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tEkst (Zoo Children) Paul Knippenberg (3voor12/Eindhoven)

FOtO’s (Zoo Children) Ilya Scholberg, 
 (Reno van der Looij) Patrick Spruytenburg 

Vrijdag 23 september kwam voor de allereerste keer de 
Popronde ook bij POPEI langs!

Fotograaf Jan Slieker maakte deze foto van de charmante 
DÉMIRA.  Zij zorgde samen met The Yukon Club voor een 
succesvolle première.
Meer weten over Popronde? www.popronde.nl

kiek hier!

HOUDOE EN BEDANKT! 
Eind deze maand is het treurnis troef, de allerlaatste shows 
van Peter Pan Speedrock zijn dan een feit. Een knuffel 
krijgt de band alvast vanuit bevriende bands uit Rockcity 
in de vorm van een compilatie via label Lighttown Fidelity. 
“Welke bands dan?”, vraagt u? Onder veel meer The Spa-
des, Stuurbaard Bakkebaard en An Evening with Knives. 
Over Eindhoven Rockcity gesproken… verderop spreken 
we met Reno van de ook zogenoemde site over zijn pla-
tenkast. En over helden gesproken… 10 o’Clock Heroes 
25 november in POPEI, maar daarvoor verwijzen we je 
toch nog even door naar het www.

popeigewijs

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

zo
27/11

melissa janssen
PUURLIEDJES PRESENTS

CaFé 15.00 uur EntrEE Gratis

za
26/11

music with strangers
MUZIEK UIT ALLE WINDSTREKEN

zaal 19.00 uur EntrEE Gratis

10 o'clock heroes
MOTHER BASS (HARDROCK/PROGRESSIVE ROCK)

CaFé 22.00 uur EntrEE Gratis

vr
25/11

annabel laura
PUURLIEDJES PRESENTS

CaFé 15.00 uur EntrEE Gratis

zo
20/11

femme club tour
SERENITY + DIABULUS IN MUSICA + 
BEYOND GOD + ELYSIAN GATES

zaal 19.00 uur EntrEE VVK €19, deur €20

za
19/11

huismerk
TEMPLE OF DOOM (METAL COVERS)

ZWELBASTARD (MELODIC POWER METAL)

zaal 21.00 uur EntrEE Gratis

vr
18/11

vera zané
PUURLIEDJES PRESENTS

CaFé 15.00 uur EntrEE Gratis

zo
13/11

streekvijver
CRUSADE (HARDCORE)

MISTAKEN FOR STRANGERS (ALTERNATIVE ROCK)

NO REDEMPTION (ALTERNATIVE ROCK)

zaal 20.30 uur EntrEE Gratis

vr
11/11

rci showcase
BANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE

zaal 19.00 uur EntrEE Gratis

07/11
t/m

09/11

the kids
MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS

zaal + CaFé 14.00 uur EntrEE Kids €3 / Ouders gratis

zo
06/11

blackholesun release party
70’S HARDROCK / STONER / PROGRESSIVE / 
PSYCHEDELIC SPACE ROCK 

zaal 20.30 uur EntrEE Gratis

vr
04/11

puurliedjes
SINGER-SONGWRITERAVOND

CaFé 20.00 uur EntrEE Gratis

wo
02/11

popei agenda november 20
16

INTErvIEw MET 

zoo children

PlATENPrATEN MET 

reno van der
looij (Eindhovenrockcity.nl)

20
16november
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BAND: TEMPlE OF DOOM
GENrE: METAl
CONTACT: EwOUTrOTTE@YAHOO.COM

De mannen van Temple of Doom spelen vrijdag 18 no-
vember tijdens HUISMErK in POPEI hun eerste optreden 
in deze samenstelling. Tijd om ze eens voor te stellen!

Temple of Doom is in Eindhoven geboren en ook altijd 
in Eindhoven gebleven. Na wat omzwervingen zijn ze bij 
POPEI terechtgekomen en nooit meer weggegaan. De 
band speelt metal covers en dit doen ze minstens al vijf 
jaar in wisselende samenstelling. “We spelen 18 novem-
ber voor het eerst met Mels op drums, Steven op gitaar 
en Luuk op zang en bas”, aldus gitarist Ewout. “Tijdens 
een optreden kun je van alles verwachten, van Lamb of 
God tot Metallica, als het maar metal is!” Tijdens HUIS-
MERK spelen ze samen met melodic power metalband 
Zwelbastard.

