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FOtO’s (Jasmijn) Seen Photography,

Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Mocht jij nou een goed oog hebben voor muzikale actie, 
goeie sfeer en dat op tijd weten vast te leggen op de 
foto. Dan zijn we misschien wel op zoek naar jou. Hoe 
dan? We willen shows van bands, singer-songwriters, pla-
tenbeurzen en muzikanten specials op de plaat vastleg-
gen voor de archieven, promo en voor de toffe herwin-
ningen. Wat er voor jou in zit? 

Mail hierover met  patrick@popei.nl

kiek hier!

WAT HEBBEN WE NU WEER AAN APRIL?       
Nou, om te beginnen vertoont ie al wat zomerse trekjes. 
Maar goed, we moet het natuurlijk over muziek hebben. 
Wat er zoal op de agenda staat? Talent in ontwikkeling 
komt er een Kunstbende van maken, Death Sells schuift 
aan voor een kleine set op RaRaRadio en er staat weer 
een Jazzworkout op je te wachten. Showcases gaan weer 
gedaan worden door de Rock City Instituutjes. Cheers!

popeiland

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

puurliedjes: de luistersessies
INTIEME SESSIES VAN TALENTVOLLE 
SONGWRITERS 

zaal 20.00 uur EntrEE Gratis (meld je wel even aan)

di
26/04

nudity reünie show
ONE-OFF REÜNIESHOW VAN EINDHOVENSE 
HARDROCKERS NUDITY 

zaal 20.00 uur EntrEE Gratis (meld je wel even aan)

vr
22/04

popeigenwijs radioshow 
POPEI LIVE VIA RARARADIO.ORG: DEATH SELLS

raDIO 14.00 uur EntrEE Gratis

di
19/04

streekvijver
ONTDEK DÉ NIEUWSTE BANDS UIT DE REGIO 
MET:

zaal 20.30 uur EntrEE Gratis (meld je wel even aan)

do
14/04

jazzworkout: jamsessie
JAMSESSIE VOOR ALLE NIVEAUS

zaal 20.00 uur EntrEE Gratis (meld je wel even aan)

di
12/04

     popei agenda april 20
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Scan QR-code voor “DE POPEI online”

fRANkIE fUzz 

ode  aan
de platenzaak

PLATENPRATEN mET 

jasmijn
(juryprijs The Sound of Eindhoven) 
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NAAm: AcoUsTAkoff
GENRE: sToNER/mETAL/HARDcoRE
WEBsITE: WWW.fAcEBook.com/AcoUsTAkoff 

Acoustakoff is ontstaan in de eerste week van de lichting 
2019 op het Rock City Institute. De band bestaat uit voca-
list/gitarist: Bram Schenkels, gitarist: Hidde de Louw, bas-
sist: Gus Bouwmeister & drummer/vocalist: Mees Stevens. 
De muziek is een goede combi van stoner, metal en hard-
core. Ze halen hun invloeden vooral uit bands als Red Fang, 
Turnstile en nog vele anderen.

De band repeteert in POPEI, waar ze ook de muzikantenop-
leiding volgen. Dat is voor hen de beste optie, omdat het 
de enige plek is waar ze echt bij elkaar kunnen komen om 
te repeteren.

Een echte highlight voor hen was de show die ze in Berlijn 
hebben gespeeld. “Iedereen vond dat zo vet en we hebben 
daar gewoon echt de tijd van ons leven gehad.” Daarnaast 
hebben ze in december hun allereerste single genaamd: 
‘Acid Trip’ gereleased. “Dat is ook zeker een groot hoogte-
punt voor ons geweest en iets waar we trots op zijn!”

Ze zijn nu druk bezig voor hun afstudeershow die waar-
schijnlijk in juni in de Effenaar gaat plaatsvinden. Dus ze ho-
pen jullie daar natuurlijk allemaal te zien!

Verder hebben ze op dit moment helaas nog geen echte 
shows gepland, maar zodra alles weer een beetje kan gaan 
ze daar snel mee verder!

uit het hok

hebt gevonden! En waarschijnlijk loop ik straks ook als 
Dee Jay Dark Quasimodo chagrijnig voorovergebogen 
met van die vettige tengeltjes door die bakken te wroe-
ten. Maar hier heb ik vrede mee. Het draait uiteindelijk 
om liefde. Om liefde voor muziek en de pooier hier van 
de platenzaak. 

Dus aan alle platenzaken wil ik graag zeggen. 
Ik hou van je!
 
Liefs Frankie

zATERDAG 23 APRIL Is DE DAG VAN DE ToTE 
BAGs, ofTEWEL REcoRD sToRE DAY. REDEN 
GENoEG om oP zoEk TE GAAN NAAR EEN 
LIEfDEsVERkLARING AAN DE PLATENzAAk. 
WE HoEfDEN NIET VER TE zoEkEN, WANT 
oDE AAN DE PLATENzAAk DUIkELDE zo-
mAAR oP IN DE mAILBoX. AfzENDER fRAN-
kIE AkA fRANkIE fUzz EN ook WEL BEkEND 
VAN THE BALLET BomBs. 

Ik weet nog toen ik je voor het eerst zag! Ik liep naar 
binnen nog vol euforie van de nacht ervoor toen ik in 
de Effenaar mijn eerste concert (The Deaf !) had meege-
maakt en mezelf had gevonden. Als een rups die eindelijk 
wist hoe hij een cocon moest worden liep ik naar binnen. 
The Sonics! Ik moet iets van The Sonics hebben! Om mij 
heen zie ik een boel onverzorgde chagrijnige oude man-
nen voorover gebogen met een enorme souplesse in de 
vingers door de kratten bladeren. Waarschijnlijk op zoek 
naar dat ene plaatje wat ze vroeger hadden om zich weer 
eventjes een beetje jong te voelen. Een waarschuwing 
wellicht, hoe de liefde voor de platenzaak je kan verdoe-
men tot eeuwig zoeken en niet meer kunnen genieten 
van je vondsten. 

