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popeigewijs
daar is die dan, 2017!
Veel geluk, lekkers, gezondheid en natuurlijk de allerfijnste
muziek gewenst voor het komende jaar. Laten met dat laatste
maar meteen aftrappen, want The Dirty Denims zijn terug na
een sabbatsjaar en dat vieren de Eindhovenaren op 7 januari
in POPEI. Sidewalk en Sheverine vieren dan weer hun verse
releases en SingShop is ook lekker vertegenwoordigd in de
agenda. En dan sluit het Rock City Institute de eerste maand
alweer af met drie showcase avonden. Ze zeggen wel eens dat
het in januari komkommertijd is, wij zeggen: “komkommertijd
is voor groenteboeren”.

popei agenda januari
za
07/01

zo
08/01

the dirty denims

10 YEARS OF HAPPY HARDROCK!
ZAAL 20.00 uur Entree €5

the kids

januari

MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS
ZAAL + café 14.00 uur Entree Kids € 3, ouders gratis

wo puurliedjes
11/01

kiek hier!

20
17

SINGER-SONGWRITERAVOND
café 20.00 uur Entree Gratis

do new years jam
12/01

vr
13/01

JAMSESSIE

zaal 19.30 uur Entree Gratis

PlatenPraten met

remco
moonen-emmerink
(velvet music)

streekvijver

ROGGIE 2.0 (FUNK/ROCK), CITY OF FUNK (FUNK),
DELUSIONALS (DREAMY ALT ROCK)
zaal 20.30 uur Entree Gratis

zo
15/01

zo
Mother Bass speelde tijdens de eerste editie van 10 o’Clock
Heroes!
Waar heeft deze band nou weer de mosterd vandaan?
Tijdens 10 o’Clock Heroes komt het antwoord meteen na
het optreden, door middel van een mixtape die de band
zelf heeft samengesteld. Vanaf nu regelmatig in ons café!
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Tekst

Foto’s

(The Dirty Denims) Elke Teurlinckx,
(Remco Moonen-Emmrink) Jan Slieker,
(Sheverine) DXP photography

15/01

vr
20/01

za
21/01

zo
22/01

26/01

27/01

various styles of design
www.igorism.com

PUURLIEDJES PRESENTS

café 15.00 uur Entree Gratis

popei sessions

HUISBAND EN LEKKER ETEN
café 17.00 uur Entree Gratis

sheverine

EP RELEASE PARTY (STONER/BLUESROCK)
zaal 19.30 uur Entree €6,50

singshop shownight
POP/ROCK LIVE SHOW

ZAAL 20.00 uur Entree Gratis

marcel verbeek
PUURLIEDJES PRESENTS

café 15.00 uur Entree Gratis

do sidewalk
vr

album ARTWORK
BAND LOGO’s
poster design

natalia magdalena

zo
29/01
30/01
31/01

EP RELEASE PARTY (SINGER-SONGWRITER)
CAFÉ 21.00 uur Entree Gratis

huismerk

2 BANDS LIVE IN HET POPEI CAFÉ
café 21.00 uur Entree Gratis

mitchell monhemius
PUURLIEDJES PRESENTS

café 15.00 uur Entree Gratis

rci showcase

BANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE
zaal 19.00 uur Entree Gratis

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

Interview met

THE dirty denims

20
17

sheverine

platenpraten met
remco moonen-emmerink

interview met

the dirty denims
JAZEKER, THE DIRTY DENIMS ZIJN TERUG!
NA EEN AFWEZIGHEID VAN BIJNA EEN JAAR
HEBBEN DE TWEE DAMES EN DE TWEE HEREN DE DRAAD WEER OPGEPAKT EN ZIJN
HELEMAAL KLAAR OM MET EEN DIKKE PARTIJ ROCK & ROLL DE PODIA AF TE STRUINEN.
Het gesprek met frontvrouw Mirjam Sieben (gitaar/zang)
maakt al snel duidelijk dat de ambities verder dan dat rijken.
Er komt ook vers nieuw materiaal op een tweetal releases
aan, Duitsland mag de borst nat gaan maken en de jubileum
show in POPEI op 7 januari wordt een hele bijzondere. Een
gesprek met een dame die haar enthousiasme maar moeilijk kan bedwingen…
THE DIRTY DENIMS ZIJN ER VANWEGE OMSTANDIGHEDEN
EVEN TUSSENUIT GEWEEST. WAAROM WAS DAT EN HOE
VOELT HET OM WEER TERUG TE ZIJN EN BINNENKORT
WEER MET ‘DE DENIMS’ OP HET PODIUM TE STAAN?

