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tEkst (The Golden Wonderboys) Guido Segers -
     Eindhovenrockcity.nl

FOtO’s (Ruud Borgers) Jan Slieker, 
 (Winterfest) Patrick Spruytenburg,
 (Hajraa Huisband) Mathieu van Doeselaar

Fotograaf Peter Tops maakte deze foto op 22 december 
2016 tijdens ‘Nevermind Jesus, Here’s Mozes’!

Mozes and the Firstborn maakte er nogal een ‘fissa’ van, 
tijdens hun ‘kerstborrel’ in POPEI. Samen met Brian Pots 
en Roel Blommers van PAUW, Sonja Maier (BAITS en 
CAROUSALS), Mees Welmers (Charlie & the lesbians), 
Jasper Grave (Lookapony), Frankie Fuzz (The Reaction) 
en support act Firestone braken ze de tent af!

kiek hier!

GEEN POLONAISE AAN ONS…    
Uhm, je leest het goed, POPEI is gesloten tijdens carnaval. 
Wanneer u nu denkt van jaja, die willen zelf zeker als clown, 
cowboy, Zorro of Roy Donders de hort op. Dat klopt, maar 
het zit anders. We worden namelijk op sleeptouw genomen 
door de personeelsvereniging naar een plek die nog enigs-
zins top secret is. Cool toch? De rest van de maand is de 
agenda weer bomvol met programma’s waar u wel bij mag 
zijn. Denk aan o.a. Winterfest, PUURliedjes, Streekvijver of 
de Magical Electrical Birthday Bash. Tot dan!

popeigewijs

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

magical electrical 
birthday bash
ALICE D. AND THE WILDFLOWERS (PSYCHEDELIC GROOVES)

THE REACTION (60’S GARAGE) 

CaFÉ 20.30 uur EntrEE Gratis

vr
24/02

lotte walda
PUURLIEDJES PRESENTS

CaFÉ 15.00 uur EntrEE Gratis

zo
19/02

boost your gigs
MAAK GRATIS EEN SERIE PROMO-VIDEO’S! 
aanMELDEn VIa BOOstYOUrGIGs.nL

ZaaL 12.00 uur EntrEE Gratis

za
18/02

huismerk
SWEET ‘N SOUR (HARDROCK-COVERS)

BAND 2 (TO BE ANNOUNCED)

CaFÉ 21.00 uur EntrEE Gratis

vr
17/02

wo
15/02

cords of metal
GITAAR EN VOCAL CLINICS +
RICARDO FALCON (SINISTER)
aanMELDEn VIa COrDsOFMEtaL.COM

ZaaL 19.00 uur EntrEE €10

popei sessions
HUISBAND EN LEKKER ETEN

CaFÉ 17.00 uur EntrEE Gratis

zo
12/02

the kids
MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS

ZaaL + CaFÉ 14.00 uur EntrEE Kids €3, ouders gratis

zo
12/02

streekvijver
LEMNISCATE (METAL), RAVENDOUS (HEAVY METAL),

MORNING DAWN (90’S ALTERNATIVE)

ZaaL 20.30 uur EntrEE Gratis

vr
10/02

puurliedjes
SINGER-SONGWRITERAVOND

CaFÉ 20.00 uur EntrEE Gratis

wo
08/02

linde staals
PUURLIEDJES PRESENTS

CaFÉ 15.00 uur EntrEE Gratis

zo
05/02

winterfest
DIVERS FESTIVAL VOL NIEUWE MUZIEK 

ZaaL + CaFÉ 15.00 uur EntrEE Gratis

za
04/02

10 o'clock heroes
LIVE BAND (TO BE ANNOUNCED) 

CaFÉ 22.00 uur EntrEE Gratis

vr
03/02

rci showcase
BANDS VAN ROCK CITY INSTITUTE 

ZaaL 19.00 uur EntrEE Gratis

wo
01/02

popei agenda februari 20
17

INtErvIEw mEt 

THE golden
wonderboys 

PLAtENPrAtEN mEt 

ruud borgers 

20
17 februari
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BAND: HAJrAA HUISBAND
GENrE: POP/rOCK
FACEBOOK: ZOEK NAAr ‘HAJrAA HUISBAND’

De Hajraa Huisband is begonnen als een groepje studenten, 
allemaal afkomstig uit de volleybal vereniging E.S.v.v Hajraa. 
Zij repeteren al een hele tijd in POPEI. tijd om ze eens voor 
te stellen!

