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ALS JE MEI ZOEKT, DAN IS IE HIER…

PREMIUM DEALER OF QUALITY BRANDS

KEYMUSIC EINDHOVEN
GENERAAL BOTHASTRAAT 3
ruilen | kopen | verkopen elpees & singles
5642 NJ EINDHOVEN

Vinyl & Cappuccino

Maar wat ga je dan doen? Grasduinen in de platenbakken
tijdens de open-air platenbeurs. Of vissen naar vers talent
tijdens Streekvijver. Er kan ook gefeest worden tijdens de
release show van heavy rockers Livery. De behoeften van
de GearJunks onder u worden ook bediend en de songwriters vind je op het PUURLiedjes podium. Voor zakelijk… Fix Je Bizz. We komen elkaar dus nog wel ergens
tegen.

kiek hier!

040 2815996
17170537
1 maart 202006
|12
tot 17 uur
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03/05

vr
06/05

di
10/05

Paviljoen OpNoord

20
22

gearjunks

GEAR-TALK VOOR MUZIKANTEN
zaal 19.30 uur
Entree Gratis (meld je wel even aan)

mei 20
22

livery

EP-RELEASE SHOW VAN HEAVY ROCKERS
zaal 19.30 uur Entree Gratis

jazzworkout: jamsessie
JAMSESSIE VOOR ALLE NIVEAUS

zaal 19.30 uur
Entree Gratis (meld je wel even aan)

Oude Bosschebaan 11 Eindhoven | www.opnoord.nl

organisatie OpNoord, actief ontmoeten i.s.m.

Eindhoven

di

gratis
e
entre

17/05

rararadio

POPEI LIVE VIA RARARADIO.ORG
radio 14.00 uur

do streekvijver
19/05

www.velveteindhoven.nl
Dé specialist in nieuw vinyl!
Edisonstraat 129 - open woensdag t/m zondag
info@velveteindhoven.nl - whatsapp 0652546744
#velvet040

di
Roy Vereijken maakte deze foto’s tijdens PUURliedjes
op 29 maart 2022.
Tijdens deze editie van PUURliedjes kon genoten worden
van Room 714, Loes Nieuwkerk, Daniel van Overveld en
Daan & Thijs. Een volle zaal met een intieme sfeer. De Dutch
Disease was in ieder geval niet aanwezig! Was je er niet bij?
De volgende editie vindt plaats op dinsdag 31 mei.

24/05

ONTDEK DÉ NIEUWSTE BANDS UIT DE REGIO
zaal 19.30 uur Entree Gratis

fix je bizz

OPTREDEN IN VENUES: PROGRAMMEURS
AAN HET WOORD
zaal 19.30 uur
Entree Gratis (meld je wel even aan)

za
28/05

platenbeurs

platenpraten met

ferdous

VOOR PLATENDRAAIERS, PLATENBOEREN
EN PLATENSNUFFELAARS
terras 12.00 uur Entree Gratis

colofon
POPEI©

is een uitgave van Stichting POPEI

Contact Lisa Jongenotter | lisa@popei.nl

Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl
Foto’s

(Ferdous) Ranjit Singh, Seen Photography

di
31/05

puurliedjes: de luistersessies
INTIEME SESSIES VAN TALENTVOLLE
SONGWRITERS
zaal 19.30 uur
Entree Gratis (meld je wel even aan)

interview met

vitamin b12

Scan QR-code voor “DE POPEI online”
TONGELRESESTRAAT 445A | 5641 AW EINDHOVEN | T. (040) 879 61 77
TONGELRESESTRAAT 445A | 5641 AW EINDHOVEN | T. (040) 879 61 77
M. 06 18 28 82 26 | WWW.LETSPLAYGUITARCENTER.NL
M. 06 18 28 82 26 | WWW.LETSPLAYGUITARCENTER.NL

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

platenbeurs

platenpraten met
ferdous

interview met

vitamin b12
DE EINDHOVENSE ROCKERS VAN VITAMIN
B12 HEBBEN NET DE EERSTE EDITIE VAN
EIGEN FESTIVAL ACHTER DE RUG, EN NU?
WE KIJKEN MET DE BAND IN DE GLAZEN
BOL EN WE LEREN ZE TEVENS EEN BEETJE
BETER KENNEN… LEEST U MEE?
TEN EERSTE, GEFELICITEERD MET JULLIE EERSTE FESTIVAL!
VERTEL, HOE WAS HET?

