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Eindhovense fotograaf Peter van der Ven stuurde deze foto, 
gemaakt op 1 september 2013:
Eindhovense fotograaf Peter van der Ven stuurde deze foto, 
gemaakt op 1 september 2013:

“Mijn afsluiting van een dag Hallo Cultuur met een intiem op-
treden in De Oude Rechtbank. Een verrassende setting, met een 
voor mij verrassend optreden van Joyce Deijnen.”
Inzendingen voor de lezersrubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

Misschien is het je al opgevallen, zo niet: sinds afgelopen 
zomer is er Muziekkompas in Eindhoven. 

Je vraagt je nu natuurlijk af wat Muziekkompas voor je doet. 
Eigenlijk best wel wat. Het biedt je wegwijs wanneer je als po-
tentieel, beginnend of gevorderd muzikant ´iets´ met muziek wil. 
Eén van de belangrijkste doelen van dit initiatief van vier muziek-
scholen (SingShop, Centrum voor Pop & Jazz, MijnMuziekles en 
Gehannes) en PopEi is dat muzikanten elkaar weten te vinden, 
bijvoorbeeld via het forum. Het kompas doet veel meer, maar het 
lukt niet om dat in 800 karakters uit te leggen en daar is deze ko-
lom ook helemaal niet voor bedoeld. Goed, je weet nu wel van het 
bestaan van Muziekkompas. Check: www.muziekkompas.com

POPEI	•	KLOKGEBOUW	300	•	5617	AD	•	EINDHOVEN

zaal	open:	20.00

PUURliedjes
Singer-songwriters en andere artiesten

zaal	open:	14.00

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

zaal	open:	18.00

Field Sessions
American Roots in het PopEi-café

zaal	open:	20.00

The Covertrain
Coverbands B.U.G., GERUIS, IMPAKT 
en CoverUp!

zaal	open:	21.00

Eleven’s Eve + Turbulence
Progressieve symfonische rock

zaal	open:	14.00

WatDePopSchaft
Jonge talenten vers uit de oefenruimte

zaal	open:	20.30

Milc	&	Kookies
Marlon Kicken + The Mariños

zaal	open:	20.00

PUURliedjes
Singer-songwriters en andere artiesten

zaal	open:	14.00

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

zaal	open:	15.30

The	Seasons:	Winterfest
Festival met nieuwe muziek uit de 
regio
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voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl
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Op de foto: Lotte en Lindy

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei

THE	KIDS	ARE	ALRIGHT
Kinderen en muziek

PopEi presenteert op de zondag-
middag The Kids Are Alright, een 
maandelijks programma voor ouders 
en kroost. 

Terwijl de ouders onder het genot van 
een drankje, hapje, babbel en live 
muziek ontspannen achterover leunen, worden de kinderen op 
sleeptouw genomen door de hosts van The Kids Are Alright. 

Elke editie worden er in samenwerking met muziekscholen  ver-
schillende soorten workshops gegeven. Zo komen kinderen 
gratis in aanraking met muziek in de breedste zin van het woord. 

Datum: 05-01-2014
Zaal open: 14.00 uur
Entree: gratis

WATDEPOPSCHAFT
Talentontwikkeling

Wanneer je een jonge, regionale, 
beginnende band bent, droom je 
van volle zalen met mensen die je 
adoreren. Er zit dan niets anders 
op dan veel spelen en je daarmee 
te ontwikkelen om die status te 
verwerven. Daarom organiseert 

PopEi maandelijks WatDePopSchaft. De eerstvolgende 
editie is op 9 februari.

Drie bands worden rechtstreeks uit hun oefenkot geronseld, om 
vervolgens op het podium te treden. Door middel van video-op-
namen en een evaluatie krijgen de bands een spiegel voorge-
houden om het talent verder te ontwikkelen. 

Verder krijgen de bands een praktijkoefening met het inzetten 
van PR. Hierin worden de bands namelijk gestimuleerd door een 
deurdeal: de entree is 2 euro en bij de ingang wordt gevraagd 
voor welke band de bezoeker komt. 

Interesse in deelname aan WatDePopSchaft? Dan kun je jouw 
band aanmelden via watdepopschaft@popei.nl.

Datum: 09-02-2014
Aanvang: 14.00 uur
Entree: 2 euro

Uit	De	Concertzaal:	Eleven’s Eve
Genre:	prog symfonische rock
Facebook:	/ElevensEve
Website:	www.elevenseve.com 

Eleven’s Eve is een veelbelovende band 
uit de regio Helmond in het genre van 

de Nederlandse progressieve 
symfonische rock. Zij 

organiseren vrijdag 
14 februari een avond in PopEi. We gaan in 

gesprek met Henry Meeuws, gitarist van 
de band.

“We zijn een relatief nieuwe band, 
we maken allen graag goede 
muziek waar we best trots op zijn, 
en dat willen we dan ook graag 
laten horen aan een nieuw 
publiek”, vertelt Henry. “PopEi 
leek ons een zeer mooie lo-
catie om ons als band verder 
op de muzikale kaart te zetten. 
Op vrijdag 14 februari spelen 
wij (Eleven’s Eve) samen met 
de band Turbulence. Een lek-
ker avondje met een goede pot 

gevarieerde (lees: progressieve, 
symfonische, melodieuze) rock! 

We gaan er in ieder geval een knal-
lende avond van maken. Zo is het 14 

februari natuurlijk Valentijnsdag. Daar 
willen we wat mee doen, maar wat pre-

cies houden we nog even voor ons. Maar 
alle reden om je geliefde eens mee te nemen. 

De inbreng van onze achtergrondzangeressen maakt 
onze muziek meer toegankelijk voor de vrouwelijke mu-

ziekliefhebbers onder ons. Ga het eens ervaren…!”

14-02-2014 PopEi, Eindhoven

Uit	De	Concertzaal:	The Seasons
Genre:	pop/rock
Facebook:	/theseasons.rock
Website:	www.theseasons.nl 

De Eindhovense band The Seasons 
organiseert op zaterdag 1 februari 
Winterfest, met bands als 
Snoeck, Harvest Moon 
en natuurlijk ook 

The Seasons zelf. Tijd voor een praatje 
met zangeres Sylvia Sanders.

“We vinden dat er in de regio weinig 
aandacht en gelegenheid is voor 
bands met eigen werk”, aldus 
Sylvia. “Dit hoorden we ook terug 
van andere bands. Je kunt bij 
wijze van spreken makkelijker 
binnenkomen bij 3FM dan bij 
de kroeg om de hoek en dat 
verbaast ons enorm. Wij wil-
len goede acts met eigen werk 
meer in de spotlights zetten, 
vandaar dit initiatief. Wat ons 
betreft hebben we een hele 
mooie, gevarieerde program-
mering in elkaar gezet met voor 
ieder wat wils! Er is veel diversiteit 
aan acts en genre.” 

Jullie spelen natuurlijk ook zelf op 
Winterfest. Nog iets speciaals van plan? 
“Ja! We hebben niet stilgezeten na onze 
nieuwste EP. Zo spelen we twee ‘brand new 
songs’ en daarnaast zijn we als band in de afgelo-
pen maanden weer gegroeid. We zullen er zoals altijd 
weer een spetterende show van maken!” 

01-02-2014 Winterfest, PopEi, Eindhoven

Check de playlist van Long Life Heads en Marlon Kicken 
op: 
http://open.spotify.com/user/popei_eindhoven

Foto: Nienke BosmaFoto: Rik Fonteijn

PlatenPraten
Nooit gedacht ooit een ex-prins carnaval op de cover van de 
DE POPEI te hebben, maar dus toch. Moge we u voorstel-
len…. Marlon Kicken! Naast cabaretier is hij initiatiefnemer 
van Milc & Kookies (vrijdag 7 februari in PopEi), waar muziek 
en stand-up hand in hand gaan, of toch niet…

Wat is je favoriete Eindhovense plaat?
“Fresku - Maskerade … Een meesterwerk…. Punt!”

Welke plaat is voor jou emotioneel het meest waardevol?
“Uprising – Bob Marley & The Wailers. Deze plaat heeft voor mij alles. 
Realiteit, vreugde, troost, maar vooral: rust.”

Welke plaat ligt er nu op je platenspeler?
“Major Lazer - Free the Universe. Het is de energie en de creativiteit, 
maar vooral muziek om knetterhard op je boxen te zetten.”

Heb je een guilty pleasure?
“The Cure – A Forest. Deze plaat kan ik altijd horen. Ik pak mijn 
luchtgitaar en ik ben los. Ik heb ook het idee dat ik alle partijen kan 
spelen op mijn luchtinstrumenten. Ik draai deze plaat vaak als ik terug 
kom van een optreden en ‘s nachts alleen over de snelweg vlieg.”

Wat is voor jou de meest overschatte plaat?
“Queen – Bohemian Rhapsody. Al jaren op 1 in de Top 2000… Het 
geeft de algemene smaak van Nederland aan vind ik. Een meezinger, 
lang, herkenbaar en het liefst niet te moeilijk. Eigenlijk is het gewoon 
een kutnummer.”

Marlons meest onderschatte plaat? www.popei.nl/de-popei

Long	Life	Heads
Na een afscheidsshow op de valreep van 2012 hield Woody & Paul 
het voor gezien. Voorgoed. Paul van Hulten ging verder als Man 
From The South en Woody Veneman begon met zijn muzikaal sa-
lut aan Woody Guthrie. Dat de twee muzikale broeders elkaar echter 
niet los zouden laten, blijkt een klein jaar later. Long Life Heads, zo 
heet de nieuwe band van wat Veneman noemt ‘de overblijfselen van 
Woody & Paul’. 

Over de samenstelling van de band wordt wat geheimzinnig gedaan 
met gemaskeerde foto’s, maar uiteindelijk wordt toch het nodige los-
gepeuterd: “Long Life Heads zijn de overblijfselen van Woody & Paul 
na een jaartje quarantaine in een vochtige kelder onder de skatehal, 
met een flinke portie vernieuwingsdrang en een strenge selectie voor 
de nummers. Het zijn gewoon jongens die hoog gaan inzetten.” Die 
jongens zijn in ieder geval Woody Veneman, Paul van Hulten en de 
drummer van Woody & Paul: Joshua van Iersel. Maar wie is dan die 
vierde? “Dat is het wonderkind van Eindhoven. Thijs uit Bergeijk. Die 
hebben we geselecteerd uit de crème de la crème van bassisten uit 
Eindhoven.”

Woody & Paul maakten blues, Americana, pop en zelfs wat rock, maar 
wat het ook precies was, het is helemaal niet meer terug te horen in 
Long Life Heads. Veneman: “Al die stijlen die jij noemt, haha, daar is 
niets meer van over. Hoe het dan wel heet, daar mogen anderen over 
oordelen. Wij zijn eigenlijk altijd al erg beïnvloed door begin jaren 90 
grunge en dat soort muziek en misschien is dat er dit keer wel uitgeko-
men.” 

Lees het hele interview op www.popei.nl/de-popei
Dit is een artikel van:


