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Disclosure: 
21 maart 2014 maakte fotograaf Elke Teurlinckx deze foto van 
Disclosure: 

“Op de foto zie je de Engelse jonge broertjes ‘Lawrence’ die op dat 
moment spelen voor een uitverkochte show in het Klokgebouw. 
Alle nummers werden zelf gespeeld door de mannen.”

Benieuwd naar meer foto’s van dit optreden? 
Check dan www.showyourexpression.com
Inzendingen voor de lezersrubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

Het was ons het schoolfeestje wel…., genodigde het vertier 
en PopEi de kater.

Het lijkt onschuldig,  zo’n zacht en liefgekleurd poedertje om elkaar mee 
vol te schieten. Maar geloof ons, het is de duivel voor iedere zaal met 
technische apparatuur. Ondanks het verbod geloofde de scholieren 
nog steeds in de onschuld van het goedje. Dat hebben we geweten. 
Ruim een maand lang heeft de zaal op non-actief gestaan met daarbij 
de onvermijdelijke gevolgen. Verplaatsen, verzetten en cancelen van 
programma’s was even dagelijkse kost. Intussen is de ruimte weer 
spic en span. Sterker nog, de zaal is in tijden niet zo schoon geweest. 
Goed, wat we eigenlijk willen zeggen tegen de gedupeerde… bedankt 
voor de flexibiliteit en/of excuses voor de ongemakken!

POPEI	•	KLOKGEBOUW	300	•	5617	AD	•	EINDHOVEN

Standaard openingstijden PopEi: 
ma t/m do - 10.00 tot 01.00 uur, vr - 10.00 tot 02.00 uur, 
             za - 12.00 tot 02.00 uur, zo - 12.00 tot 23.00 uur.

De keuken is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur!

café:	21.30

Night	Grooves	
Saturday Hang-out 
14 + 21 + 28 juni

buiten:	15.00

Cajun Moon festival
Buitenfestival met American Roots 
music & food

café	+	zaal:	20.00

Clubavond	DJ-school	CKE
Presentatie leerlingen CKE DJ-school

café	+	zaal:	18.00

Open	avond	DJ-school	CKE
Presentatie leerlingen CKE DJ-school

zaal:	19.00

Benefiet	Brittpop
O.a. The Seasons, Idiot Proof, Grim 
Tim, The Black Hawks

zaal:	15.00

WatDePopSchaft
Jonge talenten vers uit de oefenruimte

café	+	zaal:	13.00

BeatleBrainia
Hét nieuwe Beatles festival

café:	20.00

PUURliedjes
Singer-songwriters in het PopEi café

zaal:	14.00

The	Kids	Are	Alright
Programma voor ouders en hun kroost 
(t/m 12 jr.)
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JUN

voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl
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Op de foto: Danko, Jelle, Twan

(foto: Dimitri Mennings)

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei

BRITTPOP
Benefietconcert

Britt heeft neuroblastoom, dit is een 
zeldzame vorm van kinderkanker. 
Hiervoor moet ze geopereerd wor-
den in Amerika. Om dit te kunnen 
bekostigen is er geld van buitenaf 
nodig. Daarom wordt er op vrijdag 
20 juni 2014 een benefietconcert 
georganiseerd in PopEi. 

Er treden verschillende bands belangeloos op. De opbrengst 
van dit concert komt geheel ten goede aan stichting Super Girl 
Britt. O.a. The Seasons (pop/rock), Idiot Proof (rock), Grim Tim 
(alternative rattle rock / blues rock), The Black Hawks (blues-
rock) en Janco Duijs (singer-songwriter) zullen optreden. Hou 
www.popei.nl in de gaten voor het definitieve programma.

Datum: 20-06-2014
Aanvang: 19.00 uur
Entree: 5 euro

3voor12/Eindhoven	Café
Radio-uitzending vanuit PopEi café 

3voor12/Eindhoven Café is de live 
radio-uitzending van 3voor12/Eind-
hoven en GlowFM in het café van 
PopEi. Iedere twee maanden vindt 
de radio-uitzending als publiekelijk 
event plaats, met vaste presenta-
toren Patric Muris en Bob Schellens. 

De gasten die live muziek komen spelen zijn iedere editie 
anders. Volgende editie: woensdag 9 juli 2014.

Naast live muziek is er natuurlijk nog veel meer: er komen altijd 
wel Eindhovense acts langs die vertellen hoe het met ze gaat, 
wat ze op stapel hebben staan – met niet zelden een primeur – 
en is er een band van het moment en een release van de week. 
Verder geven de presentatoren hun agendatips en is iedereen 
welkom, van harte uitgenodigd zelfs, om in een vrije rol een bij-
drage te leveren aan de uitzending: vraag een verzoekje aan, laat 
de glazen klinken, zorg voor geroezemoes of doe een dansje op 
de muziek, voor, na of tijdens de uitzending. De platenkoffer van 
de twee DJ’s bevat de beste alternatieve popmuziek uit Eindhoven 
en ver daarbuiten, die zowel in het café van PopEi als in de ether 
zal klinken.

Datum: 09-07-2014
Aanvang: 20.00 uur
Entree: gratis

Uit	De	Concertzaal:	Cajun Moon 
festival (buiten) 
Genre:	American Roots
Facebook:	/FieldSessions
Website:	www.popei.nl   

Cajun, Blues, Country, Bluegrass, Folk, 
Americana en American Style 

food in een sfeervolle am-
biance laten Eind-

hoven wederom voor 1 dag The South of 
America zijn. De organisatie heeft ook 

dit keer weer een prachtige program-
mering neer weten te zetten voor dit 

festival op het veld voor PopEi.

De Wereld Draait Door voorspel-
de het al: Maison du Malheur 
is de band die je dit jaar moet 
gaan ontdekken, en dat kan op 
Cajun Moon! Ook de mannen 
van James Wood, onlangs 
uitgekozen tot Proud Of The 
South, komen langs. Toxic 
Basste brengt Rootsy Raw 
Jazz en een olievat als contra-
bas mee. Zwoele soul met dank 

aan een indrukwekkende Tribute 
to Joss Stone door Venice Rom-

bouts en haar band. Tussendoor zal 
Hillbilly Hayride het festival opfleu-

ren met vrolijke old time orginals. Jan 
de Bruijn zal met zijn American Roots 

georiënteerde repertoire in een intieme set-
ting zorgen voor kippenvel en natuurlijk speelt 

huisband Mississippi Delta Brothers zelf een set vol 
groovende rhythm & blues!

zondag 29 juni 2014, PopEi, Aanvang: 15.00 uur, Toegang: 5 euro

Uit	De	Concertzaal:	BeatleBrainia
Genre:	‘Beatles 2.0’
Facebook:	/BeatleBrainia
Website:	www.beatlebrainia.com

BeatleBrainia is ‘Beatles 2.0’, hét nieu-
we Beatles festival. BeatleBrainia viert 
50 jaar Beatles in Nederland, 
exact vijftig jaar nadat 
de band haar enige 

twee concerten gaf in Nederland. Een 
evenement op 7 juni met live muziek 
van de beste Beatles tribute bands 
ter wereld op de plek waar uitvin-
dingen als het cassettebandje 
en de CD het levenslicht zagen.

Eindhoven is volgens de or-
ganisatie de perfecte plek 
voor ’50 jaar Beatles in Ne-
derland’. Zonder de ‘brains’ 
uit Eindhoven was het im-
mers wellicht nooit mogelijk 
geweest om de muziek van 
The Beatles te horen zoals 
we dat nu op de remasters 
uit 2009 kunnen. 

Line-up: Revolver (UK), The 
Choking Smokers (F), The Urban 
Crow (FIN), Antoine Goudeseune 
(B), BeApple (NL), diverse singer-
songwriters (NL) en Beatle Talks met 
Tony Bramwell (UK).

Daarnaast is er ook een markt van internationale 
verzamelaars en een expo van Beatles in Black (Beatles-
liedjes getekend door W.A.M. Baar).

zaterdag 7 juni 2014, PopEi, Aanvang: 13.00 uur, Toegang: 20 euro

Check de playlist van Lookapony en Lady Aïda op: 
http://open.spotify.com/user/popei_eindhoven

Foto: Patrick Spruytenburg

PlatenPraten
DJ Lady Aïda draagt niet voor niets de titel Grand Lady of Techno. Al 
meer dan 25 jaar zit ze in het DJ vak en heeft de (inter)nationale dance 
scene van binnen en buiten gezien. Ze stond acht keer in de Bravo 
tent op Lowlands en was de eerste DJ die op Pinkpop en Lowlands 
een techno plaat draaide. Sinds 2009 deelt ze haar muziek- en DJ 
kennis op haar eigen CKE DJ School. “De nieuwe generatie DJ’s zijn 
belangrijk voor de scene, ze komen met nieuwe ideeën en stijlen. Het 
is geweldig te zien hoe zij groeien, hun eigen muziekstijl ontwikkelen 
en hun kennis en passie met elkaar delen. Daarom geef ik het woord 
aan mijn vers opgeleide aspirant DJ’s. Ik ben echt trots op ze!”

Wat is je favoriete plaat?
DJ Strickx (coverfoto boven links): “Stampende - Major Lazer Remix. Er 
zitten heel veel verschillende stijlen in, van trap tot dubstep tot hardstyle.”

Welke plaat is voor jou emotioneel het meest waardevol?
DJ Oneosta (coverfoto onder rechts): “Deadmau5 - Strobe (Ultra records/
Mau5trap). De track verandert steeds van akkoorden, heeft een lang intro 
en bouwt steeds intenser op.”

Welke plaat ligt er nu op je platenspeler?
DJ Seth (coverfoto onder midden): “Platinum - Chains. Dit blijft voor mij 
een topper!”

Heb je een guilty pleasure? 
DJ Monsterbeat (coverfoto boven rechts): “Devotion - Bingoplayers. Ik 
had hem een keer in de klas op mijn koptelefoon en iedereen lachte me 
uit vanwege die break die helemaal over de top gaat.”

Voor het hele interview ga naar: www.popei.nl/de-popei

Lookapony
Lookapony is bezig met hun debuutalbum. Het album zal minder 
indie- en meer garage-invloeden hebben dan nu het geval is en de 
nonchalance en vrijbrief hebben enigszins plaatsgemaakt voor am-
bities en richtlijnen. Wie Lookapony op social media volgt, kan het 
niet ontgaan zijn: de hashtag met LL2015, verwijzende naar Low-
lands 2015, wordt standaard achter iedere post geplakt. Doelwit: 
een succesvol festivaljaar met om te beginnen Eurosonic/Noorder-
slag. Een gesprek met frontman Jasper Grave.

Jullie brengen het haast alsof het al geregeld is. Vertel eens, hebben 
jullie al iets toegezegd gekregen? “Nee, wij zeggen het onszelf toe: wij 
staan sowieso op Eurosonic/Noorderslag. Ik vind dat we er 100% klaar 
voor zijn. En ik vind ook dat we een van de betere acts zijn. Het wordt nou 
ook gewoon tijd. En we gaan alles op alles zetten om dat te bereiken.”

Het is al wat later dus het bewustzijn wordt even getest, maar deze 
band weet echt waar ze voor gaat. Zo blijkt ook uit de vraag wat alles 
op alles dan precies is. “De release van een debuutalbum, dat we op 
een goede plek willen uitbrengen. En we zitten bij Proud Of The South 
(talentenprogramma georganiseerd door Brabantse podia) waar we ook 
mee samen werken. Die gaan ons daarbij begeleiden.”

Hoe ver gaan jullie daarin? School opzeggen en helemaal voor de 
muziek gaan? “Nee, school blijft. Anders worden de ouders boos haha, 
maar verder wel alle vrije tijd erin stoppen. We repeteren drie keer in de 
week met z’n vieren en daarnaast repeteren we zelf thuis. Om nieuwe 
dingen te verzinnen. En het moet gewoon strak zijn. Dat was het nog 
niet altijd.”

Voor het hele interview ga naar: 3voor12ehv.nl 