Ik ga uiteindelijk naar buiten met mijn eerste single: 
“come see me” van The Pretty Things. Gekocht voor een 
zacht prijsje!

Eenmaal thuis legde ik de schijf zwart goud op mijn pla-
tenspeler en ik wist niet wat mij overkwam! Dat geweld! 
Die sound! Die tekst! Ik ben binnen! Ik kreeg deze single 
voor een ‘’zacht prijsje’’ om mij ook te verzieken. Nou JP 
dat is je mooi gelukt! 

Ook ik begin nekpijn te krijgen van het te lang krom staan 
om even weer een hit te krijgen van de magie die mij 
toen overkwam toen ik 16 was. Door 80.000 platen van 
Heino en Corry en de Rekels door te bladeren op zoek 
naar dat mini hartstilstandje. Dat gevoel dat ik een schat 

ode aan
de platenzaak  

LUIsTER HooR ‘Ns HIER…

De volgende uitzending van POPEIGENWIJS radioshow 
‘RaRaRadio’ staat weer bol van de Eindhovense muziek, 
gezellige chats en livemuziek. 

Deze keer hebben we de rockers van Death Sells over de 
vloer.  Zij spelen een paar uitgeklede liedjes en er wordt wat 
gebabbeld. Wat er verder nog aan onderwerpen op tafel 
komt zien we dan. Wel weten we al dat hosts Jasmijn en 
David er zin in hebben!
 
www.rararadio.org
Datum: dinsdag 19 april 2022 | 14.00-16.00 uur 

popeigenwijs radioshow

oNE-off REÜNIEsHoW VAN EIND-
HoVENsE HARDRockERs NUDITY, 
BUITENkANsJE!
Veel woorden hoeven we er niet aan vuil te maken. Er 
gaat gerockt worden, hard gerockt.
Na zo’n 12,5 jaar zijn de gasten van Nudity terug en weer 
weg. Verwacht dubbele gitaarsolo’s en je weet wel zang, 
bas, drum… Het feestje wordt afgetopt met winnaars Clash 
of the Coverbands Fueled-Up. Er mag geproost worden!

Datum: vrijdag 22 april 2022 | Zaal open: 20.30 uur
Entree: VV 10 euro, deur 12,50 euro

nudity

NATUURLIJk moEsT HET ERVAN komEN… GRAsDUI-
NEN IN DE PLATENkAsT VAN sINGER-soNGWRITER/
PRoDUcER JAsmIJN. JE zoU HAAR kUNNEN kEN-
NEN ALs WINNAAR VAN DE JURYPRIJs THE soUND 
of EINDHoVEN mET DE TUNE DoEmEDANIEAAN 
mAN. mAAR ook ALs RADIo-HosT VAN PoPEIGEN-
WIJs oP RARARADIo. LIJkT oNs REDEN GENoEG 
om HET HAAR TE VRAGEN, WA GIJ?
  
Wat Is JE allErEErstE aansCHaF?   
“Mika, Life in Cartoon Motion”

Was DE PlatEnKast Van JE OUDErs GOED tE DOEn?  
“Ja, ze luisterden veel naar muziek waarvan je zin krijgt in 
vakantie; Manu Chao, Cesária Evora, Bueno Vista Social 
Club of Noir Désir. Mijn moeder is altijd fan geweest van 
Sting, waardoor The Police vaak gedraaid werd. Zowel mijn 
vader, moeder en zussen hebben een verslaving aan het 
zoeken naar nieuwe muziek. We houden ook allemaal van 
een specifieke stijl die je op een relaxte manier kan laten 
dansen. Wij voelen ons snel ongemakkelijk als er geen mu-
ziek op de achtergrond staat en wanneer er niet gezocht 
wordt naar nieuwe muziek. Bij ons mam stond altijd de radio 
aan en ben ik in de basis opgegroeid met popmuziek.”

HEt BEstE alBUM allErtIJDEn Is…
“Michael Jackson – Thriller”

BIJ WElK nUMMEr HOUD JE HEt nIEt DrOOG?  
“SYML – Where’s my love”

Wat Is DE BEstE EInDHOVEnsE Plaat OOIt?
“Fresku – Maskerade”

OP WElKE Plaat KUn JE HEt BEst HarD Gaan? OFtE-
WEl, BEstE DansPlaat Is… 
“The Blaze – Territory”

DOE JE aan ‘GUIltY PlEasUrEs’? 
“Jazeker, mijn guilty pleasures zijn platen die nu worden ge-
haat omdat elite ouders tot de 90’s hun kinderen gebruikten  
als circusaapjes om er geld aan te verdienen. Natuurlijk ver-
schrikkelijk, maar als ik goeie zin heb in liedjes die makkelijk 
wegluisteren en goed in elkaar zitten zet ik The Jackson 5, 
Britney Spears of Destiny’s Child aan.”

WIE MaaKtE DE GEVaarlIJKstE Plaat?
“Gevaarlijk? Dan denk ik aan Tyler, the Creator. Welke plaat 
weet ik niet, maar die man klinkt gevaarlijk.”

HEt MOOIstE nEDErlanDstalIG nUMMEr Is?
“Muziek wordt in mijn hoofd vooral gekoppeld aan herin-
neringen en dat is wat een nummer soms extra speciaal 
maakt: ‘Adem je in’ van S10, deze werd populair toen ik 
mijn vriendje beter leerde kennen.”

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

platenpraten met
jasmijn  
(winnaar van de juryprijs the sound of eindhoven) 


