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Fotograaf Patrick Spruytenburg stuurde een prachtige foto 
van de circle pit bij de Amerikaanse  metalband Exodus in 
Dynamo 8 augustus 2013.

Fotograaf Patrick Spruytenburg stuurde een prachtige foto 
van de circle pit bij de Amerikaanse  metalband Exodus in 
Dynamo 8 augustus 2013. 

“Opener The ballad of Leonard and Charles van hun laatste al-
bum wordt ingezet, de zanger laat z’n vinger een paar keer rond-
draaien en voilà: de eerste circle pit is er!”, aldus Patrick. 
Lees het hele artikel op: 
www.rockportaal.nl/exodus-dynamo-eindhoven-08082013/
Inzendingen voor de lezersrubriek kunnen worden gestuurd naar mirjam@popei.nl.

Goed dat je de tweede editie van DE POPEI in handen 
hebt, want dan leest u nu dat het PopEi eetcafé weer 
‘Alive & Kicking’ is.

Of dit nu preken is voor eigen parochie of niet, we kunnen na een 
aantal weken draaien met een gerust hart stellen dat het opge-
friste eetcafé met dito menukaart een aanradertje is. Ja, we horen 
je al denken… natuurlijk schrijf je dit over je eigen zaak. Je hebt 
helemaal gelijk. Toch zou het niet pienter zijn om hier niets over 
te melden, aangezien de avondkeuken na een royale periode van 
afwezigheid weer open is. Eigenlijk moeten we er ook niet zoveel 
over lullen, maar gewoon eten. Immers, er gaat niet veel boven een 
avond uit met een hapje, een babbel, een drankje en een bandje.
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R.O.T.S.	+	REPTILIANS
Onvervalste Rock ‘n Roll

DE	ZONDAGMIDDAG
Een verrassende zondagmiddag bij 
PopEi

KATTEKWAAD	‘DDW-special’
Dancefeest tijdens de Dutch Design 
Week

KADINSKI	+	JUICY	FLAVOUR
Catchy popmuziek

WAT	DE	POP	SCHAFT
Jonge talenten vers uit de oefenruimte

EIWIT-Special
Techno met o.a. Detroit Techno Militia 
2 X 4 (USA)

DISCOBAR	SILLY	
Dansen op oude krakers van weleer

THE	KIDS	ARE	ALRIGHT
Programma voor ouders en hun 
kroost (t/m 12 jr.)

METAALFABRIEK
Metal door Thalanos, Druantia en 
Shadowrise

PUURliedjes
Singer-songwriters en andere artiesten
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Op de foto: Bart & Marthe

Jouw foto in deze lijst?

Check: www.popei.nl/de-popei
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CREATIEF	TALENT	GEZOCHT!
Waar kun jij je ei in kwijt?

Voor DE POPEI zijn we op zoek naar 
creatievelingen die graag een bij-
drage leveren. 

Ben je enthousiast en vind je het leuk 
om te fotograferen of schrijven? Laat 
vooral van je horen! Geniet een ande-
re discipline je voorkeur? Ook dan kun je bij PopEi terecht. Sa-
men bedenken we hoe jouw kwaliteiten het beste tot hun recht 
komen binnen onze organisatie. 

Dus:
twijfel niet, kruip uit je schulp en deel je talent met de rest van 
Eindhoven! 

Hoe?
Stuur een mail naar mirjam@popei.nl. We kijken uit naar je 
reactie. 

METAALFABRIEK
Melodic/Folkmetal

Vrijdag 4 oktober is het weer de 
hoogste tijd om eens een flinke 
dot te headbangen. De derde editie 
van METAALFABRIEK biedt meer 
kopschudmateriaal dan goed voor 
je is. Maar een ware metalhead zal 
hier niet over kniezen. Tijdens deze  

editie spelen de bands Thalanos, Druantia en Shadowrise. 
METAL!!!

