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TEKST (Björn van der Doelen) Guido Segers, 
 Eindhovenrockcity

FOTO’S (Woody Veneman) Jan Slieker, 
 (Music Match Maker) Jasper Guns 

Lieselotte Pennings maakte deze foto van de hardrock 
band SanQuin tijdens 10 o’Clock Heroes.

Waar heeft deze band nou weer de mosterd vandaan, 
vraagt u zich wel ‘ns af? Tijdens 10 o’Clock Heroes komt 
het antwoord meteen na het optreden in de vorm van een 
mixtape samengesteld door de band. 31 maart speelde 
SanQuin een vette rockshow in ons café en liet daarna in-
spiratiebronnen als AC/DC, Airbourne en The Treatment 
voorbij komen.

kiek hier!

EN WAT IS DAN HET RESULTAAT?  
Ongeveer een jaar geleden heeft POPEI singer-songwriter 
Kiki Mettler opgenomen in het Scout Out Loud program-
ma om haar talent te boosten. Of dat gelukt is? Dat mag 
je zelf bepalen. Eén van de resultaten is haar debuut EP 
die de 26e gereleast wordt en daar mag je voor noppes 
bij zijn. Nog even iets anders. Mocht je nu muzikant zijn 
en je staat er helemaal alleen voor of mis je met je band 
net een bassist, triangelspeler of zangeres, dan zeggen wij: 
“20 mei Music Match Maker”. En we zeggen ook: “geniet 
van de lente!”

popeigewijs

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

zo
28/05

marc straten
PUURLIEDJES PRESENTS

CAFÉ 16.00 uur ENTREE Gratis

vr
26/05

kiki mettler ep release
SUPPORT: WALK THE VEHICLE

ZAAL 20.00 uur ENTREE Gratis

sinner & the songfighter
PUURLIEDJES PRESENTS

CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
21/05

femme battle
HALVE FINALE VOOR FEMALE METAL EVENT

ZAAL 19.00 uur ENTREE €7,50

za
20/05

music match maker
OP ZOEK NAAR EEN BAND(LID)? 
KOM NAAR DEZE ‘SPEEDDATE-MIDDAG’! 

ZAAL 11.00 uur ENTREE Gratis

za
20/05

huismerk xl
SMEGMATICS (FEESTPUNK)

PAPER DEERS (ROCK)

PAARDENFOKKER (ROCK)

OUR MAGIC GENERATION (POP/ROCK)

FIVE WINDS (JAZZ/BLUES)

ZAAL 19.00 uur ENTREE Gratis

vr
19/05

popei sessions 
HUISBAND + GETALENTEERDE VOCALISTEN

CAFÉ 20.00 uur ENTREE Gratis

zo
14/05

sam times
PUURLIEDJES PRESENTS

CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
14/05

streekvijver
GODDAMMIT MIKE (ROCK)

SPARKS & MAZE (AKOESTISCH DUO)

EINSTEIN’S KITCHEN (ROCK)

ZAAL 20.30 uur ENTREE Gratis

vr
12/05

the kids
MUZIEKMIDDAG VOOR OUDERS EN KIDS

ZAAL + CAFÉ 14.00 uur ENTREE Kids €3 / Ouders gratis

zo
07/05

nataraj
BLOTE-VOETEN-FEEST +
FREEDOM CONCERT 

ZAAL 19.30 uur ENTREE €12 (inclusief concert €17)

vr
05/05

puurliedjes
GEVARIEERDE SEMI-AKOESTISCHE AVOND

CAFÉ 20.00 uur ENTREE Gratis

wo
03/05

           popei agenda mei 20
17

INTERVIEW MET 

björn 
van der doelen 

PLATENPRATEN MET 

woody veneman 

20
17          mei
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BAND: OUTRAGE
GENRE: ROCK COVERS
FACEBOOK: ZOEK OP ‘COVERBAND OUTRAGE’

Coverband OutRAGE repeteert sinds de start in POPEI. 
Op vrijdag 12 mei spelen ze in Stage Music Café op Stra-
tumseind in Eindhoven. Tijd om ze eens voor te stellen!

OutRAGE is een rock coverband ontstaan in 2014 vanuit 
een Rage Against The Machine tribute. Daarna werd het 
repertoire uitgebreid naar o.a. Triggerfinger, Muse, QOT-
SA, maar ook aan Radiohead en RHCP. Daarnaast geven 
ze bestaande nummers graag een eigen twist. OutRAGE 
staat voor een mix van stevige rock tot rock ballads, en 
van funk naar reggae.

“OutRAGE is als gemengde drop: hard, zacht, zoet en 
zo zout heb ik het nog nooit gegeten! Altijd lekker! Sma-
kelijk eten”, aldus drummer Marco. “We repeteren we-
kelijks in POPEI. Meestal stormen we meteen naar bo-
ven om herrie te maken, maar de boog kan niet altijd 
gespannen staan. We hangen ook heerlijk aan de bar, 
met de altijd vriendelijke bardames (m/v). Soms is er een 
singer-songwriter aan het spelen. Kortom, een lekker 
losse sfeer.” Wat OutRAGE uniek maakt? “Wist je dat als 
je een nummer van Adele pakt, dit door een zanger laat 
zingen en daaraan een vleugje reggae toevoegt, dat dit 
ook heel leuk klinkt?”

