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TEKST (Def Americans) Guido Segers, Eindhovenrockcity.nl

FOTO’S (Def Americans - cover) Q-Factory,
 (Def Americans - binnenkant) Gijs Spierings 
 (Camilla Blue - cover) Tessy Graas,

Docent Thomas Pieters maakte deze foto dinsdag 11 
juli 2017 tijdens de try-out workshop voor scholen.

POPEI start in september 2017 met workshops voor cultuur-
educatie, waaronder deze workshop Popband. Kijk ze rocken!

Meer info? www.popei.nl en klik op ‘Scholen & POPEI’.

kiek hier!

EN, HOE WAS UWE ZOMER?  
Hier in POPEI ging die wel lekker ja. Veel gerockt en ge-
grild op de vrijdag en op de zondag kregen we de puur-
ste liedjes cadeau. Komkommertijd, niet helemaal dus. 
Nu zitten we weer op volle kracht op onze stek en dan 
kunnen we meteen melden dat we een tweede Scout Out 
Loud talent hebben geselecteerd die POPEI het komend 
jaar gaat coachen. ROZJE is de naam en het is het project 
van Jordi de Backer (ex Tsar Bompa). Hij begon in zijn 
up met loopstation, maar intussen heeft hij een band bij 
elkaar geronseld. Genre? Dreamwave. Verder komende 
maand een drukke agenda met onder meer Overhaul, 
Wave Invasion, Nataraj en de Popronde. Tot ergens…

popeigewijs

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

nataraj
BLOTE-VOETEN-FEEST + DANCE JOURNEY

ZAAL 19.30 uur ENTREE € 12,00 (incl. Dance Journey: € 17,00)

za
30/09

popronde
BLUE MARBLE (PSYCHEDELIC POP)

E.A. 

ZAAL tba. ENTREE Gratis

vr
29/09

singer-songwriter
PUURLIEDJES PRESENTS 

TERRAS/CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
24/09

za
23/09

overhaul release party
ALTERNATIVE / EXPERIMENTAL / PROG. METAL

ZAAL 18.30 uur ENTREE € 7,50

wave invasion
MET O.A. PALAIS IDEAL, XTORT, NOIRE 
ANTIDOTE 
(NEW WAVE, POSTPUNK, INDUSTRIAL)

ZAAL 20.00 uur ENTREE € 5,00

vr
22/09

noche flamenca
SPAANSE DANS, MUZIEK EN HAPJES

TERRAS/CAFÉ 19.30 uur ENTREE Pay what you want

zo
17/09

singer-songwriter
PUURLIEDJES PRESENTS 

TERRAS/CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
17/09

rock 'n grill
BBQ & LIVE MUZIEK VAN SHEVERINE 
(STONER/BLUESROCK)

TERRAS/CAFÉ 18.00 uur ENTREE Gratis

vr
15/09

singer-songwriter
PUURLIEDJES PRESENTS 

TERRAS/CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
10/09

rock 'n grill
BBQ & LIVE MUZIEK VAN THE MOODS 
(60’S SOUTHERN ROCK)

TERRAS/CAFÉ 18.00 uur ENTREE Gratis

vr
08/09

puurliedjes
GEVARIEERDE SEMI-AKOESTISCHE AVOND

TERRAS/CAFÉ 20.00 uur ENTREE Gratis

wo
06/09

singer-songwriter
PUURLIEDJES PRESENTS 

TERRAS/CAFÉ 15.00 uur ENTREE Gratis

zo
03/09

rock 'n grill
BBQ & LIVE MUZIEK VAN PLATVLOERS 
(FUNK/RAP/HIPHOP)

TERRAS/CAFÉ 18.00 uur ENTREE Gratis

vr
01/09

popei agenda september 20
17

INTERVIEW MET

Def americans

PLATENPRATEN MET 

camilla blue
     (BEkend van vrije geluiden)

20
17september

Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl



BAND: THE ROYAL
GENRE: MELODIC METALCORE
FACEBOOK: /THEROYALOFFICIAL

Sinds 1 augustus repeteert The Royal in POPEI. Deze 
band heeft meer dan 30.000 volgers op Facebook, 
maar met vooral de focus op het buitenland wordt het 
toch tijd om ze eens voor te stellen!