Mirjam vertelt: “Drummer Thomas ging in september
2015 voor een jaar op wereldreis. We hadden toen het
plan om de hele periode dat hij weg was met een andere drummer te spelen. Daar zijn we ook mee begonnen met Martijn, ook wel bekend als Marty Graveyard
van The Madd, en we hebben een fijne tijd met hem
gehad, met o.a. een super toffe Popronde en supportshows van Golden Earring. Maar in januari kreeg onze
bassiste Ashley enorme last van haar schouder waardoor
ze niet meer kon spelen. Toen hebben we besloten om
pas weer te gaan spelen als Thomas terug was, in de
hoop dat Ashley dan ook weer beter was. En nu Thomas
terug is, is dat gelukkig ook zo, dankzij een vriend van
ons die gespecialiseerd is in rug en nek. Daar waar drie
andere ‘experts’ geen raad wisten, wist hij meteen hoe
hij Ashley kon helpen. We zijn hem, Gregor, heel erg
dankbaar! Het is geweldig om nu weer te repeteren met
‘ons cluppie’ en straks weer met hen op het podium te
staan. We matchen zo goed… we zijn blij dat we er heelhuids ‘uit’ zijn gekomen.”
JIJ EN JEROEN HEBBEN TIJDENS DE BREAK NIET STIL GEZETEN EN ZIJN VEEL OP PAD GEWEEST MET THE DC/DENIMS

(AC/DC TRIBUTE). NU THE DIRTY DENIMS TERUG ZIJN, BETEKENT DAT DAT THE DC/DENIMS VOORLOPIG DE IJSKAST
IN GAAT?

Mirjam: “Het was in eerste instantie wel de bedoeling
dat het tijdelijk zou zijn, maar we hebben met The DC/
DENIMS zo’n leuke groep bij elkaar dat we het nu zonde
vinden om het helemaal stil te leggen. De focus zal komende tijd wel op The Dirty Denims liggen, maar we zijn
nu al door een aantal programmeurs gevraagd of we in
2017 terug willen komen met de AC/DC tribute, omdat
ons optreden hen zo goed was bevallen. We kijken gewoon wat op ons pad komt! Het is sowieso goed om wat
meer in periodes te gaan werken. In de 10 jaar dat we
met The Dirty Denims spelen hebben altijd, het hele jaar
door, zoveel mogelijk opgetreden. Maar we merkten aan
de pauze die we nu achter de rug hebben dat het ook wel
eens goed is om een periode pas op de plaats te maken.
Even een tijdje niet live spelen maar echt de tijd nemen
voor het schrijven van nieuwe nummers en nadenken
over hoe je dingen aan gaat pakken. Dus wellicht kunnen
we mooi gaan ‘afwisselen’ tussen beide bands.”
ALS JE EVEN TERUGKIJKT DAN HEBBEN JULLIE VEEL TOFFE
DINGEN GEDAAN. VOORPROGRAMMA’S VAN GOLDEN EARRING EN STEEL PANTHER, AFTERSHOW VOOR SLASH, FESTIVALS ZOALS LOWLANDS, BOSPOP EN ZWARTE CROSS. WAT
HEB JE BIJ DEZE ‘HERSTART’ VOOR DOELEN GESTELD VOOR
THE DIRTY DENIMS?

Mirjam: “Eindelijk weer een nieuwe plaat opnemen!
Die gaan we in twee delen uitbrengen. Deel 1 komt in
april uit en daaraan koppelen we zoveel mogelijk supportshows en optredens op festivals. We zijn toch een
tijdje uit de running geweest dus de mensen moeten ons
(weer) ontdekken. Deel 2 komt uit in oktober en daaraan
koppelen we een eigen tour door het land. We zijn op dit
moment bezig met de voorbereidingen voor deel 1, we
gaan begin februari de studio in. Ik kan écht niet wachten
om de allernieuwste nummers live te gaan spelen, want
ze zijn me toch een partijtje vet! En waarschijnlijk gaan we
voor het eerst een kleine tour doen in Duitsland.”
NOG IETS WAT WE VERGETEN ZIJN TE VRAGEN EN WAT JE
ONZE LEZERS VOORAL NIET WILT ONTHOUDEN?

Mirjam tot slot: “7 januari spelen we dus in POPEI en het
wordt een hele speciale show! We krijgen een aantal special guests over de vloer. Zo komen voormalige bassistes
Lionne en Sabine (inmiddels bassiste voor Kovacs, red.)
en ook drummer Martijn een nummer meespelen. The
DC/DENIMS komen ook langs voor een aantal nummers
én we hebben hele toffe supports gevonden in Code of
Conduct (punkrock) en Red Devil (hardrock). Kom zeker
een kijkje nemen, een show zoals deze zal je van ons niet
snel meer mee kunnen maken!”
>> Lees het hele interview op www.eindhovenrockcity.nl

EN TOEN DOOK DAAR BEGIN DIT JAAR UIT HET NIETS
EEN NIEUWE PLATENZAAK OP IN DE URBAN SHOPPER
OP STRIJP-S. VELVET MUSIC IS DE NAAM EN REMCO
MOONEN-EMMERINK IS DAAR UW MAN. WAT HET AANBOD IN DE WINKEL IS KUNT U ZELF UITZOEKEN, MAAR
HOE ZIT HET MET ZIJN PRIVÉCOLLECTIE?
HET BESTE ALBUM ALLERTIJDEN IS…

“Blijft een moeilijke vraag, maar toch antwoord ik hier al
zo’n 17 jaar op dat ‘t This Is My Truth Tell Me Yours van
The Manic Street Preachers is. Die plaat is zowel muzikaal als tekstueel bij uitstek mijn favoriete plaat. Die kan
ik blijven draaien. Het is echter geen plaat die ook heel
invloedrijk is geweest op andere muziek, maar het gaat
natuurlijk om mijn eigen beleving bij de muziek op die
plaat.”
OP WELK COLLECTORS ITEM BEN JE HET MEEST ZUINIG?

“Ik bezit niet zoveel collectors items, of ja, ik heb duizenden platen en nagenoeg allemaal zullen ze veel liefde
mogen verwachten. Mijn meest dierbare bezit is de complete Queen Studio Album Collection en daarnaast alle
items die ik bezit van Biffy Clyro, mijn meeste favoriete
band ooit.”

EP RELEASE PARTY
De stonerblues band Sheverine released haar debuut
EP Wolf Like Me 20 januari in POPEI!
Sheverine, een mystiek, mysterieus, vrouwelijk wezen, die
voornamelijk in de schaduw leeft. Laat ze zich zien? Dan
weet je niet wat je overkomt. Hetzelfde geldt voor de gelijknamige band Sheverine; vier goedlachse en ambitieuze
vintage liefhebbers, die eenmaal op het podium het publiek wegblazen met hun fuzz-, stoner- en bluesrock talent.
Geïnspireerd door Queens of the Stone Age en Led Zeppelin maken ze vette, vieze herrie met een creatief rauw
randje. Het psychedelische bluesrock trio Uncle Harry zal
deze avond compleet maken.
Datum: vrijdag 20 januari 2017 | 19.30 uur
Entree: 6,50 euro

>> Lees het hele interview op www.popei.nl

sidewalk
uit het hok
BAND: WITH THE WOLVES
GENRE: METALCORE/HARDcORE
FACEBOOK: /WITHTHEWOLVESOFFICIAL

EP RELEASE PARTY
Singer-songwriter Sidewalk heeft vanaf september elke
maand een nieuw nummer gereleased met videoclip en
na vier liedjes is het tijd voor een heuse EP: Day One.
Coen van der Horst, alias Sidewalk, bracht in 2011 zijn debuutalbum Tuesday’s a Day to Remember uit, welke hem
airplay op Radio 2 opleverde en optredens bij 3FM, de
Popronde en zelfs support van Simple Minds in de HMH.
Na zijn tweede album Love Et Cetera uit 2014 werd het
even stil rondom Sidewalk, maar de laatste maanden is hij
weer helemaal terug!
Datum: donderdag 26 januari 2017 | 21.00 uur
Entree: gratis

With the Wolves bestaat sinds de zomer van 2014. Ze
ontmoetten elkaar in POPEI en repeteren er ook. Tijd
om ze eens voor te stellen!
Momenteel bestaat de band uit Jay Mechielsen (vocals/
screams), Axel Kruithof (gitaar/vocals), Jordy van Alphen
(gitaar/vocals), Winston Hunte (bas/vocals) en Mex van
Gestel (drums/vocals). Axel: “We proberen iedere show
100% te geven en het een ‘sicke’ ervaring te maken voor
ons en het publiek. Of er nu 10 of 100 man staat, iedere
show moet met dezelfde intentie gespeeld worden.” Wat
zijn de toekomstplannen? “We zijn volop bezig met de
voorbereidingen van onze EP die we vanaf december willen gaan opnemen in verschillende studio’s. We hopen
hem volgend jaar uit te kunnen brengen.”
De band heeft zich in oktober aangesloten bij Birdman
Bookings en zijn momenteel bezig met het plannen van
een tour voor volgend jaar.