Dylan: “Dank jullie wel! Het festival was geweldig. Een ontzettend fijne intensieve ervaring en een vol weekend. De artiesten waren stuk voor stuk geniaal. Het publiek was een van
de meest bijzondere publieken die ik ooit heb meegemaakt.
De sfeer was echt top en al om al een hartstikke geslaagde
eerste editie. We hebben superveel lof ontvangen van alle
bezoekers en artiesten etc. Door deze kans zo maximaal aan
te pakken heeft dit flink wat nieuwe deuren doen openen
voor onze toekomst.
Het was niet niks hoor, zo een evenement plannen met zoveel
artiesten die bij je komen optreden. Na een zeer kort voorbereidingstraject van uitgerekend een anderhalve maand stonden we er al, dus dit was een hele korte intense rit.”
KOMT ER EEN VITAMINFEST II?

Dylan: “Absoluut! Nu we deze scene zo hebben samengebracht in het weekend van de eerste editie, en hebben
gezien wat voor fijns dat oplevert zou het een absoluut
gemis zijn om dit niet vaker te doen. Dit project is iets
wat heel natuurlijk kan blijven groeien, en ik weet zeker
dat de mensen die er de eerste keer bij zijn geweest, er
allemaal een mega fijne herinnering en ervaring aan over
hebben gehouden en zeker terug zullen komen.
Nu we deze eerste keer hebben meegemaakt zijn we in
de context van festivalorganisatie geen groentjes meer,
en weten we steeds meer wat we kunnen en willen doen
in het kader van Vitaminfest. Hier kunnen we goed gebruik van gaan maken wanneer we beginnen met de organisatie van de 2e editie. Op het moment dat ik deze
tekst schrijf ben ik nog steeds bezig met het oude festival, maar dan met het gedeelte dat alle artiesten betaald
worden. Wanneer dat achter de rug is, kunnen we gaan
kijken naar een datum in 2023. Mijn hoofd is wel alweer
de hele tijd bezig met een brainstorm van welke bands er

dit keer benaderd en geprogrammeerd gaan worden.”

NA DE AVONTUREN MET EINDHOVENS DUO KLYNE
KOOS FERDOUS EEN PAAR JAAR GELEDEN OM ONDER
EIGEN NAAM VERDER TE GAAN. DE ONLANGS VERSCHENEN EP “dOORS” MET WONDERSCHONE ELECTRONISCHE R’N’B LIEDJES WERD GOED ONTVANGEN.
REDEN GENOEG OM EENS IN ZIJN PLATENKAST TE NEUZEN.

WIE EN WAT IS VITAMIN B12 ?

WAT IS JE ALLEREERSTE AANSCHAF?

Rowan: “Vitamin B12 is als een oldtimer met een vers motorblok: Vintage van buiten en een frisse drive van binnen!
Wij brengen alternatieve rock vol met invloeden uit de 70s
psychedelic en 90’s/00’s garage. Door middel van deze muziek brengen wij je een zeer energieke en dynamische live
show, vol met knallers waar je niet stil van kan blijven zitten.
Vitamin B12 ontstond in 2019 in Eindhoven met het idee los
te breken van het stigma dat Rock ‘n Roll meteen gelinkt is
aan drugs. Vitamin B12 bestaat uit de harde kern, Rowan
Hendrix, Steve Vincent, Dylan van de Grift, en toevoegend:
Hanne Brunekreeft, Moon Wassink, Quint Vullings.”

“Hitzone 3 of 4”

WIJ HEBBEN VERNOMEN DAT ER BEST WAT MUZIEK IS OPGENOMEN, WAAR BLIJVEN DE RELEASES?

Steve: “Nou, in het kort gezegd komen die er heel binnenkort aan. Ik (Steve Vincent) heb het mixen op me genomen maar door een val op mijn rug heeft alles vertraging opgelopen. Gelukkig ben ik weer hersteld en
hebben we nu een mooie lijst verzameld van meerdere
releases achter elkaar dus nog een heel klein momentje
en dan BOEM. Lekker veel muziek voor jullie oren!”

WAS DE PLATENKAST VAN JE OUDERS GOED TE DOEN?

IS DE BAND EEN DEMOCRATIE OF EEN DICTATUUR?

Steve: “Absoluut een democratie! Wij hebben er bewust
voor gekozen om echt over alles samen te beslissen want
iedereen moet het tenslotte met elkaar eens zijn. Voor de
rest proberen wij elkaar daar te helpen waar dat mogelijk
is, zowel op muzikaal als persoonlijk niveau.”
WAARUIT HALEN JULLIE INSPIRATIE?