“We coveren pop- en rockmuziek en op dit moment zijn 
we bezig onze setlist uit te breiden en meer podia te 
zoeken”, aldus drummer Jan-Willem Blom. Onze muzi-
kale roots liggen in Eindhoven, in de vereniging waaruit 
de band is opgericht. Het is ook onze ambitie om in de 
regio groot en bekend te worden. POPEI geeft ons de 
mogelijkheid dit doel te halen door het aanbieden van 
een repetitieruimte op flexibele tijden en studentvrien-
delijke prijzen.” Wat zijn de hoogtepunten van de band? 
“Elk optreden, dus er zijn er genoeg om op te noemen! 
Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld de crowdsurfers in 
Utrecht en het optreden bij HC Oranje Rood. Een leuk 
feitje is dat we tijdens een optreden vaak van instrument 
wisselen. Dit zorgt tijdens optredens vaak tot verrassing 
van het publiek en een goede sfeer!” 

uit het hok

een stevig potje hardcore maar met mooie hooks en 
meezingbare refreintjes. Mooie komische, maar ook wat 
maatschappijkritische inslag in combinatie met een lek-
kere zware hardcore melodie.’ Daar kunnen we ons ei-
genlijk grotendeels wel in vinden. We begrijpen dat onze 
natuurlijke flamboyance als komisch ervaren kan worden 
maar we verzekeren je dat het bittere ernst is.”

Er CIrCULErEn stICkErs Van DE WOnDErBOYs MEt EEn 
FraaI PHILIPs LOGO. HOE DIEP ZIt Dat EInDHOVEnsE BIJ 
JULLIE aLs BanD?
“We zijn bijna allemaal hier geboren en allemaal hier op-
gegroeid, dit is een Eindhovense band en dat dragen we 
graag uit. Met deze sticker sluiten we, met plezier, aan 
in een rij bands die jaren geleden al met dit logo aan de 
haal ging. En het is een ode aan het industriële verle-
den van onze stad, zeg maar vóór Eindhoven overspoeld 
werd met hipsters.”

WaarOM HEBBEn JULLIE ZO’n naar LIEDJE OVEr HIP-
stErs?
“Haha, je moet dat nummer vooral niet letterlijk nemen, 
overdrijven maakt duidelijk zeg maar. We zien het nut er 
niet van in om mee te gaan in een soort van in scène 
gezette jaren 50 cultuur waarin mensen net doen of ze 
een ambachtelijke vakman zijn omdat dat goed is voor 
de verkoopcijfers. Mensen verlangen schijnbaar naar een 
tijd waarin de wereld lekker overzichtelijk was. Dat is een 
beetje je kop in het zand steken, de wereld staat in brand 
terwijl ze interessant staan te doen over speciaal bier en 
opscheppen over hun vinylcollectie. Ondertussen lopen 
ze in een schepnet van foodtruckfestivals en biologische 
supermarkten, die allang gerund worden door grote be-
drijven met een zelfde businessmodel als McDonald’s. 
Daar mag je best een keer een spiegel voor houden.”

Wat ZIJn DE PLannEn VOOr tHE GOLDEn WOnDEr-
BOYs?
“Voor nu op zo veel mogelijk leuke plekken spelen en 
proberen een paar mini-tourtjes in te plannen. Ondertus-
sen zijn we langzaam maar gestaag materiaal bij aan het 
schrijven. We zijn voornemens binnenkort één van onze 
nummers met een bijzondere gastzanger als YouTube re-
lease te droppen en ergens in 2017 verwachten we de 
studio in te duiken om er meteen maar een full length uit 
te persen. En maak je geen zorgen; we gaan daar geen 
crowdfundingsactie voor op touw zetten.”

>> Lees het hele interview op www.eindhovenrockcity.nl

wE LEvEN IN HEt POSt-PPSr tIJDPErK. 
HOUDt DAN ALLES OP? NEE JOH, NIEUwE 
rONDE EN NIEUwE KANSEN vOOr BANDS 
UIt DE LICHtStAD. mISSCHIEN HEB JE DEZE 
BAND AL EEN KEEr OP HEt PODIUm GE-
ZIEN, ANDErS IS HEt ZEKEr AAN tE rADEN 
Om tHE GOLDEN wONDErBOYS EEN KEEr 
tE GAAN BELEvEN.

The Golden Wonderboys spelen hardcore voor hardcore 
kids die met de kille realiteit van werk, volwassenheid en 
ouderschap moeten dealen. Live levert dat een puike show 
op met veel energie van een band die meer dan genoeg 
redenen heeft om lekker alles te laten gaan. Tijd om eens 
kennis te maken.

WIE ZIJn DE GOLDEn WOnDErBOYs?
“Vijf ietwat belegen ideale schoonzonen uit Eindhoven 
die zich krampachtig vast proberen te houden aan hun 
jeugd idealen en vol vuur de ongemakken van de volwas-
sen geworden hardcore kid bezingen. We zijn absoluut 
geen natuurtalenten en moeten er keihard voor werken 
om onze shit strak te krijgen maar dat doen we met een 
bult enthousiasme en vooral heel veel plezier.”

