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Koninginnedag/PACT 2011, foto genomen door Nienke Bosma 
vanaf het SWA gebouw (ook wel Glasgebouw genoemd) op 
Strijp-S. “PACT voor het eerst op een locatie op Strijp-S: veel 
ruimte, meer area’s, meer feest!”, aldus Nienke.
Inzendingen voor de lezersrubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

Dat er nog steeds bands zijn die al jaren bij PopEi repeteren, 
maar nog nooit voet op dat podium hebben gezet vindt u 
waarschijnlijk niet kunnen.  Nou, wij ook niet.

Eerlijk is eerlijk, er zijn behoorlijk wat bands buiten de boot gevallen 
die toch niet misstaan zouden hebben op de agenda. Hoe dat komt? 
Er is niet echt een spreekwoordelijke boosdoener aan te wijzen, maar 
het aanbod van bands is groot, heel groot. Toch is er in de loop der tijd 
flink geshopt uit eigen repetitieruimtes. Resultaat, een aantal hele fijne 
optredens, maar dat is niet genoeg. De frequentie moet dusdanig om-
hoog dat eigenlijk al deze bands een spot op het PopEi podium krijgen. 
Met het programma HUISMERK willen we de daad bij het woord voe-
gen. Nu alleen nog een datum… ach, doe maar dertien december dan.

POPEI	•	KLOKGEBOUW	300	•	5617	AD	•	EINDHOVEN

zaal	open:	20.00

Clubnight	CKE	DJ	School	
Centrum voor de Kunsten (CKE) & DJ 
Lady Aïda (Rebelbass)

zaal	open:	19.30

QUIZ’M
Muziekquiz

zaal	open:	18.00

Inloopavond	CKE	DJ	School	
Centrum voor de Kunsten (CKE) & DJ 
Lady Aïda (Rebelbass)

zaal	open:	10.00

PLAATWERK
Platen- & CD-beurs

zaal	open:	19.30

Noche	Flamenca
Spaanse beleving in het PopEi-café

zaal	open:	20.30

HUISMERK
PopEi shopt bands uit eigen repetitie-
ruimtes

zaal	open:	20.30

Op	de	huid	van…	James	Wood	
Intiem optreden van indie folkband

zaal	open:	14.00

WatDePopSchaft
Jonge talenten vers uit de oefenruimte

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.)

VR
20
DEC

DO
19
DEC

WO
18
DEC

ZO
15
DEC

ZA
14
DEC

VR
13
DEC

DO
12
DEC

ZO
8
DEC

WO
4
DEC

ZO
1
DEC

voor volledige agenda zie onze website: www.popei.nl
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Op de foto: 

Eline, Loes, Esther & Cilla

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei

EIWIT
Bouwsteen voor elektronische muziek

Met EIWIT bieden DommelVallei en 
PopEi een avond waar liefhebbers 
van elektronische dansmuziek hun 
hart volledig op kunnen halen.

Inmiddels staat op 7 december alweer 
de achtste EIWIT op het programma 
en staan de daaropvolgende drie edities tot aan de zomerstop 
alweer gepland. Het bekende DommelVallei-recept, waarbij up-
coming talent het podium deelt met grotere en meer gevestigde 
namen, blijkt ook op EIWIT goed te werken. En nu Strijp-S zich 
meer en meer ontpopt als ‘The Place to Be’, zou EIWIT zomaar 
het duwtje kunnen zijn waarmee we nieuwe, spannende ontwik-
kelingen binnen de Eindhovense dance-scene in gang zetten. 
Duw je mee?

Datum: 07-12-2013
Zaal open: 22.00 uur
Entree: 10 euro

NOCHE	FLAMENCA
Spaanse beleving in het PopEi-café

Zaterdag 14 december kun je in 
PopEi genieten in Spaanse sferen. 
Heerlijk even die koude winter ver-
geten in het gezellige PopEi-café 
met live muziek en dans en eten ge-
baseerd op de Spaanse keuken. 

Flamenco is een kunstvorm uit Andalusië (Zuid-Spanje) en 
bestaat uit de drie-eenheid van zang, gitaar en dans. In Flamen-
co gaat het om het uiten van een gevoel (van intense triestheid 
tot grote vreugde), waarbij daarnaast het ‘compás’ (ritme) een 
grote rol speelt. Het is een temperamentvolle, expressieve en 
krachtige kunstvorm. 

Jessica Achten (Flamenco danseres/docent) en Tijn van der 
Sanden (Flamenco/Klassiek gitarist) zijn jonge artiesten, die zich 
voor langere tijd in Spanje hebben gespecialiseerd in Flamenco. 
Zij zullen je deze avond meenemen in hun muziek en dans, en 
de vele kanten van flamenco laten zien.

Datum: 14-12-2013
Eten vanaf: 18.00 uur
Muziek en dans vanaf: 20.00 uur
Entree: Pay what you want

Uit	het	Hok: Sew She & The Harlets
Genre:	Melodieuze pop/rock
Facebook:	/sewshe
Website:	www.sewshe.com

Begin 2013 begon de band onder de naam 
Sew She & The Harlets. Binnenkort zullen 

ze verder gaan onder een nieu-
we naam, maar dat blijft 

nog even geheim. 
Ze maken een mix van rustige sprookjes-

achtige liedjes en stevige, stampende 
rock. Hiermee hebben ze het al tot 

aan de kwartfinale van De Grote 
Prijs van Nederland geschopt. 

Momenteel wonen de band-
leden  (Tess van Gemert, Yack 
Groenendijk, Martijn Verheg-
gen en Jesper van Rooijen) 
verspreid over België en Ne-
derland. “De vriendschap en 
de band zijn ontstaan in Eind-
hoven. In PopEi zelfs!”, aldus 
Tess. “Daarom zullen we al-
tijd een speciale band hebben 
met Eindhoven. Desondanks 

de afstanden vinden we het de 
moeite waard om elke week naar 

Eindhoven te komen.” 24 januari 
spelen ze in PopEi , samen met the 

galactic lo-fi orchestra. “Dat optreden 
wordt een heel speciaal optreden voor 

ons. We werken nu hard aan een nieuwe 
set die we dan voor het eerst aan publiek gaan 

presenteren. Een pak nieuwe nummers en nieuwe 
invloeden. We hebben er heel veel zin in!”

01-12-13 - The Rambler, Eindhoven
24-01-14 - PopEi, Eindhoven

Uit	het	Hok:	Zwelbastard
Genre:	Metal
Facebook:	/zwelbastard
Website:	www.zwelbastard.com 

Zwelbastard is een melodieuze metal 
band uit Eindhoven met Thrash en Prog 
invloeden. De band is opge-
richt in 2010, ze schrijven 
eigen nummers en 

zo nu en dan spelen ze ook covers van bij-
voorbeeld Iron Maiden, Dio en Iced Earth. 

De naam Zwelbastard is een ver-
wijzing naar de Zwelbast uit de 
tekenfilm Als je begrijpt wat ik 
bedoel, waarin het draakje als 
hij boos is enorm opzwelt en 
als hij verdrietig is heel klein 
wordt. Hun missie is plezier 
hebben op, achter, naast, 
voor (uhm, dus óveral in de 
buurt van) het podium. Ze 
repeteren wekelijks op don-
derdagavond in PopEi om 
zo nog beter een lekkere bak 
herrie te leren maken. 

De meerderheid van de band-
leden woont en werkt in Eind-
hoven. Drummer Wouter is actief 
als vrijwilliger bij PopEi, zo organi-
seert hij een paar keer per jaar de 
metalavond Metaalfabriek in PopEi. De 4e 
editie vindt plaats op vrijdag 17 januari 2014. 
Zelf heeft Zwelbastard tijdens Metaalfabriek op 
vrijdag 4 januari 2013 gespeeld. 

Momenteel staan er geen optredens gepland omdat de band zich 
voor aan het bereiden is op het maken van opnames.

Check de playlist van Mozes and the Firstborn en 
Michel Geelen op: 
http://open.spotify.com/user/popei_eindhoven

Foto: Emmy van Kaethoven

PlatenPraten
Onlangs bracht het Eindhovense the galactic lo-fi orchestra hun 
tweede langspeler giving popmusic back to the people uit en 24 
januari spelen ze in PopEi. De hoogste tijd om tussen de platen 
te snuffelen van frontman en muzikaal adhd-er Michel Geelen 
(voorheen ook van Emotional Elvis en My Sister Susan).

Wat is je favoriete plaat?
“Ramones - It’s Alive. Ooit werd ik gegrepen door het Ramones virus. 
Ik zag ze vele malen door heel Europa, het waren ware stedentrips. 
Ook kocht ik alles op plaatgebied, wat nu resulteert in een enorme 
collectie cd’s, LP’s, singles, “12, promo’s maar ook boeken, dvd’s en 
videobanden. Bovendien hield ik knipselmappen bij en correspon-
deerde ik met Ramones fans over de hele wereld (toen nog per brief 
bij gebrek aan internet). Dagelijks draaide ik hun platen en liep ik altijd 
gekleed in een Ramones shirt. Nu, velen jaren later, ben ik nog steeds fan 
en heb ik vele mooie herinneringen… dus, Hey Ho Let’s Go & 1,2,3,4!”

Welke plaat is voor jou emotioneel het meest waardevol?
“Dit hangt een beetje samen met mijn favoriete plaat (zie boven). Lang 
luisterde ik dagelijks de Ramones. Waar ik ook was of wat ik deed of 
hoe ik me voelde, er was altijd een Ramones album dat ik kon draaien.”

Heb je een ‘guilty pleasure’?
“Ooit kreeg ik van Sinterklaas een  singeltje van Grease Lightning. 
Toen ik later  punkertje was niet echt cool natuurlijk, maar het blijkt 
nu wel weer oké te zijn. Toch wel grappig dat ik vroeger vaak mee 
zat te drummen met dit plaatje.”

Benieuwd naar Michel’s favoriete Eindhovense plaat en meer? Ga 
naar www.popei.nl/de-popei.

Mozes	and the Firstborn
Het eind van een bewogen jaar is in zicht. Mozes and the 
Firstborn spelen hun homecoming show op 20 december in 
de Eindhovense Effenaar.  Wat betekent Eindhoven eigenlijk 
voor deze garagerockers? Een chat met Melle Dielesen… 

Hoe geeft de stad Eindhoven je inspiratie?
“Voor mij is het heel fijn om in Eindhoven te wonen. Dat komt 
doordat er doordeweeks niet zo heel veel te doen is. Dat klinkt 
bijna als iets negatiefs maar er is weinig afleiding waardoor ik me 
beter kan focussen. Ben je in een grote stad als Amsterdam, dan 
zijn er veel dingen te doen. Dat is aan de ene kant leuk, maar 
aan de andere kant wil ik weg en merk ik dat ik onaardiger word 
op straat. Zo van: boeie, er zijn zoveel mensen. Fiets je door 
Eindhoven en je lacht naar iemand, dan lacht echt bíjna iedereen 
terug.”
 
Wie of wat binnen Eindhoven heeft  jullie support gegeven?
“Patric Muris van 3voor12/Eindhoven support ons vanaf het begin 
al heel erg.  Door ons te draaien en soms een interviewtje te doen. 
Iemand die jonge bandjes de aandacht geeft met veel hart voor 
de zaak. Bij PopEi hebben we ons eerste echte optreden gedaan. 
Daar waren ze ook meteen al erg enthousiast. Zelf hebben we 
altijd thuis gerepeteerd maar ik denk dat PopEi voor veel mensen 
een broedplaats van creativiteit is. In de Effenaar hebben we echt 
heel veel gespeeld, in 2012 waren we zelfs de meest geboekte 
artiest. In december staat er een show in de grote zaal gepland. 
Compleet geschift, ik kan me daar nog niks bij voorstellen!”

Meer weten over Mozes and the Firstborn? Ga voor een reportage 
naar: www.popei.nl/de-popei.