The Royal bracht in maart 2017 het nieuwe album SEVEN uit. 
“We hebben vooral focus gehad op het buitenland en zullen 
eind dit jaar ook Nederland weer in onze tours opnemen”, al-
dus Loet Brinkmans (basgitaar). “Alleen ik woon in Eindhoven. 
De rest moet (nog) van verder komen en Eindhoven is dan het 
meest centraal. Bij het zoeken naar een nieuwe repetitieruimte 
kwam POPEI meteen naar voren. Er is hier veel meer te bele-
ven, dus niet alleen maar een hok waar je kan repeteren. Zelf 
woon ik op Strijp-S en voor muzikanten in Eindhoven wordt 
vanuit deze hoek veel georganiseerd, ook door POPEI.” Hoog-
tepunten in hun carrière? “Vorig jaar stonden we op de album 
release show van Breakdown of Sanity in een uitverkochte zaal 
in Bern, Zwitserland. Daarnaast hebben we een aantal festi-
vals gespeeld, zoals Impericon Fest in Duitsland, Jera on Air in 
Nederland, TechFest in Engeland en Dissonance Fest in Italië. 
Ook zijn we met Dreamshade op tour geweest. We hopen met 
het nieuwe album weer een stapje verder te komen!”

uit het hok

WAT ZIJN DE MOOIE MOMENTEN UIT DE 10 JAAR DAT 
JULLIE SAMEN ZIJN?
“Even denken hoor… Wij zijn gevraagd door het Muziek-
gebouw om een soort fotocollage te maken van elk jaar. 
Dat was een bijzondere zoektocht, ook omdat in 2008 
nog niemand een smartphone met camera had. Foto’s van 
toen zijn er een stuk minder en de meesten zijn van goed-
kope digitale camera’s. We hebben als band dus echt de 
digitalisering meegemaakt en dat zien we nu terug. Voor 
een groep die vrij ouderwetse muziek maakt, zijn we ook 
vrij makkelijk overgestapt op digitale live gear, die prima 
samengaat met ons vintage instrumentarium. Geluids-
mensen wilden daar in het begin niet aan, maar iedereen 
moest toch wel over.

Ook bijzonder, we zijn eens ingevlogen voor een festi-
val in Noorwegen. Net dat weekend had Noorwegen de 
hoogst gemeten temperaturen in 150 jaar en stonden we 
daar op het podium onszelf te pletter te zweten in het 
zwart. Twee mensen in een rolstoel probeerden elkaar 
voor het podium te vangen met lasso’s, waarvan eentje 
in een badkuip op wielen. Het verdere publiek schuilde in 
het beetje schaduw dat er was. Het was een aparte erva-
ring. Wij hebben als band inmiddels het soort status dat 
we wat eisen kunnen stellen, bijvoorbeeld dat er genoeg 
te drinken is, maar in Noorwegen moest je dus backstage 
gaan vragen of je alsjeblieft een biertje mag hebben. 
 
Een absoluut hoogtepunt voor de Def Americans was dat 
we als begeleidingsband van Tommy Cash (de broer van 
Johnny Cash) mochten spelen tijdens zijn tour in Neder-
land. Dat was heel spannend, in de avond optreden en 
overdag repeteren. Toch was de voorbereiding goed en 
deden we de tribute shows met daarnaast ook de muziek 
van Tommy Cash.”

WAT STAAT ER OP DE PLANNING VOOR DE DEF AMERICANS?
“Met de voorbereiding op de Johnny Cash Memorial 
show, zijn we ook bezig met de voorbereiding van het 
clubseizoen. Komend jaar is het 50-jarige jubileum van de 
plaat At Folsom Prison, dus daar willen we iets mee doen. 

Wij hebben onlangs ook in de gevangenis gespeeld in 
Dordrecht. Dat was ook een bijzondere ervaring, waar 
elke stap die je zet gemonitord moet worden, alles ge-
scand en nagekeken. De mensen van de gevangenis 
waren hartstikke vriendelijk, maar het is een wereld van 
procedures. Voor het optreden hadden zich maar tachtig 
mensen aangemeld, dat vond ik toch wel vreemd. Mag 
je een keer iets anders doen, maar dan ga je liever in je 
cel een DVD kijken. Toch was het een goede ervaring, je 
probeert toch, net als Cash, iets van verlichting en enter-
tainment te brengen. Niet vanuit het Christelijke ideaal 
van Cash, maar op onze eigen manier.”

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

OP EEN ZONOVERGOTEN OCHTEND IN 
WOENSEL BELLEN WE AAN BIJ ELCO, DE 
FRONTMAN VAN DE DEF AMERICANS, DE 
BEFAAMDE JOHNNY CASH COVERGROEP 
UIT EINDHOVEN. DE BAND HEEFT EEN 
DUBBEL JUBILEUM DIT JAAR EN DAT IS 
MEER DAN GENOEG REDEN OM EENS OP 
DE KOFFIE TE GAAN. 

HOE IS DAT NOU, TIEN JAAR BEZIG ZIJN MET DE DEF 
AMERICANS?
“Tien jaar is zo voorbij, ‘time flies when you’re having fun’ zo-
als ze zeggen. Het blijft ook leuk met nieuwe plekken om te 
spelen en nieuwe mensen om te ontmoeten. Tsja, we zijn een 
coverband en daar moet je als muzikant vies van zijn, maar ik 
heb tegen een zaal waar we optreden wel eens gezegd; Zet 
die lampen eens aan en kijk om je heen, zoiets zie je nooit 
met je andere bandjes. Het publiek dat we trekken is zo di-
vers, van metalheads tot bejaarden, kinderen met ouders… 
De muziek van Cash die we spelen raakt een soort muzikaal 
DNA. Iedereen voelt het en mensen kennen altijd meer num-
mers dan ze denken.

Als coverband zoek je naar een bepaalde authenticiteit. Het 
is een tribute, waarin je niet moet proberen om Cash te zijn. 
Je moet jezelf zijn op het podium, dat was ook zijn kracht. 
Oprecht zijn en ook een grapje maken moet gewoon kun-
nen. Mensen verbazen zich daar wel eens over bij ons.”

WAT IS EIGENLIJK HET BEGINPUNT GEWEEST VAN DE DEF 
AMERICANS, HOE ZIJN JULLIE GESTART?
“We speelden allemaal in Rockcity bandjes, zoals Denvis 
& The Real Deal, Elconjo, Speedking en The Responders. 
Voor mij begon het op het podium met Elconjo, toen de 
snaar klapte van de bassist en er moest wat opgevuld 
worden. Ik speelde toen een nummer van Johnny Cash 
op mijn Flying V. Later werd ik gevraagd door de jongens 
van Speedking om dat nog een keer akoestisch te doen 
op een verjaardagsfeestje in TAC. Daarop volgde een 
éénmalig optreden met de eerste versie Johnny Cash co-
verband, wat een tweede keer werd en vervolgens jaren-
lang is doorgegaan.

In eerste instantie was het een ding wat we erbij deden, 
maar we kregen steeds meer optredens. Langzaamaan werd 
Def Americans een serieus ding en werden we door het 
vele spelen betere muzikanten. Daar komt dan ook bij dat 
je ouder wordt en meer muziek gaat waarderen en open-
staat voor iets anders. Johnny Cash stond bij onze ouders 
in de kast en met de tijd kwam de waardering daarvoor. We 
hebben allemaal een voorliefde voor country, traditionals en 
het soort ambachtelijke muziek die we zelf aanvankelijk niet 
konden maken. Wij zijn ook maar gewoon een stel boeren-
lullen met een voorliefde voor raggende gitaren.”

interview met
Def Americans 

ALTERNATIVE / PROGRESSIVE METAL 

De band Overhaul breng 23 september het debuut al-
bum Notes By An Unstable Muser uit en viert dat met 
een release party, of eigenlijk meer een minifestival, in 
POPEI! Twee supportbands en tijdens de ombouw ook 
nog een singer-songwriter in het café. Feest! 

Met een heavy sound dat doet denken aan bands als Leprous 
en Meshuggah combineert Overhaul agressie met romantiek 
en complexe ritmische structuren met melancholie. De band 
speelde supports voor o.a. Leprous, Agent Fresco, Voyager 
en Anneke van Gierberg’s nieuwe band VUUR en ze speel-
den in Melkweg Amsterdam. “A festival band with a charming 
frontman”, aldus Emergenza.

Datum: zaterdag 23 september 2017
Entree: 7,50 euro

overhaul release party

NEW WAVE / POSTPUNK / INDUSTRIAL

De regio Eindhoven / Oost-Brabant blijkt bakermat van 
een hele lichting New Wave, Postpunk en Industrial. 
Dit vieren we met een concertavond met 3 bands uit 
deze genres. De omlijsting zal wederom in handen zijn 
van een gerenommeerde dj, voetjes van de vloer dus!

Palais Ideal is een nieuwe frisse Wave/Synthpop act uit 
Eindhoven geïnspireerd door The Cure, Editors, Joy Di-
vision, Interpol, The Sound en the Sisters of Mercy. Uit 
de regio komt Xtort met oldskool Industrial met invloe-
den van DAF, Laibach, Cabaret Voltaire en Coil. Ook uit 
de eigen regio is de elektronische act Noire Antidote, 
inmiddels een bekende in de Gothscene met zijn inter-
pretatie van Industrial ambient en electro. ‘Witchhouse’ 
zou de lading kunnen dekken en zal zeker een indruk bij 
je achterlaten.

Datum: vrijdag 22 september 2017
Entree: 5 euro

wave invasion

CAMILLA BLUE NAM HAAR EERSTE ALBUM BLUE OP 
IN HET UTRECHTSE KYTOPIA, DAT OP 21 SEPTEMBER 
HAAR LIVEDEBUUT KRIJGT IN DE GROENE ENGEL IN 
OSS. DEGENE DIE DE TV AANZET VOOR VRIJE GELUI-
DEN HEEFT AL KENNIS KUNNEN MAKEN MET HAAR 
THEATRALE MUZIKALE CREATIVITEIT. WIJ EINDHOVE-
NAREN KENNEN HAAR AL LANGER DAN VANDAAG, 
MAAR KENNEN WE OOK HAAR PLATENKAST?

HET BESTE ALBUM ALLERTIJDEN IS..?
“Als ik moet kiezen? Dan zou ik nu zeggen Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band van The Beatles. Iedere noot kan 
ik dromen en de hoes staat op mijn netvlies. Bijna niet te 
geloven dat dit eind jaren 60 allemaal werd bedacht en zo 
invloedrijk is geweest voor heel veel artiesten. Mijn eerste al-
bum Blue dat binnenkort uitkomt is ook een conceptalbum. Ik 
hou van die manier van schrijven, rond een bepaald thema.”

BESTE DANSPLAAT IS…
“Piece of My Heart. Ze is een groot voorbeeld voor me, Janis 
Joplin. Haar scheurende stem vermorzelde me toen ik dat 
hoorde; pure en oprechte muziek. En dat zag je ook terug in 
haar gedrag op het podium. Communicatie met het publiek 
was voor haar zo belangrijk. Door haar raakte ik ook gefasci-
neerd door Woodstock.”

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

platenpraten met
camilla blue


