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popeiland
ONDANKS DE DROGE ZOMER IS HET
NIEUW TALENT NIET OPGEDROOGD ….

PREMIUM DEALER OF QUALITY BRANDS

KEYMUSIC EINDHOVEN
GENERAAL BOTHASTRAAT 3
Muziek
5642 NJ EINDHOVEN
workshop/

Dat bewijst om te beginnen de nieuwe lichting studenten
die dit studiejaar weer gaan starten bij onze vrienden van
het Rock City Institute. Daar lieten de audities geen twijfel
over mogelijk. Drummers, gitaristen, vocalisten, toetsenisten, bassisten en nu ook producers die via de nieuwe
Summa opleiding Music Production Lab bij POPEI onder
de pannen zijn. Verder duikt er nieuw muzikaal talent op
tijdens Puurliedjes, Streekvijver en natuurlijk rondreizend
festival de Popronde. Wij hebben er alvast zin an…

06 17170537

di
06/09

kiek hier!

20
22

vorm je stem

TIPS & TRICKS OM JE STEM TE VERBETEREN
zaal 19.30 uur Entree Gratis

september 20
22
zo
25/09

kinderfeestje

040 2815996

popei agenda september

di
27/09

jazzworks - restart
SEIZOENSOPENING 2022 - 2023
zaal 13.00 uur Entree Gratis

popeigenwijs @ rararadio
HOSTS: JASMIJN & MICHAELA
RADIO 14.00 - 16.00 uur

wil jij op jouw verjaardag de (pop)ster zijn? vier je kinderfeestje bij popei!
check: www.popei.nl

di
27/09

drummers & bassisten

“DOE MAAR” NEDERBEAT TRACKS
GEANALYSEERD
zaal 19.30 uur Entree Gratis (wel aanmelden)

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

Fotograaf Roy Vereijken maakte deze foto van New Rising
tijdens de afgelopen editie van STREEKVIJVER op 14 april
2022.
Ben jij ook geinteresseerd in concert/band fotografie... Bij
POPEI ben je van harte welkom en wie weet staan jouw
foto‘s in een volgende editie van DE POPEI!
Meer weten/aanmelden? Mail met bart@popei.nl

Binnenkort in Effenaar
Zaterdag 24 september | Stroomhuis

Donderdag 1 september

Club Void

met Candybar Planet + Komatsu + Vitamin B12

Kiwi Jr.
Zondag 2 oktober

Zondag 4 september | Altstadt

Woody Sings

Donderdag 8 september

Ariel Posen

Home Counties
Club Void
www.effenaar.nl

28/09

SESSIES VAN TALENTVOLLE SONGWRITERS
zaal 19.30 uur Entree Gratis

colofon
POPEI©

Eauxby

is een uitgave van Stichting POPEI
Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl

foto’s

(Eauxby) Seen Photography,
(Rats) Moormedia foto’s,
(PUURliedjes) Roy Vereijken,
(Jazzworks) jan-en-jeanine-photography

do streekvijver
29/09

ONTDEK DÉ NIEUWSTE BANDS UIT DE REGIO
DEZE KEER: MEN IN BLACK COVERBAND &
SON DEL MUNDO
zaal 19.30 uur Entree Gratis

vr
30/09
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

PlatenPraten met

Contact Bart van Oeffelen | bart@popei.nl

Donderdag 6 oktober

met Toundra + El Perro

wo puurliedjes: de luistersessies

popronde eindhoven 2022

EEN REIZEND FESTIVAL DAT OOK LANDT IN POPEI
ZAAL 19.00 uur Entree Gratis

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

Interview met

death sells

popronde eindhoven 2022

platenpraten met
Eauxby
HIJ GING AL ALS VOORPROGRAMMA MET FRESKU OP
PAD TIJDENS DE ‘IN DE LUCHT’ TOUR. WE HEBBEN
HET HIER OVER EAUXBY DAT JE UITSPREEKT ALS OBI.
ZIJN INVLOEDEN HAALT HIJ BIJ HIPHOP/R’N’B, SOUL
EN ALTERNATIVE INDIE. MAAKT ONS ALVAST KEI BENIEUWD NAAR ZIJN PLATENKAST…

interview met

DEATH SELLS

spelen en sound onder anderen. We zijn ook dankbaar
met de business lessen die we gehad hebben. Die komen
weer goed van pas als we tegen een nieuw obstakel lopen of als we doelen willen stellen.”
HOE KOMT EEN NUMMER TOT STAND?

EEN NIEUWE LICHTING STUDEERDE WEER
AF aan HET ROCK CITY INSTITUTE. de band
DEATH SELLS iS ER EEN VAN, EN NIET ZOMAAR EEN. DIE willen We DUS WEL BETER
LEREN KENNEN, BIJ DEZE…
WIE EN WAT IS DEATH SELLS?

“Death Sells is een Nederlandse band die grunge, noise en
punk overbrugt. Deze pasgeboren band speelt nog steeds
in een poel van tinnitus-opwekkende dissonantie, bottenbrekende riffs en teksten die herkenbaarder zijn dan je gemiddelde tiktok feed. Maar dat betekent niet dat ze niet fel uit
de hoek kunnen komen! Onze band bestaat uit Michaela Nitsotoli (Vocals), Emma Smits (Bas) en Jef Maimon (Gitaar). Op
het moment zijn we nog zoekende naar een drummer. Het
idee ontstond vanuit Michaela’s wens om lead vocals te gaan
doen in een band, na twee jaar lang bas te hebben gestudeerd. Emma en Jef, die allebei ook (ex)RCI’ers zijn, kwamen
na een korte zoektocht naar voren om de band op te gaan
starten. In beginsel vulde Stan Geradts de rol van drummer
in. Nu is de situatie helaas veranderd, waardoor de zoektocht
verder moet gaan. De sound was, ondanks de onzekerheid
van een drummer, na het uitwisselen van een aantal Grunge,
Punk en Noise songs meteen duidelijk, waardoor wij als
Death Sells direct de handen uit de mouwen konden steken.”
WAARVAN ZOUDEN DE MENSEN JULLIE KUNNEN KENNEN?

“We hebben al een aantal optredens achter de rug, zoals
bij de Effenaar, Burgers en Cafe the Jack. Je ziet ons ook
vaak bij POPEI rondlopen. De RCI showcases, Stroomhuis
en andere plekken waar we bandjes kunnen supporten in
en rondom Eindhoven zijn ook nog steeds vaak bezochte
locaties voor de bandleden. Ook heb je misschien onze
stickers of posters rond zien hangen.”

“Meestal bedenken Jef en Emma een coole riff en bouwen
we de structuur van het nummer in grove lijnen op. Voordat
Michaela met de song naar huis gaat om aan de tekst te
werken vraagt ze aan iedereen wat voor gevoel er bij ze
opkomt. Wij vinden het belangrijk om altijd elkaars verhaal
te horen, dus zo begrijpen we elkaar beter. Michaela zingt
de tekst, maar de gitaar vertelt bijvoorbeeld net zo veel.
Meestal is er voor de eerstvolgende repetitie al een tekst
en puzzelen we het nummer in elkaar met al onze andere
ideeën. En dat is het. Een puzzel.”

“Dat zijn naar elkaar luisteren en open staan om nieuwe
dingen te proberen die je niet zo snel zelf zou doen. Daar
kunnen de mooiste dingen uit ontstaan! Na drie jaar ervaring op school hebben we gemerkt dat in het onbekende
vaak het meest interessante te halen valt. Qua schrijven,

“Mijn allereerste aanschaf was de dubbel CD Hart / Hard
van Brainpower in 2008.”
WAS DE PLATENKAST VAN JE OUDERS GOED TE DOEN?

“Goed te doen is nogal een understatement! Mijn ma
luisterde bijvoorbeeld veel naar Amerikaanse R&B, Soul
en Motown maar ook heel veel naar Congolese Rumba.
M’bilia Bel is een Congolese zangeres die me het meeste
is bijgebleven.”

De Popronde is een landelijk reizend festival dat ieder
najaar in de periode van september tot en met november
plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. Van
Leeuwarden tot Middelburg, van Venlo tot Alkmaar, van
Deventer tot Den Haag en natuurlijk ons eigen Eindje.
Gedurende die 12 weken vinden er ieder weekend van
donderdag t/m zondag Poprondes plaats. In elke stad treden de geprogrammeerde acts die avond/dag op bij een
twintigtal podia en locaties. De deelnemende locaties zijn
cafés, galeries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in
het centrum van een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de
etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het
centrum en Strijp-S het festivalterrein. Tot dan!
Datum: vrijdag 30 september 2022 | Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis

Het beste album allertijden is…

“Vet lastige vraag! Er zijn zo ontzettend veel albums die ik
geweldig vind. Ik denk dat ik voor het album HIStory van
Michael Jackson kies.”
>> Lees het hele interview op http://bit.do/depopei

Samenwerken is een van onze
sterkste punten

drummers&bassisten
WAARUIT HALEN JULLIE INSPIRATIE?

“We luisteren naar: Sonic Youth, Pixies, Ceremony, Swirlies,
Hole, Radiohead, Drahla, Amyl and the Sniffers en klassiekers zoals Minor Threat, Black Flag, Circle Jerks en heel veel
meer! We halen onze inspiratie ook niet alleen uit muziek,
maar ook uit van alles om ons heen, hoe edgy het ook klinkt.
Een schilderij, een gebeurtenis, een plek, een geluid, een
gevoel… Om die reden kijken we verder dan onze muziek
en maken we ook onze eigen artwork, posters en onze eigen merch.”
WAT BETEKENT PUNK VOOR JULLIE?

“Punk is vrijheid en het opkomen daarvan. Jezelf vrij mogen
uiten zonder schaamte, kapot gaan, leren van je eigen fouten
en de mensen om je heen helpen door er voor elkaar zijn.”
IS DE BAND EEN DEMOCRATIE OF DICTATUUR?

“Democratie. Samenwerken is een van onze sterkste punten. Zo groeien we naar elkaar toe en worden we hechter
als groep.”
WAT ZIJN DE PLANNEN VOOR DE KOMENDE TIJD?

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE LESSEN DIE JULLIE GELEERD
HEBBEN OP HET RCI ?

WAT IS JE ALLEREERSTE AANSCHAF?

reizend festival landt ook in popei

“We willen zo snel mogelijk onze singles opnemen en op
Spotify plaatsen. Ook zijn we bezig met het schrijven van
nieuw materiaal en het creëren van artwork. We willen de
singles gebruiken om zo bijvoorbeeld wat publiek op te
gaan bouwen en vooral lekker veel te gaan spelen. Dat
is het. Voor nu gewoon veel spelen. En misschien een
drummer vinden…”

uit het hok
BAND: RAGE AGAINST THE SYSTEM (RATS)
GENRE: METAL/FUNK/RAP
ONLINE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RATSTRIBUTE

Ben jij drummer of bassist? Dan is dit dé workshop die
je niet mag missen! POPEI presenteert dinsdag 27 september een workshop waarbij er drum- en baspartijen
van DOE MAAR worden geanalyseerd.
Deze editie wordt gegeven door Martijn Vaassen. Martijn is
producer/engineer bij Parallel Sound en speelt daarnaast een
aantal instrumenten waaronder drums en bas. In deze workshop zoomt hij in op Doe Maar’s ritmesectie/drummers, René
van Collem en Jan Pijnenburg.
Er staan een basgitaar en drumstel klaar, dus grote kans dat er
gejamd gaat worden. Daarom verzoeken we de deelnemers
om – als ze die hebben – een klein percussie instrument mee
te nemen. Iedereen is welkom, ook als je geen drums of bas
speelt! Als je geen groot fan bent van Doe Maar is het alsnog
erg leerzaam en interessant. Entree is gratis, maar je wordt gevraagd om wel een gratis ticket van tevoren te reserveren.
Datum: dinsdag 27 september 2022 | Aanvang: 19.30 uur
Entree: gratis, aanmelden via activiteiten.popei@gmail.com

Even voorstellen: Rage Against The System bestaat uit
Dennis Jamie Jansen (vocals), Pim Groverde (drums),
Siebe Sol Sijpkens (bas), Dennis Luiten (gitaar)… en hebben elkaar zo’n 6 jaar geleden ontmoet op de Metal
Factory (muziekopleiding) in Dynamo. Hier is de band
met een gedeelde passie voor Rage Against The Machine
een tribute begonnen.
Waarom POPEI? DJ zegt; heel eerlijk… we hebben lang
gerepeteerd bij Dynamo, daar hebben we veel binding
mee natuurlijk. Maar goed, gezien ik tegenwoordig op 5
minuten lopen van POPEI woon vind ik het wel makkelijk,
zo dichtbij. Verder is de band redelijk Eindhoven based.
Een gedeelte is er voor de opleiding komen wonen en
Dennis woont hier al zo’n 23 jaar. We hebben allemaal auditie voor de Metal Factory gedaan. Die waren in POPEI.
Dennis heeft een aantal van zijn eerste stappen als muzikant gezet in POPEI. Hij repeteerde er en trad er voor het
eerst op met eigen band. Ook Pim, de drummer was er
al vroeg te vinden.
>> Lees het hele interview op http://bit.do/depopei