vrijdag 18 november 2016 | HUISMErK in POPEI

uit het hok

WEllICHt EEn ClICHé Maar tOCH VraaG Ik HEt: JE 
HEBt tOCH GEEn lEs nODIG OM rOCkstEr tE WOr-
DEn? DEzE tWEE zakEn lIJkEn In EErstE InstantIE 
FlInk MEt Elkaar tE BOtsEn. 
David: “Je hebt inderdaad geen opleiding nodig denk 
ik, maar je leert in korte tijd zoveel omdat je helemaal 
voor de muziek kan gaan en veel inspirerende mensen 
om je heen hebt. De docenten binnen Rock City Institute 
hebben al heel wat meegemaakt in het wereldje, dus ze 
kunnen je heel goed adviseren en op weg helpen. Een 
van de docenten is bijvoorbeeld Tim van Delft, de drum-
mer van De Staat. Met hem kon ik hele goede gesprek-
ken hebben over muziek. Ik ben best eigenwijs, maar van 
iemand als hem neem je zaken wat makkelijker aan. De 
opleiding heeft nog niet de status van een Rockacademie 
in Tilburg, of de Herman Brood Academie. Maar ik denk 
dat dit een kwestie van tijd kan zijn. De laatste jaren zijn 
er toch heel wat toffe, misschien wat minder commerciële, 
bands afgestudeerd. Ik heb bovendien heel veel muziek 
leren kennen de laatste jaren die ik niet tegen was geko-
men wanneer ik in mijn eigen kringetje was blijven hangen. 
Bijvoorbeeld de new wave die we nu maken.” 
Dany: “De sfeer op die school is gewoon heel tof, wan-
neer je er iets van wil maken krijg je alle kansen en alle 
begeleiding. Je mag ook echt voor je eigen sound gaan, 
er wordt niet naar een commercieel geluid toegewerkt. 
Dat geeft veel vrijheid en vertrouwen. Ook nu we klaar 
zijn met de opleiding staan de docenten nog voor ons 
klaar, erg mooi om te zien. Ik had nog wel een jaartje wil-
len blijven hoor, het was een fijne ervaring.”
 
Wat MEEr sPrEIDInG Is MIssCHIEn WEl lEkkEr VOOr 
JUllIE, Want aan DE sPEEllIJst tE zIEn HEEFt zOO 
CHIlDErEn VOlGEns MIJ BInnEn EEn Jaar OF tWEE 
OP IEDErE BÜHnE In EInDHOVEn GEstaan.
David: “Het Stroomhuis, daar hebben we nog niet gestaan! 
Dus daar moeten we binnenkort maar eens werk van gaan 
maken. We spelen gewoon graag en het toffe is dat we de 
laatste tijd ook een vast publiek trekken in de regio. Die 
groep mensen volgt ons echt, dat is echt mooi om te zien.” 
Dany: “We hebben ook al regelmatig in Limburg gespeeld, 
daar werd de band al vrij snel opgepakt. De mensen daar had-
den wat meer respect voor ons en luisterden echt. Een fijne 
ervaring. We spelen best vaak in kroegen waar maar een paar 
mensen staan te luisteren. Voor de rest van het publiek ben je 
slechts achtergrondmuziek. Dat is wel eens frustrerend.” 
David vult aan: “Precies, spelen voor van die metal-boeren 
zoals wij ze noemen; mensen die alleen maar metal willen ho-
ren en er dronken doorheen schreeuwen. We kunnen er in-
middels meestal wel om lachen. Onze EP, Reveries, heeft veel 
deuren voor ons geopend en daar maken we nu dankbaar 
gebruik van. We kunnen lekker veel spelen.”

>> lees het hele interview op 
http://3voor12.vpro.nl/artikelen/eindhoven 

ZOO CHIlDrEN SPEElDE HET AFGElOPEN 
JAAr ONGEvEEr OP IEDEr PODIUM DAT 
EINDHOvEN rIJK IS, MET AlS HOOGTEPUNT 
TOT OP HEDEN, DE EP rElEASE IN STUDIO 
ANKEr. 3vOOr12/EINDHOvEN SPrAK MET 
TwEE BANDlEDEN IN HET CAFÉ vAN POPEI 
OvEr STUDErEN AAN HET rOCK CITY INSTI-
TUTE, SPElEN vOOr METAl-BOErEN EN DE 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS vAN DE BAND.

JUllIE WOrDEn Vaak GEPrEsEntEErD als rOCk CItY 
InstItUtE PrODUCt. HEEFt DE HElE BanD DEzE OPlEI-
DInG GEVOlGD? 
Dany: “Jazeker, sinds deze zomer zijn we allemaal afgestu-
deerd.”
David: “Zoo Children is ook echt ontstaan op deze school. 
Al vrij snel waren we samen muziek aan het maken, uitein-
delijk zijn we wel met een andere bassist verder gegaan, de 
rest van de band is altijd bij elkaar gebleven.” 
Dany: “Het begon als een tijdelijk schoolproject. Op onze 
opleiding moesten we vaker tijdelijke bands in verschillende 
samenstellingen vormen, soms met een bepaald thema. 
Deze keer kregen wij als startpunt de film Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo te zien; een film over de drugscultuur in Berlijn 
in de vroege jaren 80. Met muziek en een klein rolletje van 
David Bowie. Na het bekijken van de film waren we even 
in shock, omdat het verhaal op waargebeurde feiten is ge-
baseerd. Uiteindelijk hebben we er heel veel inspiratie uit 
kunnen halen, zoals onze bandnaam en onderwerpen voor 
onze eerste nummers.” 
David: “Nadat het project was afgelopen heeft het zeker 
een half jaar geduurd voordat we weer door zijn gegaan. 
We kwamen tot de conclusie dat het best speciaal was wat 
we in een korte periode hadden bereikt en dat het zonde 
zou zijn om te laten liggen. De opleiding is een zeer belang-
rijk startpunt geweest, maar we zien ons nu echt niet meer 
als een schoolbandje. We hebben inmiddels wel laten zien, 
zeker met de EP die we onlangs hebben uitgebracht, echt 
bestaansrecht te hebben.” 
Dany: “Nu realiseren we ons eigenlijk pas dat het niet zo 
vanzelfsprekend is vanuit een opdracht op school te komen 
waar we nu staan. Dat het muzikaal en op vriendschappelijk 
vlak zo zou klikken is echt heel speciaal.”

interview met
zoo children 

70’S HArDrOCK / PrOGrESSIvE / 
PSYCHEDElICA / SPACErOCK 

lIEFHEBBErS vAN HAwKwIND, MONSTEr MAGNET, 
GENESIS, PINK FlOYD, CrEAM, lED ZEPPElIN EN 
BlACK SABBATH OPGElET! BlACKHOlESUN BrENGT 
EEN NIEUwE EP UIT EN HET BIJBEHOrENDE FEESTJE 
IS 4 NOvEMBEr IN POPEI.

BlackHoleSun (met ex-leden van Moped en SPCHLSS!) 
bracht in 2012 hun eerste gelijknamige EP uit en kreeg 
goede kritieken. Na wat personeelswisselingen achter 
de drumkit kwam er weer inspiratie voor nieuwe num-
mers. Dit resulteerde in de nieuwe EP BlackHoleSun II 
die onlangs is opgenomen in de Supernova Studio. Door 
het gebruik van meer lagen en effecten kreeg het geluid 
meer diepte dan voorheen. 

Datum: vrijdag 4 november 2016 | 20.30 uur
Entree: gratis

BLACKHoLEsuN rELEAsE party

METAl MET FEMAlE TOUCH 

Bereid je voor op harde metal met een vrouwelijke touch 
van bekende en onbekendere bands. Deze editie zul-
len Serenity, Diabulus in Musica, Beyond God en Elysian 
Gates op het podium staan.

Serenity uit Oostenrijk brengt sterke melodieën, grote or-
kesten, harmonieën in de zanglijnen en mannelijke vocals 
met hier en daar een vrouwelijke gast zangeres. Diabulus 
in Musica is een symfonische metal band die een perfecte 
combinatie heeft gevonden tussen klassieke muziek en 
moderne metal. Beyond God combineert elementen van 
klassieke muziek, heavy metal en symfonische muziek. De 
Luxemburgse band Elysian Gates was een halve finalist in 
de FemME battles. Ze maken symfonische metal met een 
progressieve touch en hun sterke zangeres heeft een im-
ponerend bereik.

Datum: zaterdag 19 november 2016 | 19.00 uur
Entree: vvK – 19 euro. Deur – 20 euro

FEMME CLuB Tour

wE KwAMEN rENO Al SINDS JAAr EN DAG BIJ vEEl 
EINDHOvENSE CONCErTEN TEGEN. IN DE rOl AlS 
SCHrIJvEr MET EEN KrITISCHE NOOT OF AlS FOTO-
GrAAF. vOOrAl AlS HET GAAT OM rOCK, STONEr, 
HArDCOrE, METAl EN AANvErwANTE GENrES IS HIJ 
STEEvAST PrESENT. HIJ HEEFT INMIDDElS OOK DE 
TOUwTJES IN HANDEN vAN EINDHOvENrOCKCITY.
Nl. HOOG TIJD OM HEM EENS AAN DE MUZIKAlE 
TAND TE vOElEN! 

Wat Is DE BEstE EInDHOVEnsE Plaat OOIt?
“Eindhoven heeft (vooral als Rockcity) zoveel geweldige 
muziek voortgebracht dat dit best een lastige vraag is. 
Albums van Candybar Planet, The Devil’s Blood, 35007 
en Komatsu schieten me te binnen. Maar ik kom uitein-
delijk toch uit bij een echte Eindhoven Rockcity plaat: 7 
Zuma 7 met Deep Inside uit 1999!”

Waar lUIstEr JE MOMEntEEl VEEl naar?
“Ik probeer veel nieuwe muziek te ontdekken, dus er zit 
altijd wel wat anders in mijn playlist. Wel blijven een aantal 
platen de laatste tijd erg veel voorbij komen, zoals werk 
van Ghost, Mastodon, Baroness, Truckfighters en de laat-
ste release van de Franse metalsensatie Gojira (Magma).”

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

platenpraten met
rENo vAN der looij