Steve: “Sowieso houden we allemaal van andere muziekstijlen waar we ieder onze eigen inspiratie uit halen en zo
voegt iedereen iets toe vanuit verschillende genres, voor
de rest halen we inspiratie uit het leven zelf. De leuke
dingen die we meemaken maar net zo goed ook door
frustraties over verschillende aspecten van het leven.”
>> Lees het hele interview op http://bit.do/depopei

Zaterdag 28 mei is het weer tijd voor het gezelligste
muziekfeestje van Eindhoven: de POPEI-platenbeurs!
Vele meters aan lp’s, cd’s en singles buiten op het terras van
POPEI: een ideale setting voor platendraaiers, platenboeren en
platensnuffelaars. Kom gezellig scharrelen door de bakken en
misschien vind je wel die plaat die je altijd al zocht! En de entree?
Die bedraagt nog steeds nul euro.
Datum: zaterdag 28 mei 2021 | Aanvang: 11.00 uur
Entree: gratis

“Nee niet echt, dat was vooral Afghaanse muziek en daar had
ik niet echt veel mee toen ik klein was.”
HET BESTE ALBUM ALLERTIJDEN IS…

“Moeilijk om een definitief antwoord te geven, maar ik denk
wel snel aan Homework van Daft Punk, puur omdat zoiets
rauws en ongekends werd uitgebracht als een commercieel
product in die tijd. Dat album heeft echt de toon gezet voor
wat popmuziek kan zijn en ik geloof dat die invloed ver reikt tot
op de dag van vandaag.”
>> Lees het complete artikel op http://bit.do/depopei

livery ep-release show

uit het hok
band: sherpa
genre: pop/rockmuziek
website: facebook.com/sherpa.eindhoven/

HOE KOMT EEN SONG TOT STAND?

Rowan: “Onze Gitarist Steve komt altijd met gave melodieën, riffs en song onderdelen, na het jammen van die
riffs gaan we zoeken naar de volgorde van die stukken,
en of er nog stukken bij verzonnen moeten worden. Vanuit daar puzzelen we al die stukken in een mal en komen
er gave arrangementen en overgangen in. Zang doen
we meestal als laatste, maar voor de vorm en het gevoel
zingt Steve wel eens wat random woorden, soms gebruiken we dat ook als het meteen past!”

VOOR
PLATENDRAAIERS EN PLATENBOEREN

SHERPA bestaat sinds ongeveer 1995. We maken Engelstalige pop/rockmuziek, waarvan we bijna alles zelf geschreven hebben.
Op 6 mei presenteert Livery zijn debuut-EP “Stop the Time”
en dat moet natuurlijk gevierd worden! Met vier absolute
rockbands met eigen werk is deze avond een must-see voor
elke heavy muziekliefhebber.
De hosts van de avond Livery zijn in 2020 gevormd en is klaar
om naar buiten te treden. Ontstaan in het midden van een wereldwijde pandemie, is hard werken voor deze jonge band de
standaard geworden. Geïnspireerd door grootheden als Alice
In Chains en Alter Bridge brengt Livery hun melodieuze Hard
Rock en energie eindelijk naar buiten in 2022! Hun eerste single ‘Taste Your Love’ werd online al goed ontvangen en tegen
de tijd dat ze op het podium staan zal hun eerste EP ‘Stop The
Time’ reeds online zijn verschenen. 1 april verscheen het eerste
deel ‘The Compromise’ op alle streamingplatforms en intussen staan ze aardig te springen om het podium op te gaan.
Wij ook!
Special guests: Halcyon, Muddy Goggels en Acoustakoff.
Datum: vrijdag 06 mei 2022 | Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis

Onze band bestaat uit Roel Klinkhamer op zang en akoestische gitaar, Patrick van Rosendaal op gitaar, Teo Kleintjes
op bas en zang en Dennis Broersma op drums.
Drie leden van onze band zijn woonachtig in Eindhoven en
Patrick woont in Best. We hebben vanaf het begin altijd al
bij POPEI gerepeteerd. We zijn begonnen in de Zoutstraat
en daarna zijn we meeverhuisd naar het Klokgebouw.
We repeteerden toen bij POPEI omdat er een fijne en
goede sfeer was tussen de bands onderling. We kregen
een hok voor onze instrumenten, de mensen waren aardig en het was een alternatieve, rommelige en creatieve
omgeving.
We hebben met SHERPA 3 CD’s uitgebracht. In 2003
kwam ‘Madness & Heartaches’ uit, met zes eigen liedjes
en twee covers. We presenteerde deze in ’t Rozenknopje.
In 2008 verscheen ‘See & Look & Watch’, met twaalf liedjes
uit eigen keuken, die we in ‘The Rambler’ presenteerden.
In 2020 brachten we onze derde CD ‘Faults & Failures’ uit,
weer met twaalf eigen songs, die presenteren we eindelijk
(Corona….) op 29 mei 2022 in de Blokhut in de Iriswijk.