In 2010 staken de mannen van Thalanos hun metalheads bij 
elkaar om een band te beginnen. Met het album Tears of Valiance 
en enkele free downloads in de achterzak gaan de Brabanders 
met hun folkmetal de hort op. 

Ook Druantia vond elkaar in datzelfde jaar. Wat de folkmetal 
van deze Bredanaars uniek maakt, is het gebruik van de fluit. 
Natuurlijk geeft dit een authentieke Keltische feel. 

Eindhovense melodic metalband Shadowrise experimenteert 
graag. Waarom zou je ook één weg kiezen als er meerdere te 
bewandelen zijn!

Entree: gratis
Zaal open: 20.30 uur
Meer informatie: www.popei.nl

Uit	De	Studio:	Rood Wit Blauw
Genre:	nederpop/rock
Facebook: /roodwitblauw
Website:	www.rood-wit-blauw.nl

Rood Wit Blauw heeft in juli opnames 
gemaakt in de PopEi studio. Deze 

zijn na de EP-releaseparty 
in PopEi (2 nov. 2013) 

gratis te down-
loaden via de website. 

“We hadden de 3 nummers van te-
voren goed voorbereid. Daardoor 

konden we in relatief korte tijd 
veel werk verrichten”,  aldus 
Kevin, gitarist/zanger van Rood 
Wit Blauw. “Het is mooi om 
te zien dat een goed voorbe-
reid nummer zich toch weer 
doorontwikkelt tijdens het op-
nameproces. De studioruimte 
heeft een ongedwongen sfeer 
waardoor we relaxed konden 
werken en geluidstechnicus 
Mo dacht samen met ons mee 
in het creatieve proces. Iedere 

muzikant is altijd kritisch op zich-
zelf, maar we zijn als band dik 

tevreden over het eindresultaat. 
We willen de opnames laten horen 

aan programmeurs van diverse podia 
en festivals en eventueel airplay krijgen 

op lokale radiozenders. Daarnaast willen 
we geïnteresseerde muziekliefhebbers kennis 

laten maken met Rood Wit Blauw. Daarom zullen de 
nummers van de EP gratis te downloaden zijn.”

02-11-13  -  EP- releaseparty, PopEi, Eindhoven
15-11-13  -  Café Krazy Kangaroo, Eindhoven

Uit	De	Studio:	Kaligoh
Genre:	doom / sludge / black metal
Facebook: /kaligoh
Website:	www.kaligoh.com

Kaligoh heeft het afgelopen jaar in 
de PopEi Studio opnames gemaakt. 
Het resultaat: EP Kaligoh, 
in maart uitgebracht. 
Onlangs waren ze 

supportact van Cult Of Luna in de Effe-
naar en speelden ze op PopEi festival 
Sonic Boom. Tijd voor een praatje!

“De reacties op de EP zijn over 
het algemeen erg positief”, aldus 
Stefan, gitarist van Kaligoh. “Er 
is door diverse ‘zines’ over ge-
schreven en we zijn buitenge-
woon tevreden over wat er 
allemaal gezegd wordt. Ook 
konden we ons goed vinden 
in de (vaak opbouwende) kri-
tiek die geuit werd. En quotes 
als ‘Eindhoven heeft eindelijk 
zijn eerste serieuze kruising 
tussen noise en black metal’ 
(Aardschok) zijn natuurlijk super 
om te krijgen! De opnames ver-
liepen zeer soepel. Geluidstechni-
cus Mo gaf ons goede tips en was 
erg betrokken bij het hele proces. 
We spelen een ‘mix’ van verschillende 
stijlen, waardoor je ook een eigen geluid 
wil creëren. Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar uiteindelijk hebben we volgens plan-
ning de nummers binnen een dag opgenomen.”

Kaligoh is geselecteerd voor de Popronde en in afwachting van 
hoeveel optredens daaruit gaan komen.

