Niet dat we van het KNMI zijn, toch beloven we een mooie
nazomer!
We zouden liegen als we zeggen dat we blij zijn dat de zomervakantie weer achter ons ligt. Maar als je dan toch weer aan
de slag gaat is het wel lekker dat er veel mooie dingen staan
te gebeuren. Wat dacht je van een tweede editie van de Music
Meeting tijdens Hallo Cultuur of een derde Sonic Boom. En dan
zijn er ook nog releasefeestjes van Shiverburn en Exit Clause.
Ook met Field Sessions, HUISMERK, Night Grooves, 3voor12/
Eindhoven Café en PUURliedjes komen we terug in het nieuwe
seizoen. Dan hebben we het alleen nog maar over september.
Nee, het is goed toeven hier op het PopEiland.

KIEK HIER!

voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl

SEP

3

PUURliedjes

Singer-songwriters in het PopEi café
café: 20.00

WO

SEP

5

Shiverburn EP Release Party
Pop/rock

zaal: 20.30

VR

SEP

6

Night Grooves

Saturday Hang-out met groovy muziek
café: 21.30

ZA

Zondag 25 mei maakte fotograaf Peter van der Ven deze foto
van Jessica Achten tijdens Noche Flamenca bij PopEi:
“Ik was zonder verwachtingen bij PopEi binnengekomen en uiteindelijk
werd het een hele leuke, sfeervolle avond waarbij de muziek en dans
mij erg heeft verrast. Een avond die zeker voor herhaling vatbaar is!”
Kijk voor meer foto’s van Peter op:
www.facebook.com/PetervanderVenFotografie.
Inzendingen voor deze rubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

COLOFON:

DE POPEI© is een uitgave van Stichting PopEi
Contact: Mirjam Sieben (mirjam@popei.nl)
PopEi • Klokgebouw 300 • 5617 AD
Eindhoven • T. 040 2431444 • www.popei.nl
www.facebook.com/PopEi.Eindhoven
Foto’s:

RAY ELPEE
kleine bleekstraat 18 Eindhoven
Open ma t/m za vanaf 12.00 uur
LP-CD-DVD-TSHIRT-PICKUPS

(An Evening With Knives) Patrick Spruytenburg - rockportaal.nl
(Kapper Roland) Joren Hoogeboom - architectuurenfoto.nl
(Mur du Son) Margriet Cloudt

SEP

7

Music Meeting

Gratis muzikantentips en demopanels
zaal + café + oefenruimtes: 12.00

ZO

SEP

10
WO

SEP

13
ZA

SEP

19

3voor12/Eindhoven Café

Live radio-uitzending vanuit het
PopEi-café
café: 20.00

SONIC BOOM (festival)

stoner/post-rock/doom/sludge/psych/
noise/post-metal
zaal: 13.30

HUISMERK

Bands uit PopEi-repetitieruimtes
zaal: 19.30

VR

SEP

26

Field Sessions

American Roots food & music
café: 18.00

VR

SEP

27
ZA

PLATEN
LATENPRATEN
RATEN
MET
MET
Kapper Roland

		
		

Exit Clause Release Party
indierock

zaal: 20.30

VERDER:
VERDER:
INTERVIEW
INTERVIEW MET
MET

An
An Evening
Evening With
With Knives
Knives

			
			

EN
EN MEER
MEER

Openingstijden PopEi:
zo t/m do - 10.00 tot 01.00 uur
vr & za - 10.00 tot 02.00 uur.

De keuken is dagelijks geopend van 12.00 tot 21.00 uur!

POPEI • KLOKGEBOUW 300 • 5617 AD • EINDHOVEN

2014

An Evening With Knives
De scherpste aanwinst voor de Eindhovense rockscene is ongetwijfeld An Evening With Knives. Welbekende gezichten uit
ter ziele gegane bands als Lifted, Smoking Buddha en Hijos De
Mayo. Debuteren doet het trio tijdens Sonic Boom op zaterdag
13 september 2014 bij PopEi, nu alvast een vragenvuurtje.
Je hoort vaak dat het niet meevalt een bandnaam te vinden...
An Evening With Knives, hoe zit dat?
“We zochten een bandnaam die precies het gevoel weergeeft van
onze muziek. En dat valt nog niet mee. In de bandnaam weerklinkt
het geluid van de muziek. Het onverwachte en de venijnige wending.”
In hokjes denken gaan we nu niet doen, maar waar halen jullie
de mosterd vandaan?
“We houden alle drie van duistere muziek. Dan kom je al snel
op metal, stonerdoom en postrock. We horen die kreten in ieder
geval regelmatig vallen als we onze muziek laten horen. Maar we
maken vooral wat er tijdens jams uit onze vingers komt.”
Met welke Eindhovense band voelen jullie je het meest verwant?
“Radar Men From The Moon en Komatsu, zowel muzikaal als amicaal.”

bands. De een meer rock dan de ander. Als je kijkt naar het
aantal rockkroegen dan is het toch wat dun gezaaid. Mag je je
dan nog Eindhoven Rockcity noemen? Misschien zijn alle Eindhovense rockers in het weekend op tour?”
De eerste twee nummers zijn naar buiten, zijn deze representatief voor de rest van het materiaal?
“We hebben bewust voor deze twee nummers gekozen. As we
speak wordt er aan ons repertoire gesleuteld. Het opnemen van
deze EP was dan ook een positief uitgevallen experiment waarop
we verder kunnen bouwen. Het doom/instrumentale ‘Nighthawk’
en het gelaagde, donkere ‘Thoughts and Regrets’ zijn twee
duidelijke uitersten in onze setlist en in die zin representatief.”
Wat kunnen we verwachten van de aankomende liveshows?
“Een bak energie, een muur van geluid en een mooie trip.”
Wat zijn de toekomstplannen?
“De EP was een goede start die we door moeten trekken naar een
goede volledige plaat. We hebben inmiddels meer dan een uur
aan materiaal, maar het liefst kiezen we twee uur waarin we kunnen snijden. De eerste live-noot moet nog gespeeld worden, maar
die smaakt vast naar meer. Keertje Roadburn zou mooi zijn?”

Is de band een dictatuur of een democratie?
“Het is meer een gemengde markteconomie met licht fascistische
trekjes.”

Willen jullie het nog ergens anders over hebben?
“Het is een eer om onze (officiële) eerste show op Sonic Boom
te mogen spelen. 21 september is Tilburg aan de beurt tijdens
Incubate.

Het gaat goed met de muziekscene in Eindhoven, ook nog
steeds als dé Rockcity?
“Er zijn op het moment behoorlijk wat succesvolle Eindhovense

De EP is binnenkort te beluisteren via:
www.aneveningwithknives.com

PlatenPraten

Uit Het Hok

Over platen praten met een kapper? Jazeker, want het gaat
hier om Kapper Roland (bij de burgerlijke stand ook wel bekend als Roland Molegraaf). Rock ‘n’ Roll is ‘m niet vreemd
en dan speelt hij ook nog een lekker potje lapsteel in de
band Hillbilly Hayride. Reden genoeg toch?

Band: Mur du Son		
Genre: electronic body music

Wat is de beste Eindhovense plaat ooit?
“The Lovesteaks – Spending Quality Time With The Lovesteaks.
Ondanks de matige productie, kwalitatief hoogstaande nummers.
Na het uitbrengen van deze plaat ben ik gevraagd om bij de band
te komen spelen. Geweldige muzikanten, mensen, muziek.”
Laatste ontdekking...
“Eindhoven Psych Lab. Zoveel goede leuke bandjes daar gezien.
Vond Radar Men From The Moon erg goed live. Ben alleen op
zaterdag geweest en geen slechte band gezien. Bij elke band
heel het concert uitgezeten en dat is wat voor mij. Heb daar trouwens weinig Eindhovenaren gezien… een gemiste kans.”
Doe je aan ‘guilty pleasures’?
“Alleen voor Dolly Parton.”
Door welke plaat ben je gaan knippen?
“Jullie zullen het niet geloven maar Dee Dee Ramone zat op de
kappersschool.”
Ga voor Rolands allereerste aanschaf, beste album aller tijden en
meer naar: www.popei.nl/de-popei

SONIC BOOM
Festival
PopEi is weer zeer content met een
derde editie van ‘SONIC BOOM’ op de
rol. Wat te verwachten? Van pompende
rock en logge stoner naar zompige
sludge en via lome doom tot post-metal
via psych en post-rock weer terug. Als
je wikipedia moet geloven betekent
‘SONIC BOOM’ supersonische snelheid. Vandaag betekent dit
een moddervette dagtrip met ruige avontuurlijke bands.

ina en Linda

Op de foto: Brian, Am

(foto: Cheshir Myaa)
t?
Jouw foto in deze lijs
/de-popei
Check: www.popei.nl

Radar Men from the Moon (space/rock/noise/psych)
Ggu:ll (hypnotic doom)
An Evening With Knives (stonerdoom/metal/postrock)
30.000 Monkies (BE) (sludge/noise/doom/metal)
Fire Shrine (melancholic/dark/intens/psych)
Cowboys & Aliens (BE) (stonerrock)
Emperors (stonerrock)
Offerblok (doom/stoner/postrock)
Verder is VJ veteraan Jérôme Siegelaer aanwezig en zijn DJ’s
Hogwash en (((o))) weer van de partij. Volg www.facebook.com/
sonicboomeindhoven voor de laatste updates.
Datum: zaterdag 13 september 2014
Aanvang: 13.30 uur
Entree: 10 euro

Facebook: /mur.duson.35
Website: www.murduson.nl

Mur du Son timmert al vele jaren aan de weg. In de huidige bezetting bestaat de band nu ongeveer 3 jaar, maar daarvoor heeft
Mur du Son al verschillende transformaties ondergaan. De stijl
laat zich omschrijven als rauwe EBM muziek waarin ze de grenzen van dance opzoeken. Tijd voor een introductie!
Mur du Son bestaat uit Bas Gruyters (zang), Barend Tromp (spaceguitar), Maarten Tromp (gruizige beats, filthy synths & achtergrondzang) en Wouter Verspaget (electronic body drums & entertainer).
3 van de 4 bandleden komen uit Eindhoven en de band is ooit begonnen bij de oude PopEi aan de Zoutstraat. Hoogtepunten van de
band? “We hebben meegedaan aan Popronde 2013 en onlangs
speelden we als support van Vive La Fête”, aldus Maarten. “Ook
zijn we aan het experimenteren met een avondvullend programma.
Naast Mur du Son zullen ook sideprojects van Mur du Son-leden het
podium gaan betreden. Daarnaast sluiten er dj’s aan en zullen er
gastmuzikanten aansluiten die meespelen op lekkere dansmuziek.”
Wat is het geheim van Mur du Son? Maarten: “We halen inspiratie
uit de feestjes die we af gaan. We spelen ook op heel verschillende
plaatsen. Zo stonden we 12 juli op Tacnival van Zodiak Commune
en spelen we in oktober in de Altstadt. Hieraan kun je al zien dat
onze muziek meerdere muziekliefhebbers kan aanspreken.”
Vrijdag 24 oktober 2014

Altstadt, Eindhoven

MUSIC MEETING
Muzikantentips, demopanels en meer
Zondag 7 september vindt de tweede
editie van de Music Meeting in PopEi
plaats. Het belooft weer een informatieve en vooral inspirerende dag te
worden voor de (Eindhovense) muziekscene!
Vertegenwoordigers van verschillende (lokale) organisaties,
bands en muziekspecialisten zijn van de partij om muzikanten
en andere muziekliefhebbers van een flinke dosis informatie
en tips te voorzien. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om
contacten op te doen.
Kijk snel op www.popei.nl voor het precieze programma en
meer informatie over de deelnemers. Volg www.facebook.com/
musicmeetingeindhoven voor de laatste updates.
Datum: zondag 7 september 2014
Aanvang: 12.00 uur
Entree: gratis
Op de hoogte blijven? Volg PopEi via:
twitter.com/PopEi_Eindhoven
www.facebook.com/PopEi.Eindhoven