HOE HEBBEn JULLIE ELkaar ZO GEVOnDEn?
“Voor het merendeel zijn we jeugdvrienden, we hebben 
elkaar ergens in de jaren 90 leren kennen op plekken waar 
meestal veel drank en drugs aanwezig waren dus de details 
moeten we je schuldig blijven. Thomàs, onze drummer en 
stagiaire, zijn we jaren later in de kroeg tegengekomen.”

stIEkEM DraaIEn JULLIE aL EVEn MEE. Van WELkE BanDs 
kEnnEn WE JULLIE aLLEMaaL?
“Met een deel van deze bezetting bestormden we rond 
de millenniumwisseling het Brabantse kroegen-circuit met 
Dukes Of Violence. Een goeie pot rammelende punk rock 
’n roll. Verder bandjes als Kill Spectator, Bases Loaded en 
The Perfect Crime.”

Wat VOOr MUZIEk MakEn JULLIE EIGEnLIJk?
“Hardcore singalong anthems met een gouden randje! 
Rockportaal.nl omschreef ons als volgt: ‘The Golden 
Wonderboys spelen met zichtbaar plezier. Ze brengen 

interview met
the golden 
wonderboys  

mAAK GrAtIS SErIE PrOmO-vIDEO’S! 

Ben je het zat dat er niet genoeg mensen bij je optredens 
komen kijken? Ben je er klaar mee dat je elke keer weer 
met een volle doos merchandise terug naar huis gaat? 
Dan is Boost Your Gigs echt iets voor jou.

Tijdens deze middag kun jij met je band gratis een serie 
promotievideo’s (t.w.v.: €1.250) opnemen en je fans laten we-
ten waar en wanneer je optreedt en wat je te koop hebt. In 
een professioneel uitgelichte studio in de zaal van POPEI neem 
je onder leiding van een ervaren coach krachtige video’s op. 
Na de opnames krijg je de afgewerkte videobestanden toege-
stuurd. Meld je band nu aan via: www.boostyourgigs.nl

Datum: zaterdag 18 februari 2017 | 12.00 - 18.00 uur
Entree: gratis

boost your gigs

FEStIvAL vOL NIEUwE mUZIEK

PAK. NU. JE. AGENDA. Het is weer zover! Powerrock-
band the Seasons en POPEI slaan wederom de handen 
in elkaar. Na drie zeer geslaagde edities van the Seasons 
winterfest zal op 4 februari de 4e editie plaatsvinden.

Bands én singer- songwriters met eigen werk zullen van-
af 15.00 tot 23.00 uur je een ‘oorgasme’ bezorgen met 
een grote diversiteit aan genres. Er is voor ieder wat wils: 
bluesrock, electropop, poprock, metal en zelfs zingende 
poezen. Vergeet ‘X-factor’, vergeet ‘the Voice’ en verrijk 
jezelf met alle nieuwe muziek die op dit festival op je pad 
komt. Tot dan!

Datum: zaterdag 4 februari 2017 | 15.00 uur
Entree: gratis

winterfest

wE HEBBEN HEt HEm NIEt GEvrAAGD, mAAr rUUD 
BOrGErS LIJKt ZO’N GItArISt DIE mEt ZIJN GItAAr 
EEt, DrINKt, KNUFFELt EN SLAAPt. IN ‘tIG PrOJECtEN 
DUIKt HIJ OP, wAArONDEr mOmENtEEL mEt BErtUS 
BOrGErS IN FAmILIE OmStANDIGHEDEN. mAAr DENK 
OOK AAN r.O.t.S. EN tACKEDAK. EEN DrUKKE BAAS 
DUS, HEEFt IE NOG wEL tIJD Om EEN PLAAtJE OP tE 
GOOIEN?  

Wat Is JE aLLErEErstE aansCHaF?
“Toen ik klein was draaide ik altijd plaatjes van oudere 
broers en zussen op hun pick-up. Toen ik er zelf een had 
kocht ik van m’n zakgeld Outlandos D’amour van The 
Police op het moment dat ie net uit was.”

HEt BEstE aLBUM aLLErtIJDEn Is… 
“Electric Ladyland - Jimi Hendrix.”

Wat Is DE BEstE EInDHOVEnsE PLaat OOIt? 
“Warm Motor - Mr Albert Show blijft voor mij de tofste 
Eindhovense plaat ever en niet alleen omdat onze Bertus 
hier zo te gek op zingt, haha! Ook Beef - Babylon by Beef 
blijft vet.”

>> Lees het hele interview op www.popei.nl

platenpraten met
ruud borgers 


