOtO’s (Robert Schaeffer) Jan Slieker, 
 (Kiki Mettler - coverfoto) Michael Bosboom,
 (Kiki Mettler) Patrick Spruytenburg
 (Rock’n Grill) Emmy Kaethoven

Fotograaf Wendy Steenmans maakte deze foto van de band 
Synergy Protocol tijdens de FemME battle voorrondes. 

Zaterdag 11 juni vindt de finale plaats. De winnaar speelt 
in september op het festival in de Effenaar!

Meer informatie: www.femalemetalevent.nl

kiek hier!

Dit zijn De namen…   
Een paar maanden terug hadden we het hier al over de op-
volger van lost/ctrl, die afgelopen seizoen geselecteerd wa-
ren voor Scout Out Loud. Scout Out Loud? Yep, zo heet het 
talentontwikkelingstraject. Het gaat dus om Toptalent. Goed, 
de namen dus. Voor degene die het niet mee heeft gekre-
gen, vanaf 1 mei is singer-songwriter Kiki Mettler (check het 
interview in dit blad) aan boord gekomen. Op 1 september 
zeggen we hallo tegen de moderne southern rockers van The 
Moods die in mei hun debuutalbum releasten. Klinkt goed 
toch? En dan nog een huishoudelijke mededeling… dit is de 
laatste editie van dit minimagazine voor de zomervakantie. 
Oftewel, een lekkere zomer gewenst!.

popeigewijs

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

rci showcase
BANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE

zaal 19.00 uur EntrEE Gratis

27/06

28/06

streekvijver
NIEUWE TALENTEN UIT DE REGIO! 

zaal 14.00 uur EntrEE €2

zo
26/06

nataraj
BLOTE VOETEN FEEST +
FREEDOM TALK: UNMANI 

zaal + CaFÉ 20.00 uur EntrEE €10 (toeslag talk: €5)

za
25/06

rock 'n grill
BBQ & LIVE BAND

tErras / CaFÉ 18.00 uur EntrEE Gratis

vr
24/06

cke dj-school
OPEN AVOND

zaal 19.30 uur EntrEE Gratis

wo
22/06

za
18/06

singshop shownight
POP/ROCK PRESENTATIES

zaal 20.00 uur EntrEE Gratis

rock 'n grill
BBQ & LIVE BAND

tErras / CaFÉ 18.00 uur EntrEE Gratis

vr
17/06

CKE Dj-sCHooL
OPEN AVOND

zaal 18.00 uur EntrEE Gratis

wo
15/06

singshop unplugged
AKOESTISCHE PRESENTATIES

CaFÉ 14.00 uur EntrEE Gratis

zo
12/06

femme battles - finale
METAL MET EEN FEMALE TOUCH

zaal 19.00 uur EntrEE €12,50

za
11/06

THE KiDS
MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS

zaal + CaFÉ 14.00 uur EntrEE kids €3, ouders gratis

zo
05/06

ANGY-NEAr rELEASE pArTY
ROCK/FUNK/METAL

zaal 20.30 uur EntrEE Gratis

vr
03/06

SuMMErBrEAK SESSioNS
JAMSESSIE 

zaal 18.30 uur EntrEE Gratis

do
02/06

puurliedjes
SINGER-SONGWRITERAVOND 

CaFÉ 20.00 uur EntrEE Gratis

wo
01/06
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band: the wozznames
genre: rock
website: facebook.com/thewozznames

the wozznames hebben vanaf dag 1 een connectie met 
PoPei, want er is altijd wel minimaal 1 bandlid die bij 
PoPei stage loopt of werkt. Vorige maand speelden ze 
maar liefst 2x in PoPei en spelen binnenkort ook tijdens 
rock’n grill. Je kunt ze dus met recht de PoPei-huisband 
noemen. tijd om ze eens voor te stellen! 

The Wozznames is een Eindhovense rockband die het po-
dium betreedt met vooral eigen nummers. De band is een 
bont gezelschap met een voorkeur voor liefdevolle blues/
rock en de set die ze spelen kunnen we omschrijven als 
speels en ontspannen. De band bestaat uit de broers Hans 
(zang/gitaar) en Matje Pallada (bas), Martijn van der Drift 
(leadgitaar), Frans Mutsaars (rhythm gitaar) en Riccardo Bi-
goni (drums). 

“We repeteren al vanaf de eerste dag in POPEI, iedere 
maandag”, vertelt Matje. “En we treden er ook graag op. 
Verder hebben we bijvoorbeeld een heel leuk optreden 
in Altstadt gedaan. Het allerleukste optreden was die in 
Café Kaatje in Oss. Dat was afgelopen maart en het eerste 
optreden met de nieuwe drummer erbij.” 

datum: 22 juli 2016 | rock’n grill - PoPei
entree: gratis

uit het hok

in Eindhoven massaal trots op zijn gaat dit najaar na 21 
jaar hun afscheidsshow geven...
- Ik vrees dat het voor Eindhovenaren te vaak van ver 
moet komen voordat we het kunnen waarderen.”

wat wordt er momenteel veel geluisterd?
“Mike Krol - Turkey, Quilt - Plaza, Damien Jurado - Visions 
Of Us on the Land, Doug Tuttle - It Calls On Me en de nieu-
we King Gizzard and the Lizard Wizzard - Nonagon Infinity.”

wat is de beste psychedelisch sixties plaat?
“Voorafgaand aan de eerste rockopera ooit, het gewel-
dige S.F. Sorrow album, maakten The Pretty Things mijn 
ultieme psychedelische single als briljant tussendoortje: 
Talkin’ about the good times / Walking through my dreams.

Veel mensen maken overigens de denkfout dat psych en 
psychedelisch hetzelfde is. Psych is geen genre maar meer 
een state of mind. Avontuur in de muziek het meest belang-
rijke kenmerk. Dat kan psychedelisch zijn met een been in 
de 60’s, maar net zo goed techno met 70’s krautrock invloe-
den,  jazz met shoegaze of Malinese desert blues. Overeen-
komst is echter altijd dat de muziek je meeneemt op reis en 
dat de blik is gericht op de toekomst. Het publiek is open 
minded en dat zorgt ervoor dat de psych nooit stilstaat of 
saai wordt.”

tijdens het cruisen staat er natuurlijk  muziek op, 
welke? 
“In de auto luister ik radio. Ik kom er anders niet aan toe 
en ik wil op de hoogte blijven van populaire muziek.”

laatste ontdekking die je de lezer niet wil ont-
houden…
“Rotibabi, Eindhovens meest opwindende platenzaak! 
Gevestigd in Kelderman en van Noort en online als web-
shop. Ik denk altijd heel veel muziek te kennen, maar ik 
herkende hooguit een handvol artiesten uit de door Ron 
en Jasper gecureerde collectie. Vertel ze wat je mooi 
vindt en zij komen met de meest onwaarschijnlijke tips 
van buiten de gebaande paden.”

waar kijk jezelf het meest naar uit tijdens psych lab?
“Oef, dat is heel moeilijk kiezen. Mag ik me een top 3 
permitteren? De show van Goat, dat wordt echt een heel 
groot feest. Zij gaven de beste show die ik ooit op Road-
burn zag. Ik kijk ook erg uit naar RMFTM met GNOD. Zij 
sluiten zich een week voor het festival samen op in de 
studio en presenteren op het podium hun unieke samen-
werking. Wordt het dikke rock? Wordt het techno? Het 
wordt in ieder geval onvergetelijk. De allerlaatste show 
van het festival is die van Iguana Death Cult, de Neder-
landse Thee Oh Sees. Dat wordt gegarandeerd chaos, 
rondvliegende mensen en vuisten in de lucht.”

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

eerder dit Jaar werd de taart aangerukt 
om te Vieren dat robert schaeffer aL 20 
Jaar aLs Programmeur in de effenaar 
werkt. oP 10 en 11 Juni Vangt aLweer de 
derde editie Van eindhoVen Psych Lab 
aan, een festiVaL waar hiJ een sPeciaLe 
band mee heeft. zegt ziJn PLatenkast 
waarom?

wat is de allereerste aanschaf?
“Ik kocht al eerder wat singeltjes uit de top 40, maar ik her-
inner me nog goed dat ik voor het eerst I Travel van de Sim-
ple Minds hoorde op de lokale tienerdisco. Ik was verbluft. 
Zoiets had ik nog nooit gehoord. Ik sprak de dj aan en be-
stelde de volgende dag de 12” bij de platenzaak. Het is mijn 
eerste echte prijsvangst. Deze versie had New Gold Dream 
(81-82-83-84) op de B-kant. Het zijn nog steeds grote hits 
op de 80’s Anders avonden die ik met Rob’a’Billy draai.”

zijn er nog onder- en/of overschatte platen 
waarover je wat kwijt wil?
“- Ik snap niet dat Eindhoven zijn eigen helden zo on-
derschat. Heb je het debuut van Albert van Abbe al ge-
hoord? Een briljante plaat met een verschrikkelijk mooie 
subtiele sound. Hij wordt uitgenodigd in de beste clubs 
van Europa. Ik ben f*cking trots op hem.
- En dan onze RMFTM-mannen (Radar Men From The 
Moon, red). In de internationale psych scene is dat echt 
een belangrijke band. Hun samenwerking met The Cos-
mic Dead was vorig jaar het hoogtepunt van Eindhoven 
Psych Lab. En ik verwacht dat ze daar dit jaar dik over-
heen gaan met hun project met GNOD.
- Lucio De Martino, nog zo’n held. Hij zet met Suono Cul-
ture clubavonden neer met een aan onwaarschijnlijkheid 
grenzend perfectie niveau.
- Regilio, de man achter WEARE, is ghost producer voor 
de groten uit de EDM. Hij draaide onlangs nog op de 
meest exclusieve pool party’s van de Miami Music week. 
Er wordt internationaal behoorlijk op deze jongen gelet. 
Maar lezen we over hem in het ED? Of juichen we hen toe 
op straat? De laatste band waar we als muziekliefhebbers 

platenpraten met
robert schaeffer 

iedere VriJdag bbq en LiVe muziek 

hoezo kommertijd? Vooruit, een klein beetje dan. maar 
vanaf 17 juli t/m 9 september treedt er iedere vrijdag een 
band op op het PoPei terras!

In de zomerperiode kun je iedere vrijdag genieten van live 
muziek bij POPEI! Omkomen van de honger is onnodig, 
want tijdens deze avonden staat ook de BBQ flink te bran-
den. En de dorst? Dat komt ook wel goed. De BBQ wordt 
om 18.00 uur aangestoken, de live muziek zal vanaf 20.00 
uur klinken. Check www.popei.nl voor meer updates over 
het specifieke programma.

datum: 17 juli t/m 9 september 2016 | 18.00 uur
entree: gratis

rock 'n grill

reLease Party 
dat het goed gaat met de expats en de muziek in eindho-
ven bewezen de twee edities van music with strangers al. 
nu komt het debuut van angy-near eraan. een stel rus-
sen die je op groovende rock en metal trakteren. deze 
release moet natuurlijk gevierd worden en dat doen ze op 
3 juni in PoPei. we kunnen het niet laten te zeggen, maar 
een feestje zonder wodka lijkt ons sterk.

“Angy-Near is a Siberian-Canadian Super Cool Band of 
Engineers. Cool Like a Beaeeaar.” Dat is hoe de mannen 
zelf hun band omschrijven. Als je de band voor je neus hebt 
staan, snap je wel waar die omschrijving vandaan komt. De 
Russisch/Canadese invloeden zijn overduidelijk. Wat betreft 
de muziek houden ze ervan te experimenteren met verschil-
lende stijlen. Met invloeden uit de (oldschool) rock, funk, 
disco hebben ze er dan ook genoeg om uit te putten. “Ons 
doel is om muziek te maken die de mensen in beweging 
brengt, zowel fysiek als emotioneel. Onze teksten bevatten 
verschillende onderwerpen, maar grappige, simpele en ex-
pressieve onderwerpen spreken ons het meest aan.”

datum: vrijdag 3 juni 2016 | 20.30 uur
entree: gratis

angy-near

we kennen kiki aL een tiJdJe aLs host Van Puur-
LiedJes, waar we ook kennis maakten met haar 
LiedJes. intussen gaat ze Lekker met haar oPtre-
dens en onLangs werd ze geseLecteerd Voor 
ons toPtaLenten-traJect scout out Loud. ken-
nismaken dus…  

wie is kiki mettler? 
“Ik ben een gedreven en ambitieuze singer-songwriter die het 
liefst fulltime met muziek bezig wil zijn. Over een maand stu-
deer ik af op de opleiding Marketing, Communicatie & Evene-
menten. Ondertussen organiseer ik ook verschillende muzikale 
evenementen, omdat ik naast zelf optreden het ook heel leuk 
vindt om andere muzikanten een podium te geven.”

welk liedje had je graag zelf geschreven?
“Pfoe, heb je even? Ik zal er een paar kiezen waar ik de laat-
ste tijd verslaafd aan ben. Youth van Daughter zou ik graag 
geschreven hebben, echt een top nummer. De opbouw is zo 
tof en ik ben verliefd op de drums! The Open Door van Dar-
rell Scott luister ik vaak als ik in bed lig, echt een nummer om 
bij weg te dromen. Nog eentje dan? Out Hearts Were Young 
van The Wooden Sky. Eind vorig jaar mocht ik de support 
doen van deze Canadese band, sindsdien ben ik fan. Ik snap 
niet waarom ze nog niet wereldberoemd zijn…”

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

interview met kiki mettler
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