Vrijdag 12 mei 2017 | Stage Music Café Eindhoven

uit het hok

manier kan ik mijn eigen invulling als artiest verder oprek-
ken en toch interessant houden. Ik wil ook vertellen, maar 
met een knipoog.”
 
HUMOR
Humor is er zeker bij als je een optreden van Björn van der 
Doelen & De Huursoldaten bijwoont. Het publiek ligt meer-
maals dubbel. “Je moet jezelf niet te serieus nemen als ar-
tiest, het gaat er om dat mensen een leuke tijd hebben. Ik 
kan het niet uitstaan als artiesten zichzelf als het centrum zien. 
Een Waylon vind ik gewoon niet interessant, dat imago van 
belangrijk zijn en een rocksterleven is zo fake, zo star ook. 
Ik kan daar niets mee. Kijk naar de echte grote rocksterren 
als Freddy Mercury. Dat was zo over de top en dat wist hij 
zelf ook best. Je moet het kunnen relativeren, dat geeft je 
ook veerkracht. Een band die ik graag zie is The Hives. Je 
hoeft niet eens van de muziek te houden om te genieten van 
die show, dat is spektakel en over de top humor.” Ik stel dat 
humor misschien is wat artiesten tot mens maakt, tot iemand 
met wie we een band kunnen hebben. Dat is misschien waar-
om we zo’n verhaal van Bruce Springsteen die in Eindhoven 
even staat te jammen met een paar gasten zo tof: “Ja, die 
heeft het begrepen, die Springsteen. Die weet hoe het werkt, 
ook met zo’n opvoering van een nummer dat ze zogenaamd 
niet kennen. Dat is precies wat ik bedoel. Humor is zo ontzet-
tend belangrijk. Als artiest. Hoe kan je anders groeien?”

EIGEN BEHEER
Tot slot vraag ik naar zijn nieuwe label, ‘Val Maar Kapot, Ik 
Doe Het Zelf Wel Records’. Hoe is dat in het leven geroepen? 
“Heel simpel eigenlijk, Bastaard Platen ging niks meer uit-
brengen. Die jongens zitten met hun eigen muzikale carrière 
en dat laat weinig ruimte over. Ik zat dus te denken hoe ik de 
plaat ging uitbrengen. Ik heb nog wel eens een mailtje naar 
Excelsior gestuurd, maar geen reactie gehad. Toen dacht ik 
eigenlijk… val maar kapot, ik doe het zelf wel. Toen had ik de 
naam en zo breng ik gewoon mijn muziek uit. Ik vind het ook 
wel mooi om dat zelf te doen en te laten zien. Zelf die platen 
inpakken, merchandise bestellen en op de fiets wegbrengen. 
Dat op Facebook plaatsen, ik vind het hartstikke mooi. Me-
zelf niet te serieus nemen.” Ik zeg dat dit eigenlijk ook een 
soort verhaal vertellen is, het verhaal van zichzelf als zoeken-
de en hardwerkende artiest met een knipoog: “Ja, dat is ook 
weer zo. Ook met die bijnamen, een beetje de spot drijven 
met jezelf moet prima kunnen. Zolang je het maar meent en 
leuk vindt. Zoiets moet je niet spelen, daar prikken mensen 
zo doorheen.”

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

BJÖRN VAN DER DOELEN LEEFT DE TWEEDE 
JONGENSDROOM. NA JAREN VOETBALLEN 
BIJ PSV, NEC, TWENTE EN STANDARD LUIK 
PAKTE HIJ DE GITAAR OP EN KEEK NOOIT 
MEER TERUG NAAR DE DAGEN OP HET GRAS-
VELD. BJÖRN SPEELDE NOG EENS IN DE SPA-
DES EN GING DAARNA ZIJN EIGEN WEG MET 
GITAAR EN EEN TAS VOL VERHALEN.
 
Met Allez Soldaat en nu met de Huursoldaten trekt hij langs 
de podia en huiskamers. Vooral veel spelen en vertellen, dat 
is wat hem bezig houdt. Zo af en toe komt hij nog langs op 
tv om een liedje te spelen of een verhaal te vertellen, maar 
het podium is zijn thuis. Het publiek in de ogen kunnen kij-
ken en raken, daar gaat het om. Dat deed hij enorm goed 
met Cabbalero Zonder Filter, maar de nieuwste plaat lijkt 
zelfs nog beter aan te slaan. Tijd voor een praatje.

Bij Björn thuis doet de bel het niet, dus moet je kloppen. 
Met een vrolijke lach en meteen de hand uitgestoken vliegt 
de deur open. Langs de deur hangt een bordje ‘Strawberry 
Fields’. Het oefenhok heet ‘Penny Lane’. De koffie staat 
klaar en we gaan zitten aan de gezellig grote eettafel. Het 
is eigenlijk precies zoals je zou verwachten na het horen van 
de platen en de praat.

VERHALEN VERTELLEN 
Op de nieuwe plaat is Björn van der Doelen veel meer 
de verteller. De nummers zijn meer ingetogen, minder 
een volle band en meer de frontman. Dat heeft vooral 
te maken met de manier van schrijven: “Caballero was 
als plaat klaar op het moment dat we de studio in stap-
ten. Die plaat was al uitgewerkt, gerepeteerd en dat was 
veel meer een samenwerking. Dat was geweldig, maar ik 
wilde het op deze plaat anders aanpakken. Ik wilde echt 
naar de basis van het nummer, wat is er nodig om het 
te laten werken? Hoe versterk ik het verhaal dat ik wil 
vertellen. Als je naar oude country platen luistert, hoor 
je veel verschillende instrumenten, maar niet tegelijk en 
alleen wanneer ze echt wat toevoegen. Een beetje less 
is more eigenlijk, meer zeggen door minder geluid te 
maken. Daardoor zijn de muzikanten minder aanwezig, 
maar als ze iets doen is dat echt van meerwaarde.” Deze 
werkwijze plaatst de verteller dan ook duidelijk naar vo-
ren: “Ik denk dat het te maken heeft met het veel alleen 
optreden. Daardoor ga je veel meer die rol invullen. Ik 
doe dat ook op de plaat met spoken word stukken, waar 
ik een gedicht voorlees met een papiertje erbij. Op deze 

interview met
björn van der Doelen

SUPPORT: WALK THE VEHICLE 

Singer-songwriter Kiki Mettler heeft eígenlijk niet meer 
nodig dan een microfoon, een barkruk en een akoestische 
gitaar om je mee te nemen in haar muziek. 26 mei geeft ze 
tóch met behulp van haar band voor het allereerst nét dat 
beetje extra tijdens de release van haar debuut EP!

Het afgelopen jaar kwam het leven van Kiki in een muzikale 
stroomversnelling. Het vele optreden bleef niet onopgemerkt. 
Zo speelde ze al op Festival Mundial, radio Veronica (Count-
down Café) en Club Dauphine. Ze is de winnares van de Singer 
Songwriter Challenge 2015 en uitgeroepen tot Scout Out Loud 
toptalent van POPEI 2016/2017. Eind 2016 bracht ze haar eer-
ste single uit, die werd geschreven door Rob Crosby (songwriter 
van o.a. The Common Linnets en Lady Antebellum). Met haar 
autobiografische liedjes is ze niet bang haar kwetsbare kant te 
laten zien, dat zal 26 mei mét band niet anders zijn. 

Datum: vrijdag 26 mei 2017 | 20.00 uur 
Entree: gratis

kiki mettler ep rELEAsE

OP ZOEK NAAR EEN BAND(LID)? 

Muzikanten en bands die op zoek zijn naar medemu-
zikanten kunnen 20 mei in contact komen met andere 
muzikanten om zo een complete band of andere muziek-
groep te vormen.

Het is voor bands en muzikanten soms erg lastig om de juiste 
medemuzikanten te vinden. Daarom een ontmoetingsdag voor 
iedereen die met andere muzikanten samen wil spelen, zowel in 
kleine bezetting als in bandvorm. Geschikt voor zowel beginners 
als gevorderden. Meld je aan via info@muziekkompas.com met 
daarin je naam, leeftijd, instrument(en), favoriete muziekgenre(s) 
en wat voor een muzikant/band je precies zoekt. 
Meer informatie: www.muziekkompas.com

Datum: zaterdag 20 mei 2017 | 11.00 uur
Entree: gratis

Music MATCH MAKER

WANNEER JE DE WEBSITE VAN WOODY VENEMAN 
DOORSPIT, KOM JE ER NOG MAAR EENS ACHTER 
HOE VEELZIJDIG DEZE MUZIKANT IS. TIG PROJECTEN 
WAARVAN WOODY & PAUL, WOODY SINGS EINDJE 
EN S.T. CORDELL MAAR EEN FRACTIE ZIJN. HOE ZIT 
HET DAN EIGENLIJK MET ZIJN PLATENCOLLECTIE? 
GRASDUINT U EVEN MEE… 

WAT IS JE ALLEREERSTE AANSCHAF?
“Glenn Medeiros - Nothing’s Gonna Change My Love For 
You. Super hit, op m’n achtste van zakcentjes gekocht bij 
de achterbuurman die een handeltje had. Mierzoet 7 inch 
singeltje met babyface en ondergaande zon, kortom: de 
80s in vol ornaat!”

HET BESTE ALBUM ALLER TIJDEN IS?
“Bob Dylan - Highway 61 Revisited. Na duizend luister-
beurten kun je nog steeds nieuwe dingen ontdekken, blijft 
fris, scherp, eng, brutaal, grappig, cool, pijnlijk, swingend 
en alles.”

WAT IS DE BESTE EINDHOVENSE PLAAT OOIT?
“Qua impact en pioniersfunctie natuurlijk de Philips sessies 
van Kid Baltan, maar de lekkerste is toch Candybar Planet 
- 32 Bitch :)”

>> Lees het hele interview via http://bit.do/DEPOPEI

platenpraten met
woody veneman