Check de playlist van Marco Martens en Björn van 
der Doelen op: 
http://open.spotify.com/user/popei_eindhoven

PlatenPraten
Deze maand is Björn van der Doelen te gast in De Zithoek. 
Een bekende naam onder zowel muziek- als voetbalminnend 
Eindhoven. Nadat de ex-middenvelder carrière maakte bij 
ondermeer PSV, is hij tegenwoordig vooral actief als muzi-
kant. Met Allez Soldaat brengt hij nummers ten gehore in 
Brabants dialect waarin hij verhalen vertelt over het leven.  
Benieuwd naar zijn muziekvoorkeuren? We vragen het hem!

Wat is je favoriete Eindhovense plaat?
“In Eindhoven worden er een hele hoop mooie dingen gemaakt. Een 
band die ik echt heel erg tof vind is Stuurbaard Bakkebaard. Het gaat 
dan niet om een bepaalde plaat, maar wat zij doen is zo bijzonder en 
apart dat het ook niet echt te vangen is in één liedje of plaat. De laat-
ste (Boys Do Cry, red.) heb ik nog niet zo goed gehoord. Ik ga hem 
nog aanschaffen, maar het is vooral de band zelf die ik te gek vind!”

Wat is voor jou de meest onderschatte plaat?
“Ik vind dat er alleen al in Brabant heel goede muziek gemaakt wordt.  
Jeroen Kant, Mathijs Leeuwis en Ruud van den Boogaard zijn daar 
voorbeelden van. Zij maken erg goede liedjes, maar op één of an-
dere manier komt dat moeilijk bovendrijven. Er wordt nagedacht over 
de teksten en ze komen met een goed verhaal, humor of zelfspot. 
Vroeger ging het juist om dat verhaal, tegenwoordig lijkt de bood-
schap niet meer belangrijk. Als ik één plaat moet kiezen als meest 
onderschatte, is het De Lafaard Kapitein van Jeroen Kant. Die zou 
wel een kans van slagen moeten krijgen, maar ik vraag me af of dat 
gaat gebeuren.”

Nieuwsgierig naar Björns ‘guilty pleasure’? Check dan: 
www.popei.nl/de-popei

De	Nuance
Rapper Marco Martens, beter bekend als Macronizm, staat 
al sinds hij begon met rappen bekend om zijn maatschap-
pijkritische blik die hij graag verwikkelt in atypische rap, met 
een zachtaardige flow. Het zal bij hem nooit gaan over au-
to’s, geld of drank. Autotune is een doodzonde en de inhoud 
moet altijd prevaleren. Zo nog meer bij zijn nieuwe project 
De Nuance, waarin hij samenwerkt met producer Royal with 
Cheese. Klinkt zo wellicht wat zwaar, maar dat is het in prak-
tijk niet. Dat bewijst hij al met de single Voor De Kost. Tijd 
voor een gesprek met een van de vriendelijkste muzikanten 
van Eindhoven. 

“Een jaartje geleden ongeveer ben ik weer in contact gekomen 
met Royal, de producer waar ik al eens eerder mee heb gewerkt. 
Hij stuurde me een map met beats en toen zijn we gaan schrij-
ven. Het is tegenwoordig interessant hoeveel YouTube hits je 
hebt, hoeveel likes je hebt op Facebook – allemaal heel popu-
listisch, maar de aandacht voor het verhaal daarachter verslapt 
een beetje. Dus op de eerste EP zetten we de kunstenaar weg 
tegenover de zakenpik. En allerlei clichés die er over bestaan. 
We gaan op zoek naar het verhaal dat ertussen zit, de nuance.” 
Het is niet zozeer dat de Twitter-cultuur hem tegenstaat, hij doet er 
zelf ook aan mee. “Dat is ook helemaal niet zo erg, maar ik vind het 
dan wel interessant om ook het verhaal dat tussen alle uitersten 
zit, dat iets verder gaat dan alle vluchtigheid, te vertellen.” 

Wat Marco vindt van ‘de minuut’ van De Wereld Draait Door, 
en meer? Ga voor het gehele interview naar: 
www.popei.nl/de-popei

Dit is een artikel van:


