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Eindhovense fotograaf Joren Hoogeboom heeft deze prachtige 
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foto in Ierland gemaakt. 

Joren: “Ieren hebben iets met muziek. En met pubs. En het liefst 
combineren ze dat. Of de pub in hartje Dublin ligt, of ergens in de 
middle of nowhere, overal komen de bekende klanken van Ierse 
volksmuziek je tegemoet zodra je er langs loopt, meestal live 
gespeeld. Deze aangename sfeerverhoging maakt het haast on-
mogelijk om niet de deur open te doen, binnen te stappen en gaan 
zitten luisteren. Onder het genot van een pint Guinness uiteraard.” 
Inzendingen voor de lezersrubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

Zonder ‘de stagiair(e)’ zou DE POPEI die u nu leest nog in 
de foetushouding liggen.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen… PopEi heeft anno 
2013 zeker zoveel stagiaires als dat er vaste koppen zijn. Zo’n vijftien 
mbo/hbo studenten lopen dagelijks in en uit. Zonder al te zoetsappig 
te worden; we kunnen ze al niet meer missen. Het vraagt wat van de 
stagebegeleiders,  die jongelui slurpen de tijd helemaal van het werk-
rooster, maar het is een investering en na loop van tijd wordt het be-
loond. Zie programma’s als The Kids Are Alright en WatDePopSchaft, 
zonder hen... Een winwinner dus. De goede gerichte opdrachten die 
de stagelopers voorgeschoteld krijgen hebben niets weg van het 
‘koppen koffie voor de baas halen’ en andere b-klussen. Moeten we 
dan nog het woord ‘leerbedrijf’ laten vallen? Nou ja, bij deze…
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Rock	‘n’	Roll	3-some
‘SQY - Two Decades’ met: SQY, The 
Dirty Denims, Brassum

Field Sessions
American Roots in het PopEi café

3voor12/Eindhoven	Café	
Radio-uitzending als live event

QUIZ’M
Muziekquiz

WatDePopSchaft
Jonge talenten vers uit de oefenruimte

Arrow	Plastic	Rock	presents:	
HERITAGE AC/DC Tribute + Voltage

PUURliedjes
Singer-songwriters en andere artiesten

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

Rood	Wit	Blauw	Release	Party
Support: Harvest Moon

R.O.T.S	+	Reptilians
Onvervalste Rock ‘n’ Roll
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Op de foto: Mathijs, Teun & Stef

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei
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3VOOR12/EINDHOVEN	CAFÉ	
Live radio-uitzending vanuit PopEi-
café

PopEi en 3voor12/Eindhoven orga-
niseren eens per twee maanden 
3voor12/Eindhoven Café. 

Er komen een of meerdere artiesten 
langs die enkele nummers live zullen 
spelen voor het aanwezige publiek én voor de luisteraars die de 
uitzending op de radio volgen. Tussen alle sessies door draaien 
presentatoren Bob Schellens en Patric Muris de leukste muziek 
uit Eindhoven en omgeving en praten ze je ook nog eens bij 
over al het nieuws uit de muziekscene van Eindhoven. 

Kom 13 november gezellig langs en zorg voor geroezemoes en 
klinkende glazen!

Datum: 13-11-2013
Zaal open: 20.00 uur
Entree: gratis

FIELD	SESSIONS
American Roots in PopEi-café

De Eindhovense rhythm & blues 
band Mississippi Delta Brothers 
organiseert samen met PopEi de 
tweemaandelijkse Field Sessions in 
de bar van PopEi. Thema-avonden 
rond American Roots muziek met 
eten, drinken en muziek. 

In de zomer werd het seizoen afgesloten met een succesvolle 
buiteneditie, Cajun Moon festival. Op vrijdag 27 september 
brachten diverse muzikanten tijdens Field Sessions een tribute 
aan JJ Cale. De volgende Field Sessions is vrijdag 29 november. 

Bezoekers kunnen voorafgaand geheel in stijl genieten van 
American Food tegen een aantrekkelijke prijs. Gedurende de 
maaltijd wordt er een documentaire gedraaid om alvast in de 
stemming te komen. Sinds kort behoort Field Sessions ook tot 
de officiële Jack Friday’s van Jack Daniels, waarbij je kans maakt 
op een leuke prijs en je gratis cola bij de mixdrank Jack & Cola 
krijgt, én een lootje waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Datum: 29-11-2013
Eten vanaf: 17.00 uur
Muziek vanaf: 21.00 uur
Entree: gratis

Uit	De	Concertzaal: R.O.T.S.
Genre:	Rock ‘n roll
Facebook: /R.O.T.S.rock
Website:	rotsrock.blogspot.com

Wegens de drukbezochte show in 
PopEi afgelopen mei, speelt de band 

R.O.T.S. vrijdag 1 november 
opnieuw bij PopEi. Tijd 

voor een praatje 
met zanger/gitarist Ruud Borgers!

“Alle leden van R.O.T.S. hielpen 
bij het opzetten van een muziek-

school voor achtergestelde kin-
deren in Kosovo. Al snel werden 
we vrienden en toen we het 
ook muzikaal goed konden 
vinden, móesten we wel 
een bandje beginnen. Geen 
grens die ons tegenhoudt, 
ik speel nu met een Serviër, 
een Bosniër en een Texaan 
in een band. Afgelopen mei 
speelden we in het kader 
van onze 2e EP bij PopEi. 
Wij zien PopEi als een ‘thuis’, 

omdat we er repeteren en het 
talrijke publiek in mei zo hard 

ging. 1 november spelen we er 
in het kader van onze 3e EP met 

een nog gedefinieerdere sound. Het 
is de 2e avond van 2 weken spelen, 

waarbij we o.a. 2 keer support zijn van de 
Golden Earring en daarna Zwitserland, Bos-

nië, Croatië, en Slovenië aandoen, dus we heb-
ben er veel zin in!”

01-11-13 - PopEi, Eindhoven
08-11-13 - Lokaal 8, Veldhoven

Uit	De	Concertzaal:	SQY
Genre:	Rock ‘n roll
Facebook: /sqy.sequoyah
Website:	www.sqy.nl 

SQY bestaat 20 jaar. Dit vieren ze 
zaterdag 30 november in PopEi. We 
vragen drummer Wim Deeben 
naar het geheim. 

“Geen ruzie maken! We zijn begonnen als 
vrienden, met alle vier een ander karak-
ter en andere talenten, maar de eerste 
repetities gaven meteen het gevoel 
dat we iets konden bereiken.” SQY 
heeft ondertussen een grote fan-
base opgebouwd. “Dat zal voor 
een groot deel door de toegan-
kelijkheid komen. We spelen re-
delijk harde rock, maar door de 
meerstemmige zang komt dat 
wat vriendelijker over. Boven-
dien hebben we een frontman 
die het publiek uitdaagt actief 
deel te nemen aan het feestje. 
We hebben door het jaar heen 
diverse optredens gedaan in het 
kader van het 20-jarig bestaan, 
het optreden in PopEi is hiervan 
het sluitstuk. De nadruk zal begin 
2014 meer op SQuietlY liggen, de 
akoestische variant van SQY, maar zo-
dra de temperaturen weer omhoog gaan 
willen we toch weer met SQY de wei in voor 
een aantal festivals!”

1+2-11-13 - Lömpe Klompe Festival, Bergeijk
  30-11-13 - PopEi, Eindhoven (met Brassum en The Dirty Denims)

Benieuwd naar anekdotes uit 20 jaar SQY? www.popei.nl/de-popei

Check de playlist van Joep van Son en James Wood 
op: 
http://open.spotify.com/user/popei_eindhoven

Foto: Dimitri MenningsFoto: Patrick Spruytenburg

PlatenPraten
Deze maand praten we met Joep van Son (o.a. Nikoo, The Suga-
rettes, [V], The Very Sexuals). Het zal erom spannen… maar als het 
een beetje meezit is Funsports, de derde EP van de Eindhovense 
noise-band Nikoo, nu uit. We mochten ‘m er overigens niet op 
vastpinnen. In ieder geval voor ons reden genoeg om in de platen-
kast van zanger-gitarist en producer Joep van Son te spitten.

Wat is je favoriete plaat?
“Dananananaykroyd - Hey Everyone. Van deze krijg je een adrena-
line rush tot aan ‘t dak. Super creatieve post-hardcore band uit Schot-
land met een lekker originele twist. Ik zoek altijd naar een soort ‘op het 
puntje van je stoel gevoel’. Dat je net tegen de irritatiegrens aanzit. Dit 
is wat ik ook wel een beetje mis in ‘t Nederlandsche. In de scene rond-
om ons label Subroutine Records wordt er driftig geëxperimenteerd, 
in tegenstelling tot alle veilige 3fm-rock die hiero gemaakt wordt.”

Wat is je favoriete Eindhovense plaat?
“Voor mij zit er een gapend gat tussen de bands 69 Charger, ‘early’ 
Suimasen en nu, nu heb je bands als Mozes and the Firstborn die 
de stad weer op de kaart zetten. Ik vind die plaat van Man from the 
South ook erg goed. Al neig ik toch meer naar ouwe krakers van 
Tupelo Honey of Blimey, in ieder geval muzikanten met wat eigen-
heid in hun donder. En vergeet de mannekes van Nouveau Vélo 
niet. Die zouden wel eens een klein meesterwerk kunnen maken in 
de toekomst! Maar als ik echt iets moet kiezen ga ik voor Nasmak 
met de plaat 4our Clicks of Truus de Groot’s Plus Instruments met 
Februari - April.”

Nieuwsgierig naar Joeps ‘guilty pleasure’? Ga voor het hele 
interview naar: www.popei.nl/de-popei

James	Wood
Vorig jaar was het vrijwel onmogelijk om James Wood niet ergens 
tegen het lijf te lopen. De folkband speelde binnen het tijdsbestek van 
een jaar op de mooiste plekken en festivals van Eindhoven en om-
streken, met een EP presentatie in de Studentenkapel als absolute 
kers op de taart. Maar dat was in maart van dit jaar. Hoe is het nu met 
de band? Een korte update van zanger en boegbeeld Jesse Marks.

Jullie kenden een meer dan vliegende start: Naked Song, Stukafest en 
natuurlijk de Studentenkapel. Is het na zo’n fase moeilijk om het momen-
tum vast te houden? Zien jullie het als een voor- of eerder als nadeel?
“Naked Song heeft er inderdaad voor gezorgd dat er meerdere deur-
en in korte tijd opengingen. Dat is heel mooi en heeft ons vooral in 
de regio wat naamsbekendheid opgeleverd. Dat kun je in mijn ogen 
eigenlijk alleen maar zien als een voordeel.” 

Wat hebben jullie de afgelopen tijd gedaan? Het lijkt wat stil geworden. 
“Na de EP release hebben we een aantal mooie optredens kunnen 
doen zoals de Mezz in Breda en tijdens het Oerol festival. Daarnaast 
zaten we eind augustus in Berlijn en Praag voor een kleine tour van 
acht shows. Dus over het geheel bekeken: is het stil geworden? Als je 
goed geluisterd hebt kon je ons horen, haha.”

Denken jullie na over nieuw materiaal en treden jullie nog veel op?
“Op het moment zijn we ons vooral aan het focussen op het schrijven 
van, en experimenteren met, nieuw materiaal. Maar daarnaast zijn de 
optredens ook belangrijk om dit materiaal uit te proberen.”

Meer weten over James Wood? Check het volledige interview 
via: www.popei.nl/de-popei

Dit is een artikel van:


