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Popronde is een coproductie van Stg Popwaarts, Nijmegen

Staf
Mischa van den Ouwenland: programmering / artistiek leider
Bas Broeder: communicatie en fondsenwerving / zakelijk leider 
Vacant: medewerker communicatie en marketing
Francis Pronk: Aansturing Promotieteams
Frank Roelofs: Stage en coördinatie productie

Uitbestede specialismen
Space3: design
Zoso: webdesign / hosting
Bart Gremmen: fotografie
Buro Van Ditzhuijzen: boekhouding 
Martijn Roselaar: coördinator technische productie

Bestuur
Paul Smits (voorzitter)
Robert Derksen (penningmeester)
Otto Kokke (secretaris)
Xavier Teerling (algemeen)
Edwin Niemansverdriet (algemeen)

Popronde 2010 kwam mede tot stand dankzij het enthousiasme en 
niet aflatende inzet van:

Colofon

Francis Pronk
Roos Unck
Julius Brouwer
Krop unlimited
Bart Gabriëlse

Subroutine 
Records

 Casper Adrien - Haarlem 



 I am Oak - Amsterdam 

Inleiding

Voor u ligt het evaluatieverslag van de Popronde editie 2010. 

Popronde is een initiatief van Stichting Popwaarts in samenwerking met lokale organisaties op muziek- en 

cultuurgebied. Gezamenlijk wordt het jaarlijks terugkerende muziekfestival georganiseerd met als doel een 

wezenlijke bijdrage te leveren aan de voeding en doorstroming van talentvolle artiesten en de ontwikkeling van 

het popmuziekklimaat in Nederland. 

Een zorgvuldige selectie van talentvolle, opkomende Nederlandse artiesten krijgen middels het festival gele-

genheid zich buiten de eigen regio te presenteren voor nieuw publiek, pers en programmeurs. Het festival is 

een belangrijke schakel gebleken tussen lokale bekendheid en doorstroom naar podia en festivals buiten de ei-

gen regio en voeding van een veelzijdige Nederlandse muziekcultuur. De bands doen gedurende de Popronde 

belangrijke speel- en tourervaring op. 

De bands en muzikanten die touren met een editie zijn afkomstig uit Nederland en zorgvuldig geselecteerd op 

originaliteit, talent en kwaliteit. Uitsluitend bands met eigen repertoire worden geselecteerd voor het festival. 

Popronde vervult een lacune die er voor bands aan de basis bestaat om nieuwe speelplekken aan te doen en 

nieuw publiek te bereiken. Het festival is een belangrijke schakel gebleken tussen lokale bekendheid en door-

stroom naar podia en festivals buiten de eigen regio en structurele voeding van een veelzijdige Nederlandse 

muziekcultuur. 

Popronde is een kweekvijver en draagt bij aan het bereiken en interesseren van een groot publiek voor nieuwe 

Nederlandse bands en artiesten. De laagdrempelige opzet van de Popronde slaagt er in nieuwe artiesten en 

nieuwe muziekstijlen onder de aandacht van een breed publiek te brengen en aandacht te generen voor talent.
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 Lake Montgomery - Rotterdam 

Overzicht steden 2010 76 in om met onbekende bands van buiten de regio publiek te trek-

ken en (media)interesse te kweken van hetgeen – voor het grote 

publiek doorgaans onzichtbaar - op muziekgebied gebeurt in 

Nederland.

 Inschrijvingen 2010 
Afgelopen edities schreven zich meer dan 900 bands en individu-

ele muzikanten in voor de Popronde. Bij de voorselectie gelden 

criteria als: kwaliteit, compositie, kwaliteit uitvoering, originaliteit, 

genre, ambitie, attitude, uitstraling en presentatie. Uit de inschrij-

vingen worden de 250 ‘beste’ voorlopig geselecteerd door de 

artistiek leider van Stichting Popwaarts. De coördinatoren in alle 

steden wordt gevraagd de lijst van voorlopig geselecteerde en 

afgevallen bands te controleren om mogelijk onterecht afgevallen 

acts alsnog te signaleren.

De 100 meest veelbelovende artiesten worden gekozen door een 

commissie welk is samengesteld uit mensen die (onafhankelijk) 

artistiek professioneel werkzaam zijn in de podiumkunsten, veel 

bands live zien en zich een gedegen oordeel kunnen vellen over 

de kwaliteit in het genre. De cie is zo samengesteld dat er lande-

lijke spreiding is zodat de kans groter is dat ze bands in hun regio 

live hebben gezien. Tevens is er onder de leden een zekere speci-

aliteit in een genre. Selectie vindt plaats op basis van eigenheid, 

oorspronkelijkheid repertoire, zeggingskracht (tekst, compositie), 

live prestaties (speltechnisch, samenspel), potentie.

Uiteindelijk worden op deze manier 100 bands geselecteerd met 

verdeling over de 15 genres voor een Popronde  editie. Met deze 

selectie worden afspraken gemaakt en bijzonderheden wor-

den zorgvuldig geïnventariseerd. Als alle gegevens in kaart zijn 

gebracht  wordt met de lokale coördinatoren een bijeenkomst 

belegd. De artistiek leider neemt de selectie naar aanleiding van 

de gemaakte afspraken met de artiesten accuraat door. Criteria 

als volume/breekbaarheid, vraagprijs, bezetting, podiumeisen en 

speelduur worden besproken en toegelicht. Dit met als doel dat 

de juiste act bij het juiste podium geprogrammeerd wordt welk het 

meest recht doet aan de artistieke waarde. Het streven is hoog 

kwalitatief aanbod te bieden, passend in de lokale infrastructuur. 

De uiteindelijke selectie wordt ruim voor een editie gepubliceerd 

op de website Popronde.nl en het gesignaleerde talent is toegan-

kelijk voor derden (festivals, podia, clubs, labels, media, industrie 

en boekers). Zij kunnen gebruik maken van de scouting.

 In 2010 maakten deel uit van de 
 selectiecommissie: 
Ronald van Holst (Amsterdams Songwritersguild)

Monique van den Boogaard (Muze Records/Popronde Eindhoven)

Ingmar Griffi oen (VPRO 3VOOR12)

Martijn Roselaar (Valkhofaffaire Nijmegen/Popronde technische 

produktie)

Tom Ketelaar (Effenaar, Eindhoven)

Bas Barnasconie (van Katoen/Kink FM)

Martijn Verlinden (HPC/Antilounge Den Haag)

Bert Dondorff & Job Rebergen (Luxor Live, Arnhem)

Koen ter Heegde (Subroutine Records, Groningen)

Erik Zwennes (VPRO 3VOOR12)

Tijs van Liemt (3FM Serious Talent)

Mischa van den Ouweland (Popronde.nl)

De podia voor de Popronde zijn de horecagelegenheden, thea-

tertjes en livepodia in het centrum van elke stad. De binnenstad 

is één avond het festivalterrein en de cafés en andere locaties, de 

etalage voor opkomend talent. 

Ook afgelopen jaar heeft laten zien dat er geleidelijk en steeds 

meer ‘andere’ locaties dan horeca meedoen. Afgelopen jaar 

waren kerken, bibliotheken, cd shops, kappers en galeries podia 

voor het festival. Op deze locaties kwam de programmering goed 

tot zijn recht en was de publieke opkomst bovengemiddeld. 

Tijdens de afgelopen bijeenkomst op 25 februari met alle coör-

dinatoren van alle steden is dit dan ook uitgebreid aan de orde 

geweest en is uitbreiding van het festival met ‘tot de verbeelding 

sprekende locaties’  in elke stad het speerpunt van 2011. Deze 

locaties geven tevens het festival meer cachet en draagt bij aan 

een diverse programmering.   

 Radar in de carriëre 
De Popronde is geen wedstrijd en onderscheidt zich door de 

opzet en omvang van festivals en van prijzen gericht op talentont-

wikkeling. Het Popronde concept - veel artiesten uit allerlei genres 

op één avond bij veel podia - spreekt tot de verbeelding en trekt 

bezoekers. 

De praktijk is dat bands moeite hebben verder dan de eigen regio 

te komen met optredens. De Popronde slaagt er door de opzet 

Popronde vond afgelopen jaar plaats in de volgende steden en 

met de volgende partners:

vr 10-09 Nijmegen (Popwaarts)

do 16-09 Amsterdam (i.s.m. Nachtbrakers)

vr 17-09 Rotterdam (i.s.m. Pronk)

za 18-09 Zwolle(i.s.m. Hedon, Studentertainment, Popfront)  

vr 24-09 Maastricht (i.s.m. Ap Art Events)

za 25-09 Deventer (i.s.m. Burgerweeshuis)

do 30-09  Heerlen (i.s.m. Ap Art Events)

vr 1-10      Den Bosch (i.s.m. W2 Popcollectief) 

za 2-10 Almere (i.s.m. Cultureel Management Liscaljet)  

do 7-10 Wageningen (i.s.m. Stimulering Popcultuur Wageningen)

vr 8-10 Utrecht (i.s.m. Friendly Fire & Sedate bookings) 

do 14-10 Groningen (i.s.m. Subroutine Records)

vr 15-10 Arnhem (i.s.m. Popcentrum Jacobiberg & Luxor Live)

za 16-10 Den Haag (i.s.m. Het Haags Pop Centrum)

vr 22-10 Leeuwarden (i.s.m. Stg. Friesland Pop) 

za 23-10 Alkmaar (i.s.m. Chaos Producties) 

do 28-10   Enschede (i.s.m. Buro 53)

vr 29-10 Tilburg (i.s.m. Unck & Goed Gedaan Producties)

za 30-10 Haarlem (i.s.m. Brouwer unlimited)

do 4-11   Middelburg (i.s.m. Bart Gabriëlse) 

vr 5-11  Emmen (i.s.m. Made in Drenthe)

za 6-11 Amersfoort (i.s.m. Stg. Moordkuil Producties)

do 11-11  Leiden (i.s.m. Minderbinder Music)

vr 12-11  Eindhoven (i.s.m. MUZE Records)

 A Liquid Landscape (Rock) 
A Liquid Landscape is een alternatieve/progressieve rockband uit 
Groningen. Hun combinatie van uitgekiende nummers en een intens 
geluid van verstild en stemmig tot ontladende uitbarstingen is 
ambitieus te noemen. 
www.aliquidlandscape.nl

 Audiofeel (Dance/Pop) 
LIVEXS 2010:‘audiofeel , band met een grote toekomst’
OOR 2010:‘..sterke hysterische zang..’‘..Brits bloed door de ade-
ren..’‘..sterk debuut..’ Live: ‘fucking brilliant’ audiofeel moet je zien. 
2010/2011 ook on tour van Liverpool tot Istanbul.
www.audiofeel.nl

 Audioknights (Pop Dance) 
Audioknights maakt lekker in het gehoor liggende dancepop. Elec-
tronische beats, groovy gitaren en catchy synthesizers. Het concept 
van een elektronische popband is natuurlijk niet van gisteren, maar 
de samenwerking tussen Roel en Hugo is zeker verfrissend. 
www.myspace.com/audioknightsmusic

 Automatic Sam (Rock) 
Bluesy riffs, old school hiphopbeats, jams, fuzz, psychedelica en 
dit alles gespeeld met punkrock energie! Brant Bjork op speed? 
MC5 als funkband? Hendrix speelt garagerock? Mudhoney uit New 
Orleans? Led Zeppelin zonder bullshit over hobbits? Komt dat zien, 
Pet Shop Boys-haters!
www.myspace.com/automaticsam

 Bandito (Hardrock) 
Bandito klinkt als een goed geoliede muscle car uit een jaren 
zeventig. Een vervaarlijk grommende bolide die dwars door jouw 
aangeharkte tuintje dendert en je dochter én je vrouw mee sleurt op 
een rit door het duister van de nacht.
www.banditoband.com

 Bird on the Wire (Indie/Folk) 
Met oude orgeltjes, accordeon, drums, gitaar, xylofoon en blaaspiano 
maakt Bird on the Wire uit Amsterdam poëtische folk, indie, rock & 
roll liedjes. Live spelen ze soms lief, soms spannend, vaak swin-
gend. Kom kijken en dans en droom mee
www.myspace.com/birdotw

 Birth of Joy (Psychedelische rock) 
Het powertrio is geformeerd rondom de charismatische zanger/gi-
tarist. De minimale bezetting met verder drums en scheurend orgel 
zorgt voor een superstrakke en melodieuze rock die zwaar leunt op 
de Detroit-sound van MC5 en de ‘60-sound van The Doors.
www.myspace.com/birthofjoy

 Blue Velvet (Pop rock) 
Blue Velvet maakt stevige pop/rock songs die je meteen grijpen en 
niet meer loslaten.Live zet deze 6-mans formatie een spetterende 
rockshow neer. Spectaculaire gitaar en hammond solo’s en een 
energieke frontman zijn dingen die ervoor zorgen dat je dit optreden 
niet snel meer zult vergeten
www.blue-velvet.nl

 The Bodybags (Psychobilly) 
Sinds 2006 maken The Bodybags binnen- en buitenland onveilig 
met hun stevige Psychobilly rock. Ramon (bas + zang), Joost 
(gitaar), Simon (gitaar) en Erik (drums) hebben gespeeld met grote 
namen als The Griswalds, Mad Sin en Demented Are Go.
www.thebodybags.com

 The Bohemes (Britpop) 
The Bohemes is een jonge en eigenzinnige Haagse indie band. De 
Muziek gaat terug naar het Engeland van de jaren zestig en zeventig 
tot nu. Catchy melodieën en scherpe songteksten staan garant voor 
een tornado van geluid.
www.thebohemes.com

 Boef en de Gelogeerde Aap (Hip Hop / Dub Step) 
Het duo Boef en de Gelogeerde Aap zijn inmiddels uitgegroeid tot 
twee grote jongens in de Tilburgse muziekscene. Met hun kruising 
van dubstep en hiphop laten de twee zich moeilijk in een hokje 
plaatsen. Innovatief en verfrissend...
www.boefendegelogeerdeaap.nl

 Bombay Show Pig (Noise/Rock) 
Bombay Show Pig is een indie/noise trio. Hun tweede EP ‘Baby, It’s A 
Face’, geproduceerd door Tjeerd Bomhof (Voicst), kwam uit in sep-
tember. Inmiddels hebben ze een grote live reputatie opgebouwd, zo 
deden ze o.a. support voor ‘The Black Box Revelation’.
www.myspace.com/bombayshowpig

Voor Popronde 2010 werden 
geselecteerd:



 Diggedyshweng? (Groove) 
Diggedyshweng? bestaat uit vijf jonge, gedreven muzikanten. Ze 
brengen je Jazzy Junglegrooves en Urban Funk.  Denk aan zwoele 
melodieën, pompende beats en scheurende solo’s waarop niemand 
stil kan blijven staan. Dus: do you dare to dig the shweng?
www.diggedyshweng.com

 Dr. Mabuse (Avantgarde) 
Live muzikanten gecombineerd met laptop The Sundayexperience: 
Het geluid kun je beschrijven als IDM/experimenteel/metalwhich. 
Het is echt een overvloed aan vreemde lekkernijen en net het soort 
dat je terecht kunt verwachten van een goep die hun naam lenen 
aan de beroemde lang gericht celluloid schurk van de jaren 30.
www.myspace.com/thetestamentofdrmabuse

 Dusty Stray (Folk) 
Het Texaanse DUSTY STRAY maakt harmonische en ironische liedjes 
over moord en ellende. The Carter Family meets The Handsome 
Family. In Nederland ontstond het album Tal0es of Misfortune and 
Woe, verkozen in de 2009 top 10 beste roots albums volgens De 
Volkskrant.
www.dustystray.com

 Easy Joe (Pop) 
Easy Joe maakt ongecompliceerde poprock, met rakende teksten, 
veel energie en een ‘smile’. Muziek draait voor Easy Joe om gevoel, 
als je zin hebt om te genieten of om te dansen, maar ook om 
ontroerd te worden of af te reageren.
www.easyjoe.nl

 Eins, Zwei Orchestra (Shoegaze) 
Een krachtige popband vol kleur, asymmetrie, eindeloze lijnen en 
spiralen, gevlochten in een muur van geluid. Eins, Zwei Orchestra 
is een project van Stefan en Lydia van Maurik. Het geluid van 
shoegaze-bands als My Bloody Valentine en The Pains Of Being Pure 
At Heart gecombineerd met pure popliedjes.
http://www.einszweiorchestra.com/

 El Camaro (Rock ’n Roll) 
El camaro uit Utrecht maakt snoeiharde punk- speedrock. Uptempo 
drums en  eeuwige indo - gitaarsolo’s :non stop party muziek!! Bind 
je haren naar achter en neem je kartonnen pantser mee. Gegaran-
deerd 2 dagen een kater..
www.myspace.com/elcamaro

 Electric Alleycat (Electro/Rock) 
Electric AlleyCat maakt sinds 2008 eigenwijze ElectroRock. Lyrische, 
soms hysterische zang, in combinatie met digitale beats en scheurende 
gitaren vormen de basis voor hun sound. Het resultaat klinkt als een 
combinatie van electro, techno en rock met een rauw poprandje
www.electricalleycat.com

 The Fifth Alliance (Metalcore) 
The Fifth Alliance begon eind 2006. Beïnvloed door bands als Con-
verge, Botch, Disembodied. Ze brengen een zwaar groovende geluid 
van gecontroleerde dissonantie en ritmische wendingen. 
www.myspace.com/thefi fthalliance

 Fleaco (Dance) 
Melancholiek, opwinding en sex gaan hand in hand in zijn muziek. 
Felle wendingen in zijn producties en songs, funky beats, crispy bas-
sen. Inspiratie van artiesten uit de Franse en Berlijnse dance scene.
www.myspace.com/fl eaco

 Flow & Co. ((H)eerlijke hiphop) 
Een nieuw fris geluid uit het oosten. Met meerde gewonnen 
talentenjachten op zak en onlangs een fl itsend optreden in het 
voorprogramma van The Opposites hebben ze bewezen een show 
te kunnen ‘rocken’. De jonge formatie garandeert poëtische teksten, 
harde beats en een losgaand publiek
www.myspace.com/fl owenco

 Forgettoforgive (Metalcore) 
Forgettoforgive is in hun 4 jaar bestaan uitgegroeid tot een van de
meest belovende brutal metalcore bands van Nederland. Na zo’n 
200 shows, waaronder meerdere shows in Belgie, Duitsland en een 
UK Tour, is Forgettoforgive er klaar voor om alles naar een hoger 
level te brengen.
www.myspace.com/forgettoforgive

 Friction (Urban/Reggae) 
Friction komt oorspronkelijk uit Ghana en heeft 5 awards gewonnen 
bij de African Music Awards. Hier in Nederland heeft hij zijn eigen 
band waarmee hij regelmatig optreedt in clubs en in festival. Wat je 
kunt verwachten is urban/hiphop en reggae. 
www.friction-music.com
 
 The Fudge (Rock)
3voor12 “The Fudge zorgt voor een bonk energie op het podium met 
een knallend slot.” Algemeen Dagblad The Fudge heet de band die de 
aankomende maanden de Nederlandse podia lijkt te gaan veroveren.”
www.myspace.com/thefudgeband
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Bram Dehont (Pop) 
Bram DeHont is een Groningse singer/songwriter. Zijn debuutsingle 
‘Life Isn’t Over’ werd begin 2010 al gebruikt in een commercial 
van de Staatsloterij en is de opmaat voor de release van zijn eerste 
album die gepland staat voor begin 2011.
www.myspace.com/bramdhont

 Case Mayfi eld (Songwriter/Folk) 
Zijn verschijning mag dan eenvoudig overkomen; schijn bedriegt. 
Gewapend met gitaar en stem kunnen zijn teksten je versteld doen 
staan. Case Mayfi eld beheerst de ultieme kunst van folk; het over-
brengen van een verhaal met de bijbehorende emoties
www.myspace.com/casemayfi eld

 Casper Adrien (Singer/songwriter/Folk) 
Singer-songwriter wiens muziek het best valt te omschrijven als 
folk met randjes pop, blues en soul. Zijn nummers liggen fi jn in het 
gehoor en bevatten daarnaast verschillende lagen. Hierbij spelen 
tekst en emoties een belangrijke rol.
www.myspace.com/musiccasper

 Chesko (Funk) 
Dit duo maakt eclectische stoof van funk en soul, een bijzonder Ne-
derlandstalig meerstemmig resultaat. De Nederlandstalige teksten 
vallen op door de velen herkenbare gedachten, verhalen en sferen. 
www.chesko.nl

 Cloudmachine (Indie) 
OOR noemt ze Hollands verborgen trots. Kenners vinden Ruud Hou-
weling een van de beste songwriters van Nederland. Cloudmachine 
smeedt de hele popgeschiedenis tot een tijdloos eigen geluid. Het 
derde album is in Californië opgenomen met Oz Fritz (Grammy met 
Tom Waits).
www.cloudmachine.nl

 Coco Bongo and the Bonfi re Ranch of love (Pop Rock) 
Flow van reggea en gipsy. Eigenlijk alles wat dansbaar is, funky, 
experimentele rocksound. Het is een pot pouri, en mix van heel veel 
soorten muziek. 
www.myspace.com/cocobongothebonfi reranchofl ove

 The Cohens (Pianorock) 
De muziek van deze powertrio uit Nijmegen, kan worden omschre-
ven als notoir, nerveus en verassend inventief. In de composities 
zorgen de orgelpartijen en zang voor de melodie, gestuwd door 
drumwerk dat wisselt van subtiel naar krachtig
www.myspace.com/thecohensband

 Colossa (Rock) 
Colossa is ‘raw power’ gekruist met melodieuze rock, energiek 
en opwindend. Wapenfeiten: 3FM serious talent, een rol in ONM 
en getekend bij Goomah Music/Excelsior/V2. In januari 2011 het 
offi ciële debuut album uit, opgenomen onder leiding van producer 
Guido Aalbers.
http://www.colossa.net/

 Corijn (Singer/songwriter) 
In mei 2009 won Corijn de landelijke fi nale van de singer/songwri-
terscontest Nootuitgang, waarmee hij zichzelf met zachte stem en 
sterk gearrangeerde nummers profi leerde als een serieuze singer/
songwriter. Zijn debuut-EP “In the Meadow” kwam eind 2009 uit.
www.myspace.com/corijn

 The Cosmic Carnival (Pop/Rock) 
The Cosmic Carnival won in haar debuutjaar met melodieuze 
composities en ijzersterke liveshows meteen de Grote Prijs van Ne-
derland en is een jaar later helemaal klaar voor de Popronde. Eerder 
dit jaar verscheen er een ep van de band die in 2011 een vervolg 
krijgt in de vorm van een album.
www.thecosmiccarnival.com

 De Basis (Rock/Hiphop) 
Nederlandstalige rock/hiphop met fi losofi sche teksten en een 
experimentele sound”. Na een half jaar won De Basis zowel “Kleine 
Prijs van Friesland” als “Road to Parkpop”. In 2010 speelden ze op 
Eurosonic en Parkpop. In April verscheen de eerste CD, “De Basis”.
www.jeweetwiedebasis.nl

 De Gringo’s (Reggae) 
“Reggae met veel pit” is wat de Gringo’s uit Groningen maken.
Alhoewel, het is lang niet altijd reggae meer. Uitstapjes naar ska,
dub of rock schuwen ze niet. Dit gecombineerd met een energieke
performance betekent maar één ding: feest!
www.myspace.com/musicdegringos

 Deadbeat Passenger (Rock) 
De muziek van Deadbeat Passenger is een mix van stevige rock en 
rootsrock met uitgewerkte melodieën en variaties met de kwaliteit 
die je kunt verwachten van zulke ervaren muzikanten. 
www.myspace.com/deadbeatpassenger

 Kashmere Hakim (Singer/Songwriter) 
Kashmere Hakim is de eerste Nederlandse folkzanger van Marok-
kaanse komaf. Zijn breekbare folky gitaarliedjes en fl uwelen 
stem, die je het gevoel geven ergens op je rug op een heuveltje in 
Schotland te liggen.
www.myspace.com/kashmerehakim

 Klaus Womb & Penny Super Pony Strip (Electropunk)  
Opgefokte synths, overstuurde drumcomputers en chaotische noise. 
Klaus Womb & Penny Super Pony Strip is een meisje/jongen duo dat 
zich bedient van ruige electropunk met een snufje gabber. Aangevuld 
met arty-farty outfi ts en vette visuals(VJ collectief Vreemde Vogels).
www.myspace.com/klauswombandpennysuperponystrip

 Klopje Popje (Alternative) 
Wie van een uitbundige feestjes houdt, is bij Klopje Popje aan het 
juiste adres. Een heuse muzikale ontploffi ng vol energie, idioterie en 
waanzin is het resultaat zodra de band, met leden afkomstig uit de 
meest uiteenlopende hoeken van het land, het podium betreedt.
www.myspace.com/klopjepopje

 Krach (Electro/Rock) 
Vuige gitaarrock met techno-synthesizers, blasfemische beats 
en hijgende hypno-vocalen. Een eclectisch onverwacht vreselijk 
dansbaar geheel gedrukt op een tektonische plaat. In de woorden 
van 3voor12: ‘…een cross-over van hoog niveau en uitgevoerd op 
een manier die ik niet snap.’
www.derkrach.nl

 The La La Lies (70’s pop) 
In 2009 duikt uit het niets The La La Lies op met sterke songs en 
mooie optredens. Binnen een paar maanden spreekt OOR van ‘een 
van de beste nieuwe bands van Nederland. Veel betere liedjes zal je 
dit jaar niet horen’.
www.thelalalies.nl

 Lake Montgomery (Folk/Blues) 
Lake Montgomery is geboren en getogen in Paris, Texas. Muzikaal 
liggen haar roots in de folk-blues, maar ze wordt ook beinvloed 
door de “negro church-house gospel”. Ze speelt regelmatig voor het 
Amsterdam Songwriters Guild.
www.myspace.com/lakemontgomery

 Liftid (Metal) 
Liftid presenteert zich als een frisse, agressieve rock/metalband. 
Opvallend in de nieuwe sound is de uptempo insteek en diversiteit 
aan pakkende riffs en refreinen. Vergelijkingen kunnen gemaakt 
worden met bands in de stijl van “LostProphets” en “36 Crazyfi sts”.
www.myspace.com/liftid

 Little Things That Kill (Indie/Pop) 
Deze mede-initiatoren van Snoranje zijn herrezen uit de as van 
Eleven (Noorderslag, Lowlands). Werden eind 2009 3FM Serious 
Talent. Oogstten louter lof met debuutplaat ‘Smokescreens’. Toonden 
o.a. op Metropolis festival dat indierock live nog altijd vlamt.
www.littlethingsthatkill.me

 Long Conversations and the Closet Orchestra (Indie/Folk) 
Tijdens de fi nale van de Grote Prijs van Nederland in Paradiso 
(Amsterdam) op 13 december heeft Long Conversations and the 
Closet Orchestra de derde plaats bereikt. zijn optredens vaak even 
verassend als voor het publiek -- maar Caarls ontroert, vermaakt en 
inspireert altijd.
www.longconversations.nl

 Lotte van Dijck (Luisterliedjes) 
Lotte van Dijck zingt kleine, transparante liedjes waar je als luiste-
raar graag even in wilt wonen. Ze begeleidt zichzelf op allerhande 
instrumenten. Haar Nederlandstalige debuut ‘Lege plaatsen in de 
stad’ komt uit in september 2010.
www.lottevandijck.nl

 Major Hostage (Electro) 
MajorHostage is een electronische muziekproject uit het Zeeuwse 
Goes bestaande uit Jimmy en z’n sidekick. Ze maken muziek in het 
straatje van Kraftwerk, Jean Michel Jarre en THE KLF met gevoco-
derde teksten over zombie’s, drugs en robots.
www.majorhostage.com

Marlon Penn (Alternatieve pop)
Marlon Penn maakte reeds indruk met enerverende liveshows in 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Hongarije. Het sferische 
materiaal van zijn debuut ‘Independence?’ wordt met open armen 
ontvangen door liefhebbers van eigenzinnige popmuziek.  – ‘Een 
ruwe diamant.’ (OOR, juli 2010).
www.marlonpenn.nl

 Mary Had a Little Band (Alternatieve pop) 
Mary had a Little Band maakt avontuurlijke pop. Na een fi naleplaats 
bij de Grote Prijs van Nederland in 2009, is dit jaar de debuut EP Six 
Short Stories uitgekomen. “Een echte toevoeging op de Nederlands 
popscene”(Lust for Life)  “Sterk gearrangeerd.”(OOR).
www.maryhadalittleband.com

 G.O.T.V. (Stoner/Rock)
Hoekig, nuchter, vuig, strak, een bak herrie, doordacht, ‘s ochtends 
nukkig. Een greep woorden waarmee je G.O.T.V. zou kunnen om-
schrijven. Komend uit het pittoreske Leiden, strijdt G.O.T.V. om zich 
uit de grijze massa van de hedendaagse popwereld te vechten.
www.myspace.com/gotvmusic

 Grizzly Adams (Indiepop) 
De Utrechtse band Grizzly Adams is voortgekomen uit de indie rock 
formatie Boy Ler. Alle nummers hebben een melancholische inslag. 
Ze gaan bijna allemaal over liefde, hoop en eenzaamheid.
www.myspace.com/grizzlyadamslive

 Growlin’ Love & Pain (Soul/Rock) 
Een band die Rome verruilt voor Groningen, puur voor de muziek. 
Het moet niet gekker worden. Hun mix van funk-soul-rock trekt een 
breed publiek en heeft in korte tijd de inwoners van Groningen voor 
zich weten te winne. 
www.growlinlovepain.com

 Handsome Poets (Pop/Rock) 
De muziekstijl van de Handsome Poets is het best te typeren als 
indiepop: creatief, energiek en toegankelijk. De poëtische teksten 
refl ecteren de wereld waarin de bandleden leven: een mistige 
uitzichtloosheid, maar boordevol heldere vergezichten.  
www.handsomepoets.nl

 Heist (Stonerrock) 
HEIST, synoniem voor overval, een geslepen mix van stoner, post- 
en grungerock. Ongekend strak en energiek op het ene moment, 
buitengewoon groovend of fraai slepend op het andere. Met een 
zeer enthousiast ontvangen debuutalbum op zak, internationale sup-
portshows en een volle agenda ligt er een fraaie toekomst
www.heistband.com

 Homemade Empire (Folk) 
Homemade Empire creëert met een verscheidenheid aan instru-
menten muziek die varieert van verstilde liedjes tot psychedelische 
drones. Hij speelde menig optreden in zowel binnen- als buitenland 
in de bands waarin hij onderdeel is of was. 
www.myspace.com/homemadeempire

 Hunting the Robot (Alternative Rock) 
‘Een jonge indie-rockband uit Eindhoven met liefde voor het expe-
riment. Hunting The Robot is het bewijs dat een gemiddelde leeftijd 
van 16 jaar goed samen kan gaan met vernieuwende muziek, intel-
ligente teksten en een overgave die je live moet zien!’
www.myspace.com/huntingtherobot

 I am Oak (Art-folk/Modern-folk) 
I am Oak is de Utrechtse singer-songwriter Thijs Kuijken. Hij com-
bineert akoestische gitaar en zang met koortjes, banjo, minimalisti-
sche beats, samples en orgelklanken. Een combinatie van ingetogen 
songs, meerstemmige koortjes en een geheel nieuwe benadering 
van folkmuziek.
www.myspace.com/iamoak

 Ilanois (Pop/Rock) 
Ilanois heeft een nieuw album genaamd “Chase the sundown with 
me”. Onlangs is er getekend bij PIAS. Met het album geproduceerd 
door Simon Gogerly (U2, No Doubt) en gemixt door Barny Barnicott 
(Editors, Placebo,) denkt ilanois hoge ogen te gaan gooien.
www.myspace.com/ilanois

 Jae (Romantische Folk) 
Jæ is een Nederlandse muzikante die lyrische, melancholische 
songs schrijft en opneemt, op haar vele reizen en woonplaatsen. 
Experiment wordt subtiel in de songs verweven, die je tegelijkertijd 
zullen doen wegdromen, en je dan weer
je oren doen spitsen.
www.myspace.com/o0lljaell0o

 Jess (Pop/Jazz) 
Popsongs met een fl inke scheut blues, soul en jazz. Met teksten 
als die tot ieders verbeelding spreken, of het nu gaat over l’amour, 
dromen/fantasieën, wijn of de wens om de wereld te verbeteren. Ze 
heeft o.a. gespeeld bij 3FM en won de zomerterras concoursen pop. 
www.jessmusic.nl

 Jesse Maria (Pop) 
Jesse Maria laat met haar eigenzinnige popsongs veel van zichzelf 
horen. Hoewel ze 20 jaar is, weet ze een verfrissende sound neer 
te zetten met zowel swingende als rustige nummers. Sinds oktober 
2008 is zij bekend als 3FM Serious Talent. 
www.jessemaria.com

 Joost Dobbe (Singer/Songwriter) 
Geïnspireerd door vooral de jaren ‘60 en ‘70 kenmerken Dobbe’s 
songs zich door een rijke melodie. De liedjes  zijn van deze tijd, maar 
verloochenen hun wortels niet. Met oog voor detail mengt hij pop, 
folk, blues en country tot zijn eigen geluid.
www.joostdobbe.nl
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 Mees (Singer/Songwriter) 
Mees stem is door jarenlang zangonderwijs geperfectioneerd en dat is 
te horen! Haar 1e plaat heet Oceans. Last but not least speelt ze gitaar 
en piano. Zij won terecht met haar vertolking van ‘I just wanna make 
love to you’ van Etta James de vordens songfestival rocklog. 
www.meesmuziek.nl

 Mindpark (Alternatieve pop) 
3 Nederlanders, 1 Vlaming, daar begint het mee. Gitaren, drums, 
elektronica, piano en stemmen zijn de ingrediënten. Een drummer 
met jazz invloeden, een gitarist die opgroeide in de Belgische dEUS 
generatie, een bassist die houdt van scherpe hooks.
www.mindpark.nl

 Monomania (Rock) 
Monomania, een viertal uit Tilburg, vindt zijn oorsprong in 2009. 
Monomania maakt poppunk songs in de lijn van Jimmy Eat World, 
All Time Low en Biffy Clyro maar met meer gitaargeweld dan hun 
meeste genregenoten.
www.myspace.com/monomaniarock

 Moonpilot (Indiepop) 
De zorgvuldig gearrangeerde, melodieuze popliedjes van Moonpilot 
zorgden bij de release van hun demo al voor een kleine hype in 
Den Haag. Nu wordt het tijd om Nederland te veroveren met het 
debuutalbum, dat 30 januari 2010 is verschenen. 
www.moonpilot.nl

 New YX (Alternative/Rock) 
Geinspireerd door wilde dieren, lange nachten, vroege ochtenden, 
psychedelische tripjes naar Berlijn en Lady Gaga maakt New YX 
krachtige rauwe muziek met liters energie. Denk aan een vuige 
sound, maar kraakheldere melodiën, denk aan sferisch, maar 
minimalistisch.
www.myspace.com/newyx

 Noblesse (Alternative) 
Alternatieve rock die pompt, schuurt, glad, gretig maar vooral een 
unieke live ervaring. Tijdens de Popronde zal de band de muziek van 
het nieuwe album We Are Not Humanity spelen en soms verrassen 
in de combinatie met moderne dans.
www.noblesse-music.com

 Number Nine (Pop/Rock) 
Duidelijk is te horen waar de band voor staat: retro-poprock met 
vette vocalen. Gerard Ekdom krijgt er het Beach-Boys-gevoel van. 
Frits Spits sprak ook al vol lof over het debuutalbum: “We horen een 
sterke, veelbelovende band.”
www.number-nine.nl

 0ne Trick Pony (Singer/Songwriter)
De 19-jarige singer-songwriter 0neTrickPony zorgt voor kippenvel 
met catchy en experimentele pianonummers . Ze loodst de 
luisteraar door haar wereld van sterke emoties en lichtvoetigheid. 
Onschuld met een randje. Ze stond al op onder andere Lowlands en 
Noorderslag.
www.youtube.com/1tpony

 The Pikeys (Stonerrock) 
“Gas erop en keihard rechtdoor!” Het is de enige manier om de 
muziek van The Pikey’s te omschrijven. Geen poespas. Geen ver-
nieuwingsdrang. Geen rare snufjes of moeilijke electronica. Gewoon 
loeiharde rock, zoals het ooit uitgevonden werd door Led Zeppelin, 
Van Halen, AC/DC en Deep Purple.
www.thepikeys.com

 redtheplaneet!!! (Indie/Electro) 
Zij brengen hoogst dansbare en luidruchtige aanval en verdediging 
strategieën om je voor te bereiden op je eigen missies. “Een mix van 
elektronische apparaten en gebogen, monsters, drums, bas, gitaar 
en synth stem .. het geven van geboorte tot en met f-post-punk 
indie disco lawaai Electronique ..
www.myspace.com/redtheplaneeet

The Relish (Pop/Funk)
The Relish is een funky cocktail met gezonde ingrediënten zoals Pop, 
Soul, Blues en Jazz. Samen met ritmische vocalen en teksten resul-
teert deze muziekstijlmix in catchy pop muziek die fris en anders is.
www.therelishmusic.com

Represailles (Hiphop)
Represailles (Tilburg/A’dam), kortweg REPR, maakt funky nederhop 
met dubbele bodem vol bizarre woordspelingen. Live worden alle 
vooroordelen over NL hiphop aan de kant geschoven: ‘Zó straat, we 
laten over ons heen lopen!’
www.myspace.com/represailles

 ROOS. (Pop/Jazz) 
ROOS. is als een zorgeloze dagdroom waarin de wereld even stil 
lijkt te staan. ROOS. weet in een frisse mix van pop, jazz en soul een 
soms vertederend lichte kijk op het leven te geven.
www.myspace.com/roosmuziek

 Secret Handshake Club (Rock) 
de enige band die de botheid van Norma Jean en Dillinger kan 
combineren met het melodieuze van Elton John. Een hard feestje 
voor je oren. Beuken. Huilen. Catchy. Smerig. Het nieuwe album 
KOHCTPYKTOP wordt verwacht eind 2010.
www.secrethandshakeclub.net

 Secret Umbrella (Pop) 
De leden van Secret Umbrella zijn verbonden door een gemeen-
schappelijk doel: het creëren van een wereld waarin je kunt rond-
dwalen, dansen en fantaseren. Samen met de lyrische wereld van 
vocaliste Paulina Dubaj krijgt je Secret Umbrella, de verhalenvertel-
lers van alternative/pop.
www.myspace.com/secretumbrellamusic

 SEEKA (Electro Rock) 
Seeka is één van de heetste nieuwe bands in de Nederlandse 
muziekscène. Dit 3 koppige Amsterdamse rocktrio brengt een mix 
van rock, elektro en soul die passievol en fris klinkt.
www.myspace.com/seekamusiq

 Sexton Creeps (Noise/Folk) 
Mardi Gras. New Orleans. Of liever de ochtend erna. Passanten lallen 
nog wat, hun maskers vallen in het slijk. Deze muziek hoort thuis in 
broeierige cafés en vervallen theaters. Hoor je Sexton Creeps dan 
valt de kater eigenlijk wel mee.
www.sextoncreeps.eu

 Shock Royal (Electropunk) 
Vanuit 100% passie voor muziek, dompelt het opzwepende 
sexy Electropop-duo SHOCK ROYAL je onder in hun muzikale golven, 
deze eigenzinnige hartslag zal je verrassen en meenemen. The point 
of great dance music is not simply to make you move, but to truly 
move you” Shock Royal.
www.shockroyal.com

 So What (Pop/Rock) 
So What is een energieke pop/rockband uit Den Haag, met een show 
vol aanstekelijke nummers. De band vertoont vergelijkingen met 
britpop bands als The Arctic Monkeys en The Kooks maar dan met 
een Haagse draai.
www.sowhat-music.nl

 Soul Sister Dance Revolution (Alternative Rock) 
Soul Sister Dance Revlution maakt stevige alternative rock die in 
het leven is geroepen om mensen te laten bewegen. Geen slappe 
hap maar stevige grooves met catchy melodieën die uit de speakers 
worden gebeukt!
www.myspace.com/soulsisterdancerevolution

 Spaceguards (Indie/Surf) 
Neerlands nieuwe instrumentale trots heeft in haar eerste half jaar 
een reeks enthousiast ontvangen optredens en voorprogramma´s 
(Dick Dale, Trashmen) neergezet. Spaceguards maakt loeistrakke 
catchy indiesurf/spacepunk. Referenties volgens het journaille: 
“Pixies”, “Pulp Fiction” en zelfs “Arctic Monkeys”. SPACE!
www.spaceguards.com

 Spotrockers (Hiphop/Funk) 
Spotrockers beschikt over een indrukwekkende live-reputatie 
waarin humor en energie de boventoon voeren. Op debuutalbum 
‘Koos Cashloos’ steekt de band de draak met thema’s van gisteren, 
vandaag en morgen. Twee uitstekende MC’s worden gestuwd door 
een funkende, groovende liveband, met verrassende arrangementen 
en unieke teksten.
www.spotrockers.nl

 Starcatcher (Pop/Rock) 
Wat is mis met epische pianoloopjes, symfonische partijen en 
dicterende zang? Het kan hard gaan met deze jongens’ (3voor12.
nl, Hollandse Nieuwe) Starcatcher, winnaar twee HaagsePopprijzen 
en HSMC 2009, speelde op de Gentse Feesten, in Duitsland en 
Frankrijk. Energiek. Bombastisch. Vernieuwend.
www.starcatcher.nl

 Sungrazer (Stoner/Rock) 
Sungrazer is een heavy rock three piece, geformeerd begin 2009. 
Hun muziekstijl ligt tussen psychedelische jams en stonerrock. 
“Sungrazer klinkt avontuurlijk en geeft niet toe aan de wetten van de 
commercie. Een hypnotiserende powertrip!” (3VOOR12).
www.myspace.com/sungrazerband

 The Swains (Garage/Rock) 
De drie Groningers wonnen in 2006 al de Groninger Popprijs. De 
band sleurt je mee in een tornado van vuige garagerock, blues, 
gospel en soul waarbij frontman Jouke op haast beestachtige wijze 
zowel zijn mondharmonica, orgel en gitaar bespeelt
www.myspace.com/theswains

 Tangerine & Friends (Folk/Bluegrass) 
De 7-koppige band rond singer/songwriter-tweeling Arnout en San-
der Brinks komt met een mix van folk, roots en bluegrass. Denk aan 
\’Oh brother where art thou?\’, denk banjo\’s, mandolines en violen.
www.tangarine.nl

 We are FM (Electro/Rock) 
Een frisse mix van rock, elektronische beats en meerstemmige 
samenzang is wat deze splinternieuwe band kenmerkt. We are FM 
is opgericht in mei 2009 en stond tijdens hun eerste show al in de 
kwartfinale van de Grote Prijs Van Nederland
www.wearefm.nl

 Wild Bill & his Alabama Speed Steamers (Speed/Rock ‘n Roll) 
Ze spelen een aanstekelijke en snoeiharde mix van 70’s rock ‘n roll 
met onmiskenbare zuidelijk Amerikaanse invloeden en (punk)rock 
en zetten een knetterende show neer op het podium.
www.wild-bill.nl

 Woot (Indie) 
Spannende indierock: van kaal en ingetogen tot enorme gelui-
derupties. Woot is een zeer jonge Haagse band en heeft zich sterk 
ontwikkeld met zelfgeschreven, eigenzinnige songs. Woot speelt 
nummers waarin de invloeden talrijk zijn maar het nergens klinkt 
als een kopie.
www.myspace.com/wootdenhaag

 Wotienke (Singer/Songwriter) 
Wotienke was een meisje maar werd een band: een onwaarschijn-
lijke muzikale langeafstandsrelatie tussen een Amsterdamse singer-
songwriter en vier Tsjechische muzikanten. Hun liedjes klinken af en 
toe licht en poppy om vervolgens rauw een onverwachte wending 
te nemen.
www.wotienke.com

 The Wrong Jeremies (Stonerrock) 
The Wrong Jeremies; geen gitaaracrobatiek op de vierkante 
centimeter of schema’s uit het boekje. Wat je daarentegen wel kunt 
verwachten zijn mechanische gitaararbeid en vocale decoraties, 
gevolgd door afwezige refreinen. 
www.thewrongjeremies.com

 Yes!! Pinkpink.. (Electro) 
Er wordt gestoeid met noise, samples, gitaarerupties, soundescapes, 
vreemde percussiepatronen en vervormde vocals Ongehinderd door 
conventies, stijl- en genreregels. 
www.myspace.com/yespinkpink

 Yori Swart (Singer/Songwriter)  
Singer/songwriter cross-over. Popmuziek met een folk/alternative 
randje. Inspiratie komt van Ani DiFranco, Fink, Joni Mitchell en Wallis 
Bird. Yori’s optredens staan bekend als integer en energiek, een 
combinatie van felle uithalen, goed gitaarspel en een warme stem.
www.yoriswart.nl

 Yoshimi! (Collage Rommelpop) 
Yoshimi! is Niek Hilkmann. Samen met een pc en tig instrumenten 
neemt hij liedjes op! Live zal hij met een volle band de liederen van 
zijn nieuwe Nederlandstalige epos ‘Ik zeg maar zo…’ brengen. En-
kele kernwoorden: carnaval, van alles wat, kerkorgels, het dierenrijk, 
breinballades, speelgoedwinkels en avontuur.
www.yoshiminotaband.com

 Zaphod (Alternative Dance) 
ZAPHOD is een band met verschillende muzikale invloeden als drum 
‘n bass, jungle, dub, reggae, bigbeat, electro en pop. De band mengt 
dit tot een eigen soort stijl die ze zelf momenteel ‘underground 
upstream’ noemen.
www.zaphod.nl

 Zorita (Mestizo/Pop) 
Ergens op een kruispunt tussen Mexico, Sevilla, Broek op Langedijk 
en Boedapest vonden de verzamelaars van Zorita een oude blender 
waarin ze honderd-en-één exotische stijlen mengden tot een heerlijk 
smakende cocktail van zelfvervaardigde mestizo pop!
www.zorita.nl

 Maastricht 



 The Fudge - Arnhem  Represailles - Amersfoort 

12 13
Edities laten zien dat de lokale support voor Popronde geleidelijk 

is gestegen. Illustratief is Popronde editie 2010 welk financieel 

gedragen werd door 21 van de 24 gemeenten; Nijmegen, Rot-

terdam, Enschede, Arnhem, Alkmaar, Wageningen, Deventer, 

Leiden, Leeuwarden, Haarlem, Heerlen, Tilburg, Den Haag, Mid-

delburg, Emmen, Amersfoort, Zwolle, Almere en City Dynamiek 

Eindhoven droegen bij in het mede mogelijk maken van het pro-

ject. De provincies Noord Brabant, Utrecht en Limburg droegen 

tevens bij. 

De gemeentes Amsterdam, Den Bosch, Groningen en Maas-

tricht steunden de Popronde niet. De Groningse Kunstraad zag 

geen meerwaarde voor het muziekklimaat in de stad en was van 

mening dat de bands die met Popronde tourden al speelden in 

de stad zoals in bijv. de kelderbar van Vera. 

Popronde heeft laten weten dit niet te onderschrijven (o.a. op 

basis dat bands – door o.a. de veelzijdigheid aan deelnemende 

podia/locaties - een breder publiek bereiken dan in een niche 

setting en dat er tevens veel bands uit Groningen middels de 

Popronde buiten de stad worden ge-exporteerd).

De gemeente Tilburg en Nijmegen dragen structureel bij gedu-

rende de periode 2009-2012. In Maastricht en Amsterdam werd 

de aanvraag op procedurele gronden afgewezen. 

Helaas was een inhoudelijke motivatie omtrent de afwijzing en/

of een gesprek met de gemeente Den Bosch  en de betreffende 

cultuurambtenaar niet mogelijk.   

 

De motivatie bij gemeentes voor een bijdrage vanuit Maatschap-

pelijke Ontwikkeling, Cultuurparticipatie of vanuit de afdeling 

Cultuur is veelal inhoudelijk: een breed (regionaal) publiek 

maakt kennis met aanstormend talent en nieuwe muziekstijlen. 

Gemeentes (en provincies) wijzen er in hun beschikking op dat 

meetouren met de Popronde voor lokale bands de kans is inten-

sieve tour-en speelervaring op te doen en zich buiten de provin-

ciegrenzen te begeven en hun netwerk uit te bouwen. Voor hen 

vormt dat een belangrijke  motivatie het festival te ondersteunen. 

 Deelnemende podia grootste sponsors 
Met betrekking tot de financiering van het project moet  bena-

drukt worden dat meer dan de helft van de begroting gedekt 

wordt door  de deelnemende podia. De podia zijn daarmee de 

grootste sponsors van de Popronde. Zij contracteren de arties-

ten en daarnaast betalen ze een bijdrage voor de publiciteit en 

organisatie. 

Behringer is productsponsor en stelt enkele geluidssets gedu-

rende de Popronde periode beschikbaar in ruil voor exposure. 

Deze zet de coordinator technische produktie in samenspraak 

met de lokale coordinator daar in waar het toegevoegde waarde 

voor de programmering heeft, bijvoorbeeld een meerwaarde 

voor de diversiteit van het programma betekent of de tegemoet-

koming met een geluidsset  een extra locatie / podium oplevert.

 Landelijke support 
Het SNS Reaal Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Buma 

Stemra en MuziekCentrumNederland onderschrijven de doelstel-

lingen van Popronde en steunden het project in 2010. Dit op 

basis van criteria als artistieke kwaliteit, de bijdrage van het pro-

ject aan de ontwikkeling van de popmuziek, de (podium) kansen 

die het project biedt aan talent, talentontwikkeling & promotie en 

actieve deelname aan cultuur door alle bevolkingsgroepen.

 Partnership met Buma Stemra 
Tijdens de Popronde 2010 presenteerde Buma/Stemra, Buma 

on Tour. 

Dit onderdeel bestond uit informatiebalies en masterclasses 

gegeven door nationale en internationale  TOP componisten 

voorafgaand aan Poprondes in diverse steden gespreid over het 

land (te weten in Groningen, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Den 

Haag, Haarlem).

Bij de informatiebalie konden componisten, tekstschrijvers en 

muzikanten terecht met hun vragen over Buma/Stemra lidmaat-

schap, auteursrecht, inkomsten uit auteursrecht, promotie van 

muziek en meer. Met deze informatiebalies op zes verschillende 

data en locaties in het land voorzag Buma on Tour in een toene-

mende behoefte aan informatie en een persoonlijk gesprek.

Relaties van Buma Stemra werden via diverse mailings en 

publicaties gewezen op de mogelijkheden tot het bijwonen van 

de ‘On Tour’  sessies. Tevens liftte de sessies mee in de reguliere 

publiciteit van Popronde. In Den Haag en Haarlem was Buma On 

Tour gekoppeld met de muzikantendagen georganiseerd door 

Buma Cultuur. De opkomst bij de sessies was naar tevredenheid 

en krijgt mogelijk een vervolg in 2011. 

support Popronde 2010
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 Van 3 maal lokaal in Nijmegen naar 24 steden 
 in 2010 
Popronde vond van 1994 – 1998 enkel in Nijmegen als lokaal 

festival plaats. Wel als tegenwicht aan de éénvormige stijlgere-

lateerde (en enigszins gedateerde) festivals die gefragmenteerd 

in de horeca plaatsvonden. Voor die tijd tamelijk was de formule 

die Popronde voorstond, de crossover tussen pop, jazz, hiphop, 

punkrock, dance, rock en wereldmuziek, behoorlijk uniek. 

 Succesformule 
Het concept van de Popronde, om met onbekende (kwalitatieve) 

Nederlandse artiesten op laagdrempelige locaties een succesvol 

festival op te zetten, is afgelopen jaren een succes gebleken. Ter 

illustratie de cijfers op een rijtje uit de periode 2004- 2010: 

Vooral het aantal bands dat elke Popronde per podium optreed 

is de laatste jaren significant gestegen. Hieruit leiden we af dat 

podia tevreden zijn en maximaal rendement uit het festival willen 

halen door meer bands te boeken. Hetgeen de lokale uitstraling 

van een editie en doelstellingen van Popronde extra versterkt.

 Popronde ’94-2010 in cijfers 
16 jaargangen, 170 edities, 4093 optredens (incl. previews, dub-

beloptredens op meerdere lokaties, optredens dj’s, showcases, 

guerillagigs), bij 627 unieke podia

 TOTAAL OVERZICHT POPRONDE 1994-2010 

 Aantal optredens Aantal podia Aantal steden Gem optr.\podium

1994 20 20 1 20\20

1995 23 23 1 23\23

1996 31 30 1 31\30

1998 76 75 3 25\25

1999 137 137 5 27\27

2000 244 244 10 24\24

2001 205 203 11 19\19

2002 182 176 10 18\18

2003 174 161 9 19\18

2004 215 179 10 22\18

2005 248 205 10 25\20

2006 335 250 14 24\18

2007 417 313 19 22\16

2008 446 313 20 21\15

2009 495 333 22 23\15

2010 643 386 24 27\16

Zoals het staatje laat zien zijn de geboekte bands / optredens 

per podium sterk gestegen. Elke lokale Popronde krijgt door op 

deze wijze de aanwezige infrastructuur te gebruiken ook steeds 

meer uitstraling. Het geeft bands gelegenheid zich vaker en nog 

meer te presenteren. Oftewel; speerpunt voor aankomende jaren, 

Popronde uitbouwen met meer optredens op elke deelnemende 

locatie en uitbouwen met  aansprekende locaties.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25
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Afgelopen jaar is het You Tube / Popronde kanaal gestart en is er 

meer gebruik van Twitter en Facebook gebruik gemaakt. 

Helaas was de invulling van de vacature marketing & pr per maart 

2010 niet naar verwachting en leverde niet de verwachte meer-

waarde op. Werving van een nieuwe medewerker op deze functie 

gaat in mei 2011 in.

 

 CD 2010 
Ook in 2010 verscheen de Popronde sampler cd.

 Tracklist Popronde CD 2010 

01  Moonpilot  - Caroline

02  A Audiofeel  - Nugget

03  Bombay Show Pig  - Curve Ball

04  Grizzly Adams - Waiting For... 

05  I am Oak  - On Trees and Birds and Fire

06  Krach & Die Lui  - And So I Do A Little Dance

07  Marlon Penn  - Revolt (Think Again)

08  Eins, Zwei Orchestra  – Spiral

09  Boef en de gelogeerde Aap  - Vind Ons

10  Handsome Poets  - Dance (The War Is Over)

11  The Cosmic Carnival  - Stop It

12  Secret Umbrealla  - Naturally Blind

13  Heist  - Keep Me Where the Light is (radio edit)

14  Secret Handshake Club  - Arnold Litter

15  Corijn  - The Grace of Haze

16  Yori Swart - Secretly Sleeping

17  Spotrockers  - Voordat Je Gaat

18  So What  - Dirty Song

19  The La La Lies  - Lies (demo)

20  Zorita  - Señor Presidente

21  Lotte van Dijck  - Tot Je Neervalt

Met name track nr. 10 van The Handsome Poets, Dance (The War 

Is Over) – zij werden tot ‘Serious Talent’ gepromoveerd in oktober 

2010 - werd gedurende de Popronde periode door 3FM grijs ge-

draaid. Dit droeg extra bij tot hun zeer goed bezochte Popronde 

optredens. 

Tevens bracht VPRO 3voor12 speciaal voor de Popronde een 

extra Hollandse Nieuwe sampler CD uit met daarop de Hollandse 

Nieuwe bands die deel uitmaakten van de Popronde selectie. 

Deze bands waren te zien op de podia die 3voor12 ‘hosten’ in 

elke stad en door de lokale redacties van 3voor12 geproduceerd 

werden. 

 Printmedia 
Wat verscheen in elke stad en wanneer.

Augustus

• aankondiging poster, A1, met overzicht alle data van de lokale 

 Poprondes en met de geselecteerde bands.  

3 weken voor een lokale Popronde:

• Programmaboekjes (7.500 xplr.)

• Programmaposters van de betreffende stad (A2 formaat 250 ex.)

• Programmaposters van elk podium, A3 prints (4 ex. t.b.v. elk 

 podium)

• Viltjes, overzicht data / steden (100.000 xplr.)

Promotie op de avond van het festival:

• Popronde backdrops A1 logoposter, aanduiding en uitlichten 

 van de locaties die deelnemen.

• Popronde backdrops A1 logoposter, sampling achter het 

 podium (zo duikt het Popronde logo op in foto’s van bands bij 

 de recensies) 

Popronde t-shirts (550 xplr.) verschenen wederom, deze maak-

ten de medewerkers; de promoteams en stagehands op de avond 

van het festival herkenbaar en aanspreekbaar voor informatie.

In tijdschrift Fret, een uitgave van het Muziek Centrum Neder-

land, verscheen begin september een speciale special van 10 

pagina’s over de Popronde waarin de bands die tourden met 

Popronde werden gepresenteerd. Tijdschrift Fret heeft een oplage 

van 25.000 exemplaren en bereikt alle podia in Nederland, de in-

dustrie, managers en boekers. Het is één van de manieren waarop 

de bands die er aankomend jaar toe (gaan) doen onder de aan-

dacht worden gebracht bij de sector. Tevens werd Fret verspreid 

in alle steden bij de grotere podia.

 Mediapartners 
In tegenstelling tot eerdere jaren werd er gekozen om met 3 me-

diapartners door te gaan die elk een eigen niche bedienen welk 

de verschillende Popronde doelgroepen raken, de samenwerking 

hiermee te intensivering en ‘meer exclusief’ te maken. 

3FM Serious Talent 

3 FM bereikt een groot en breed publiek. Na een geslaagde pilot 

in 2009 met in 3 steden een 3FM podium werd de samenwerking 

in 2010 uitgebouwd. Het streven was in ELKE stad een 3FM ST 

podium te werven. Dit hield onder andere in dat het podium dat 

Publiciteit Popronde 2010

 Hansome Poets - Haarlem 

 Popronde Promotie - Deventer 



Evaluaties van de coördinatoren, de verschillende steden 

samengevat.

Lokaal werd aan de hand van enkele items gevraagd de stad als 

volgt te evalueren.

“Graag in max 1 A4 tje het verloop van de organisatie en verloop 

vd avond. Ten behoeve van aanscherpen van de organisatie en 

‘de toekomst’.

Dit mag volgens onderstaand ritsje maar ook geheel in eigen 

woorden, hieronder om jullie op gang te helpen enkele items”.

• organisatie algemeen

• programmering / kwaliteit bands, is er genoeg keuze qua stijlen 

• publiciteit / voldoende materiaal, op tijd voor verspreiding, juiste 

 middelen 

• productie, taakverdeling duidelijk

• algemeen; briefing voldoende, iedereen duidelijk wat, wanneer 

 de bedoeling is, meer ‘begeleiding’ nodig of selfsupporting... 

• verloop van de aanloop naar het festival en de avond zelf 

 (media aandacht, opkomst, sfeer in de stad, tevredenheid 

 podia, functioneren promoteams etc.)

• op / aanmerkingen, suggesties

Alle steden deden uitgebreid verslag. Desgewensd kunnen de 

(individuele) evaluaties overlegd worden. 

 Algemene conclusie lokale evaluaties 
De algemene conclusie is dat de diversiteit en kwaliteit van de 

bands hoog is. Dat de diversiteit in het aanbod voldoende is om 

lokaal een spannende programmering neer te zetten. Dat de podia 

 Boef en de Gelogeerde Aap - Eindhoven 

 Marlon Penn - Eindhoven 

18 19gastheer wilde zijn – en zich hiermee extra in de etalage zette - 

tenminste 3 bands moest boeken. Dit is in alle steden gelukt! 

De aandacht van 3 FM beperkte zich tot aandacht op hun website 

en enkele interviews. Voor de bands is de meerwaarde vooralsnog 

het grootst, ze komen extra onder de aandacht van de muz-

ieksamensteller die selecteert voor het Serious Talent platform en 

muziek van de bands aandraagt voor de verschillende 3FM radio 

(en TV!) programma’s. Aankomend jaar wordt de samenwerking 

geintensiveerd en wordt erop ingezet dat Popronde nog vaker in 

hun communicatie opduikt en dus extra spin off oplevert voor het 

festival, de steden en de bands.  

VPRO 3voor12 Hollandse Nieuwe, coöperatie voor het eerst 

in 2010

3voor12 is vooral een online platform. Zij werken met lokale 

redacties en deze hebben altijd al veel redactionele aandacht aan 

Popronde besteed.  Het festival beweegt zich deels in dezelfde 

niche; cultureel / muziek geïnteresseerden en actieven.... Samen-

werking – overkoepelend - lag dus voor de hand. 

Popronde heeft als live platform vooral een podium voor de door 

hen gescoute Hollandse Nieuwe bands te bieden. Op dezelfde 

wijze als met 3FM ST werd met hen de samenwerking opgestart, 

streven in elke stad een 3voor12 Hollandse Nieuwe podium. De 

lokale redacties van 3voor12 werden op tijd betrokken bij de 

keuze voor een podium en de programmering. Het resulteerde 

in ruime aandacht aan elke lokale editie van het festival. Extra 

aandacht voor de bands en veel recensies en verslagen.

Zie het inmiddels omvangrijke dossier op  http://3voor12.vpro.nl/zoeken/

popronde 

Dagblad Metro 

Metro is sinds 2008 mediapartner van de Popronde en gespreid 

over de Popronde periode vonden in Metro een aantal acties 

plaats. Metro verschijnt van maandag t/m vrijdag in een oplage 

van 560.000 exemplaren. Hiermee worden dagelijks gemiddeld 

1.945.000 miljoen lezers bereikt. De Metro is goed  en gratis 

verkrijgbaar op tankstations op stations en supermarkten. Vooral 

middelbare scholieren en studenten bladeren – vooral onderweg 

in de trein – de krant door en regelmatig opduiken met het promi-

nente en consequent gevoerde Popronde logo in de advertorials 

van de acties levert bekendheid en herkenbaarheid op.  Dat de 

Popronde acties opvallen laat de respons zien, elke actie levert 

gemiddeld een goede 500 reacties op.

zeer te spreken zijn over het publiciteitsmateriaal en dat het vooral 

heel veel is..... 

De publiek opkomst was – vooral in de steden die al langer een 

Popronde hosten -  goed tot zeer goed. 

Met name sprongen dit jaar Wageningen, Leiden, Amersfoort, 

Rotterdam en Groningen er uit qua substantiele groei, danwel qua 

deelnemende podia danwel / en door stijging van de publieke 

opkomst. 

Gestage groei is vooral zichtbaar in Enschede, Tilburg, Heerlen, 

Amsterdam, en Deventer. Consolidatie van succes in met name 

Nijmegen, Arnhem, Maastricht, Utrecht, Eindhoven, Middelburg, 

Den Bosch en Alkmaar.

In Emmen en Almere vond de eerste editie plaats. In beide steden 

was voldoende belangstelling van podia en vonden – gezien het 

aantal deelnemers – veel optredens plaats, de meeste podia 

boekten 2 bands. In beide steden volop kansen voor de toekomst!

De edities in Zwolle, Leeuwarden en Haarlem waren redelijk maar 

de opkomst in de eerste 2 steden viel enigszins tegen. In Haarlem 

is aandachtspunt vooral het aantal deelnemende podia. Daar 

wordt dit jaar – samen met het Patronaat – de schouders onder 

gezet. Potentie genoeg!  

  

De opkomst op een rijtje 

Nijmegen 4.000 Amsterdam 1.250

Rotterdam 3.000 Zwolle 1.250

Maastricht 3.500 Deventer 2.000

Heerlen 2.000 Den Bosch 3.500

Almere 1.000  Wageningen 4.000

Utrecht 3.500 Groningen 3.000

Arnhem 2.500 Den Haag 1.250

Leeuwarden 1.000 Alkmaar 2.000 

Enschede 2.500 Tilburg 2.500

Haarlem 1.250 Middelburg 2.000

Emmen 1.000 Amersfoort 5.000

Leiden 3.500 Eindhoven 3.500

 Secret Umbrella - Nijmegen 

Evaluaties coördinaten popronde 2010

 ABRI poster - Almere 



Overzicht van alle bands die ooit speelden op Popronde20 21
0ne Trick Pony / 14 / CMS / 2:PM / 2nd Place Driver / 3-1 4-tuoze / Matroze / 50 Percent Off / 50/50 / 6-Pack & One for Free / 69 Charger / A Balladeer / A Silent 

Express / A#1 / About / Abstract Dialect / Ac Berkheimer / Accelerators / Aemen / Afke / Airbus / Alabama Campbell / Alexander McKenzie & the Underpaid /  

Alfons Verreyt / Alize / Alma do Brasil / Alpenkreuzers / Amarins / Amehoela / Amigos Electricos / Ana Criado / Anderson / Anja & Tanja / Anouk Ballings / 

Appie Kim / Apzolut / Ard Bit / Arlinda Lima / Artefact / Arthur / Arthur Ebeling / Aryse / At No Bikini Beach / Audiofeel / Audioknights / Audiosleeper / Automatic 

Sam / Autonon / Avant la Lettre / Awaiting Seasons / Awkward i / Baartmans & de Vries / Baby Brown Company / Bagga Bownz / Bald & the Beautiful / Bandito 

/ Barbara Breedijk / Barbarella / Barnstompers / Bart Oostindie / Baseheadz Bastards / BBB / Bluesband Beans Beer & Jager / Beeswamp / Believeisadoubt / 

Belmondo / Benjamin Winter / Bentley Drummer / Beu / Big Bo & the Mercymen / Big Bo & the Slow / Blow Fuse / Big Low / Bimbo Electrico / Bingo Trappers 

/ Bird on the Wire / Birth of Joy / Bixxtone & Rones / BJ Baartmans / BJ’s Pawnshop / Blaar / Black & Blue / Black Bttle Riot / Black Cat Bone / Black Heart 

Betty / Blaudzun / Blimey! / Blue Man Can / Blue Two / Blue Velvet / Bluefish / Blues Brother Castro / Blz. 15 / Bobby Kingsize / Bobo Kaminski / Boef en de 

Gelogeerde Aap / Bombay Show Pig / BombLB / Bong-Ra / Boogie Disease / Born in a Barn / ouncing Souls / Bradley’s Circus / Bram Dehont / Brisa Do Brasil 

/ Brown Feather Sparrow / Brown vs Brown / Bullfrog / Bluesmachine / Bullseye Powerrock / Burma Shave / Burp C of E / C-Mon & Kypski / Cafebar 401 / Caïro 

Kentucky Capacocha Captain Hell & the Sweet Monica’s Case Mayfield Casper Adrien Caspian Hat Dance Catch 22 Cereal Chacda Chantal Acda Chantilly Lace 

/ Charles Frail / Charlie Dée / Charly & Gallus / Che / Check 1-2 / Chef’ Special / Chicken Pie / Chief Joseph / China Blue / Chinup / Chishango / Cindy Peress / 

Cinq / Croniq / Clayborn / Clean / Clemm / Cloudmachine / Clueless / Coalition of the Wicked / Cochon Bleu / Coco / Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love 

/ Colossa / Combo di Conjo / Complaint Neighbours / Concubine / Cool Genius / Coparck / Corijn / Cosmic Spring / Cowboys of the Sky / Crappy Dogs / Cromlech 

/ Crusified / Corpse / Cuata / Cuban Heels / Curling / Cyozlab / Da Gaia / Da Skoda’s / Daan Overgoor / Daily Bread / Daisy’s / Dum Dum / Dala Marouf / 

Dandimite & the Fanatics / Das Aldi Combo / Davinci / Daybroke / db / De Amersfoortse Coorperatie (DAC) / de Basis / de Bennies / de Bikkels / de Binken / de 

Brintaa’s / de Gringo’s / de Hardheid / de in-het-Hiernamaals-spelen-we-allemaal Band / de Lamaketta’s / Luie Hond / de Nieuwe Bandje / De Niro / de 

Schikband / De Staat / de Steeg / de Walletjes / Deadbeat Passenger / Deepfreakx / Def Real / Deheleboel / Del Foob / del-Toros / Deluxe / Dennis Kolen / Dennis 

Wels / Denz / da Denz Soundsystem / Destination Zero / Destine / Devils Rope / Devious / Dialogue / Dicemen / Diggedyshweng? / Diggy Dex & Hux B / 

Dimension Seven / Dixie Fried / DJ Cameron & the Intuners / Doctors Orders / Dog Called Phenix / Dokter Schnitt / Dolly Grip / Dopegezinde Gemeente / Dossier 

Brahman / Dress / Drillem / Drive by Wire / Drive Cooler / Duck / Duck & Betty / Durk Attaturk / Dusty Stray / Dutch Crossing / Dysseldonk / Dyzack / E-Quad 

/ Early Adopters / East of the Sun / Easy Joe / Eddy Dynamite / Eilander / Eins, Zwei Orchestra / EinsteinBarbie / El Camaro / El Camino / El Pino & the Volunteers 

/ El Shit / El Zumo / Electric Alleycat / Eleven / Elfferich Four / Elijah / Elle Bandita / Embankment / Embrace Fire / Emma Peel / Emotional Elvis / Enge Buren / 

Enos / EON / Eric de Vries / Erik Vandenberge / Es-Team / Estica as Pernas / ET / Explore Me / Eve’s Apples / Experience / F / Fabiana Dammers / Fabulous Fred 

& the Wilma’s / Fabulous Grit & the Two Bit Texas Ranchers / Farida Merville / Fauvist / Felchers / Fervid / Feverdream / Findel / Firefly / Flaming Applejack / 

Flavour / Fleaco / Florian Wolff / Flow Type / Flowriders / Flugroove / Flux / Flying Lures / Food for Funk / ForgettoforgiveFranco / Formica / Frank Anthony & 

Friends / Frank W. / Free & Easy / Fremdkunst / Frustia’s / Fuck the Writer / Funckarma / Funkmonster / G.O.T.V. / Gangsters of Fun / Garcia / Garcon Taupe / 

Gate Crashes / Gebroeders AA Onbenul / Geigercounting / Gellybooty / Ghetto Flow / Glenister / Gloricz Jim / Go Back To The Zoo / Gomer Pyle / Gone Bald / 

Good Dog Happy man / Grand Wazoo / Grechko’s Doll / Green Hornet / Gris Gris revelation / Grizzly Adams / Grootmeester Jan / Groove Syndicate / Groover / 

Growlin’ Love & Pain / Habiba / Hampelemanne / Handsome 3some / Handsome Poets / Happy Maker / Harold K / Harry Merry / Hartog / Hasselhoff / Headmode 

/ Heavy Lord / Heist / Herman Pouderoyen / Het Gebaar / Hi-Dramatic / High Five / Highway 54 / Hillbilly Boogieman / Hillbilly Stringpickers / Hip! Jesus  /

Holsappel / Homemade Empire / Homesick & the Lousiana Men / Honky Soul / Hooghwater / Hospital Bombers / Hummingbirds / Hunting the Robot / Huub 

Peters / I Am Oak / I Drive a UFO / I Kissed Charles / Ian Britt / Ilanois / Illicit / Imelda / Impossible Situations / In Julia’s Mind Scene / Incense / Inna Truth & 

the People of... / Inside the Secret / Iscarot / Itchi Bitchi / Iuno / J. Perkin (Solo) / J.R. Band / J.W.Roy / Jack Beauregard / Jack Stafford Foundation / Jacques 

Herb / Jae / Jaffa in Stereo / Janssen & Dijkstra / Jascha / Jaymz / Jazz Beats now / Jazzed Kiddin’ Quartet / Jazzture / Je Moeder / Jean Parlette / Jente / 

Jeremy’s / Jeroen Kant / Jeruma / Jesse Maria / Jim Wake & Sleepwalker / Jimmyhat / Joep Berkenbosch / John Boy & the Waltons / John Coffey / John Dear 

Mowing Club / John Hayes Project / Johnny Cage / Johnny Stardust / Joost Dobbe / Jorg / Juju Eyeballs / Junior eats Alone / Just Another Day / Jzzzzzp / KaH 

/ Kanis / Karmakonga / Kashmere Hakim / Keessie / Kemphanen / Kensington / Kev Black & the Muffdivers / King Charles Head / King Fisher / King Me / King 

Taky / Kingsnakes / Kintaki / Kippevel / Kirsten / Kissmekillme / Kitch / Kitty Got Sued / Klaus Womb & the Super Pony Strip / Klein / Klopje Popje / Koolstof / 

Kopna Kopna / Krach / Kroons / La Kidda / La Manouche / La Rosa / Lake Montgomery / Lambert / Landfill / Landmark 105 / Last Crewsaders / Lavalu / Lawn 

/ le Finch / Lea / Leaf / Lee Mason / Left / Legendary Animals / Leine / Lemon / Les Enfants Terribles / Les Singes / Let’s Quit / Lianan Shee / Liesbet / Liftid / 

Lightwires / Lilian Hak / Linked / Little Things That Kill / Lo-Lite / Lola Kite / Lomechanik / Long Conversations and the Closet Orchestra / Longhorn Devils / 

Longplayers / Longshot / Los Lasido’s / Lost Bear / Lotte van Dijck / Louis! / Low Point Drains / Lucky Fonz III / Lucy Dee’s Angels / Lukas Batteau / Lukewarm 

/ Luna d’Oro / LX-Press / M-Jo / Maartje Teussink / Macronizm / Madcap / Magnolias / Mailman John / Major Hostage / Make Up Your Mind / Mala Vita / 

Maniacs of Noise / Mann / Männer Ohne Nerven / Manuela’s / March / Marike Jager / Mark & the Spies / Mark Ritsema & Trio Raskolnikov / Marlon Penn / 

Marten de Paepe / Martin Lewis & his Jivemen / Mary Ann & the Ragtime Ranglers / Mary had a Little Band / Maud Wilms / Mees / Melanocaster / Melomanics 

Mendoza Dance Parti / Mennen / Mercy Giants / Merry Pierce / Met Roosen / Mighty / Mike Deluxe / Mike & the Mellotones / Mike Roelofs Band / Milk / 

MilkMoneyMaffia / Mill / Mindmenders / Mindpark / Miss Antartica / MissiLio / Mister Blue Sky / Mizpah / Mizzy / Mo & the Family Tea / Mo’Jones / Modules 

/ Momo / Mono / Monokino / Monomania / Monsieur Dubois / Monstertux / Moodswing / Moonpilot / Moos / Mormo / Moss / Most Unpleasant Men / Motherfed 

/ Mr Home & the Mondharmonica / Madmen / Mr Luca / Mr. Love & the Stallions / Mr. Myagi / Mucho / Maestro / Mummy’s a Tree / Mur du Son / N.B.I. / Naked 

/ Ndromeda / New Born Creation / New Killer Stars / New YX / Newax / Newnoise / Next Item / Next Waste Dimension / Nicky’s Trinity / Niels Duffhues / 

Nighthawks at the Diner / Niko C. Band / Nina June / Nine Volt / Ninginkata / Noblesse / Norm of Living / Norma Jean / Nou En / Novact / Ntjamrosie / Number 

Nine / Ocean / Oceana Company / Octave Pussy / Of No Avail / Okieson / Okkernoot / Ollie Q. & the Deep Six / Ome Cor’s Showduo / Omski / On the Cover / One 

Sedated Dog / Ongenode Gaste / Oorsmeer / Orange / Orange Glow / Orfeo / Orient Express / Ottoboy & the One Man Trash Band / Out of Many / Oxide 9 / 

P-Frame / Pakweg 6 / Palladium / Parlando’s / Pas d’est Oule / Pasquinell / Paul de Graaf / Pelt / People Tree / pEp / Persil / Phinx / Piano Con Canto / Pien Feith 

/ Piepschuim / Pigmeat / Pitzdoo / Planet Orange / Poleqtronique / Polgate / Ponoka / Pony Pack / Pourquoi Me Reveiller / Praise the Twilight / Sparrow / Project 

Wildeman / Propeller / PSaai & Co / Pun!ca / Puur / Qdance / Qrio / Quatro Ventos / Quick & Brite / Racoon / Rafael & Friends / Ranch Girls / Ranch House 

Favourites / Rapalje / Rat Patrol / ReBelle / Reboot / Red Planet / Red Zone Cuba / Redback / Redivider (Alamo Race Track) / redtheplaneeet!!! / Reflexy / Relax 

 Woot - Eindhoven 
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 Little Things That Kill - Deventer  the Swains - Emmen 

VPRO/3VOOR12, Postbus 6, 1200 AA Hilversum, t.a.v. Hol-
landse Nieuwe. Of mail een info en/of een downloadlink 
naar 3VOOR12@VPRO.nl.

 ANS-OnlinE 
Popronde 2010 start weer in Nijmegen
Door Henk Strikkers op 10 September 2010 om 12:40 
Categorie Uitgaan

De jaarlijkse rondreis van de beste bands van eigen 
bodem gaat vanavond van start in het Nijmeegse. Dat 
betekent een avond lang door de stad slenteren op zoek 
naar bonkende rock, harde hiphop en dansbare electro. 
Heb je geen zin om uit het hele programma een eigen 
looproute uit te stippelen, dan komen wij je tegemoet 
met een tiplijstje van acts die je echt niet mag missen.

20:15 uur, Merleyn Little Things That Kill is een 
indierockformatie die vorig jaar door 3FM tot Serious 
Talent werd uitgeroepen en mag niet voor niets de Tour 
de Pop openen.

21:45 uur, De Nieuwe Maan Bird on the Wire maakt 
indiefolk met een keur aan instrumenten en een veder-
licht stemgeluid.

23:00 uur, Café De Plak Yoshimi komt ondanks haar 
Japanse klank gewoon uit Rotterdam en maakt ‘ram-
melpop’ waar je blij van wordt met een drumstel van 
conservenblikken en heel veel piepjes.

23:45 uur, De Onderbroek Bombay Show Pig staat 
garant voor gierende gitaren met een mannelijke zang 
die de noiseband een indie- en soultintje geeft.

02:00 uur, Vasim Krach bestaat uit vijf mannen uit de 
buurt die gehuld in uniformen electrorock voortbrengen, 
geheel inclusief synthesizer en megafoon.

 Stofwolk.net 
Popronde 2010 Nijmegen
Gepubliceerd op 12 september 
Audio , Festival , Live , Recensie

Zondagochtend, 1700 uur: even recapituleren over 
afgelopen vrijdag. De eerste Popronde van het seizoen 
vond traditiegetrouw plaats  in Nijmegen. 2010 heeft 
veel bands opgeleverd met een folky inslag en daar is 
ook in het program van de Popronde genoeg van terug 
te zien. Folk is de nieuwe pop, het is hip en gebeurende 
en daarom is het bij veel folkbands drukker dan een 

treincoupé op Koninginnedag. Op zoek naar rustiger 
oorden kwam ik bij Yori Swart terecht. De ingetogen te-
genhanger van Selah Sue weet het pratende publiek te 
overstemmen en bekoort met simpele, maar technisch 
sterk uitgevoerde ritmische gitaarliedjes.

Een stuk minder indrukwekkend is de ‘shoegaze’ van 
Einz Zwei Orchestra. De muur van geluid die je mag 
verwachten als er zes mensen op het podium staan is 
slechts enkele centimeters dik en het optreden blijft zo 
erg binnen de lijnen dat de zaal gedurende het optreden 
al leeg stroomt. Weg met alle zangpartijen en één van 
de gitaren, dan komt het vast nog goed!

Wat een verademing als we afdalen in kraakbar de 
Onderbroek. Keiharde, dansbare (!) noise door een band 
van slechts drie man blaast ons tegemoet en het duurt niet 
lang of het hele publiek beukt lekker mee.  Zo kan het dus 
ook: een rondstuiterende gitarist die tegelijkertijd bas- en 
gitaarpartijen voor zijn rekening neemt, een zwetende zan-
ger en een chick die met een kop vol schmink ontzettend 
stylo losgaat op de drums.  Keihard en retestrak drumt en 
zingt ze  Bombay Show Pig naar een klinkklare overwin-
ning op al het andere dat vrijdag in Nijmegen speelde. 
Daarvoor nemen we het warme biologische bier voor lief. 
BAM! Mensen die er niet bij waren krijgen nog zes keer de 
kans om ze te tijdens de Popronde 2010 zien (o.a. in de W2 
in Den Bosch en de Eindhovense Effenaar).
Steven Stoffers

 Amsterdam 

 MusicFrom.NL 
Popronde Amsterdam 
DO 16 sep 2010
 Beschrijving plus artiesten 
Voor het wie wat waar en hoelaat kijk je op de site van 
de Popronde
Birth of Joy, Handsome Poets, I Am Oak, Joost Dobbe, 
Krach, Marlon Penn, Mindpark, Moonpilot, Seeka, Shock 
Royal, Spotrockers, The Bohemes, The Cosmic Carnival, The 
Swains, Wotienke, Yoshimi!, Jae, Yes!! pinkpink, Yori Swart

 eerstehulpbijplaatopnamen 
15 september 2010
@Popronde 2010 (2) - Amsterdam, 
Rotterdam, Zwolle
‘s Lands grootste reizende muziekfestival trapte afgelopen 
vrijdag af in Nijmegen, morgenavond is onze hoofdstad aan 
de beurt. De Popronde vindt plaats in nog 22 andere steden, 

Exposure

Exposure en recensie van de diverse 
edities en steden in 2010: 
Een blik langs alle steden laat zien dat er veel verschil-
lende type media aandacht besteden aan het festival:

 Nijmegen 

 3VOOR12 NL 
Popronde Nijmegen met Hollandse 
Nieuwe podium vrijdag van start
 Dit najaar 24 Hollandse Nieuwe-podia in 24 
steden 
3VOOR12 NL Ingmar Griffioen
woensdag 8 september 2010 18:00

De samenwerking tussen 3VOOR12 en de Popronde 
mondt uit in liefst 24 Hollandse Nieuwe podia in 24 
steden door het hele land. Dit najaar staan in elke stad 
drie Hollandse Nieuwe-acts op de planken van een 
centraal gelegen podium. Vrijdag 10 september beginnen 
we met Eins, Zwei Orchestra, Sungrazer en Boef en de 
Gelogeerde Aap in de NDRGRND in Nijmegen.

In Merleyn in Nijmegen, de geboortegrond van de 
Popronde, wordt traditioneel het nieuwe seizoen afgetrapt 
met een extra grote editie. Vrijdag 10 september betekent 
het ook meteen de vuurdoop van het eerste Hollandse 
Nieuwe podium. In muziekcafé NDRGRND aan de kop van 
de Molenstraat 99a kun je vanaf 23.00 uur terecht voor 
Eins, Zwei Orchestra.

Tijdschema:
23.00 uur: Eins, Zwei Orchestra (shoegaze pop)
00.00 uur: Sungrazer (stonerrock)
01.00 uur: Boef en de Gelogeerde Aap (hiphop/dubstep)

Klik hier voor de hele programmering van de Popronde 
Nijmegen en hier voor alle Popronde-data.

Hollandse Nieuwe sampler:
De eerste zestig bezoekers krijgen ook een bijzondere Hol-
landse Nieuwe sampler mee, met twintig tracks waaronder 
exclusieve nummers van onder meer I am Oak, Krach en 
Yoshimi! En we hebben nog meer exclusives, want speciaal 
voor Hollandse Nieuwe hebben verschillende artiesten 
nummers opgenomen die vanaf vrijdag te downloaden 
zijn via deze link. Daar vind je ook veel meer informatie 
over alle circa dertig Hollandse Nieuwe-acts die aan de 
Popronde meedoen en alle 24 Hollandse Nieuwe podia.

Over Hollandse Nieuwe:
3VOOR12’s talentenrubriek Hollandse Nieuwe is eind 
vorig jaar helemaal vernieuwd. Sindsdien verschijnt er 
maandelijks op de Luisterpaal een door de redactie sa-
mengesteld album met een stuk of twintig nieuwe (demo)
tracks van talentvolle muzikanten van eigen bodem.

Heb jij onlangs een demo, EP of album uitgebracht die het 
verdient gehoord te worden, stuur dan een exemplaar naar: 

/ Rene SG / Reno Brothers / Renske Tamimiau / Represailles / Resistibles / Revolution 9 / Rick Treffers / Rik van den Bosch / Riverflow / Ro Halfhide / Rob’s 

Pianobar / Robin Block / Roos. / Roosbeef / Rotterdam Ska-Jazz Foundation / Rough Riders / Roughsteppaz / Roy Santiago / Rubber / Rumbone / Rust! / 

Sabrina Starke / Sad O Sky / Sal / Salih Nour / Sallyskunk / Sandusky / Satellite 7 / Sea News / Sean Walsh Band / Secret Handshake Club / Secret Umbrella / 

Seedling / Seeka / Seesaw / Sellfish / Sennen / September Fools / Seven Eleven / Sexton Creeps / Shane / Shannon Lyon / Sheriff of Hong Kong / Shock Royal 

/ Shotgun / Shadow / Showdog / Signe Tollefsen / Silence is Sexy / Sillo / Sillybits / Silver / Six Men in a Row / SJ-Groover / Sjon / Skarl / Skiggy Rapz / Skinto 

/ Skip the Rush (Hit Me TV) / Skipper / Sleepwalkers / Slow Blow Fuse / Slow Poke Rodrigo / Smalltown Romeo’s / Smell / Smutfish / Snatchin’ Jenny / 

Sneakerfreak / Snowball / So What / Sobchek / Soda P / Solitude / Solo Moderna / Sonar Lodge / Sophie Zeyl / Soul Sister Dance Revolution / Soulkikker / 

Soulville / Soulwicked / Space Marines / Spaceguards / SpaceyNL / Spawn / Speedbambergen / Speedcocks / Spoiler / Spotrockers / Stacey / Stacy Cats / 

Stairs to Nowhere / Stammer Lee / Starcatcher / Starfish Bowl / State of Eye / Static G / Steamro’ Red Hots / Stevie J. / Stijn van Kreij / Stilettos / Stof / Stöma 

/ Straf / Strawberry Jam / Stuurbaard, Bakkebaard / Stylus / Sun Caged / Sunday Soul Nsemble / Sungrazer / Supercity / Superfloor / Supernatural / Susies 

Haarlok / Swamp Chicken / Sway / Sweet Assembler / Swelter / Sykosonics / ’t Hardt / ’t Kaf / T-99 / T.IF.T. / Tackedak / Taildragger / Tammo / Tangarine & 

frineds / Tank86 / Tante Annie & de Neefjes / Taste of Insanity / Taxi to the Ocean / Te Water / Teledubbies / Templo Diez / Ten Page Pilot / Ten Without P / Tenants 

/ Tenement Kids / the 101’s / the Apers / the Benelux / the Better Offs / the Black Atlantic / the Blackest Grey / the Bloody Honkies / the Blue Shades / the 

Bodybags / the Bohemes / the Centimeters / the Cheerful Fruitflies / the Chimney Brothers / the Cohens / the Cosmic Carnival / the Coy Boys / the Cry Ugly / 

the Cuties / the Defpenalty / the Doubleshots / the Dust Bowl Drifters / the Dutches / the Eaves / the Exploding Shetland Ponies / the Fart Farmers / the 

Feromones / the Fifth Alliance / the Four Piece Band / the Freaks & the Dirty Dancers / the Fudge / the Funktransplant / the Gecko Brothers / the Ghosts of 

Navarone / the Girls / the Happy Few / the Heyz / the Horse Company / the Hype / the Information / the Jetsams / the Jim Morrisons / the Junes (Bertholf) / the 

Kevin Costners / he Kickers / the Killer Bananazz / the La La Lies / the Liszt / the Mad Trist / the Madd / the May Bees / the Mercymen / the Monroes / the 

Naturals / the New / the New Shining / the Palookas / the Pax / the Pikeys / the Polar Exploration Ship / the Preachers / the Prefuntery Sniff / the Proov / the 

Q-Club / he Real Danger / the Red Shots / the Regulars / the Relish / the Revolvers / the Ride / the Riots / the Risque / the Routines / the Secret Love Parade / 

the Sheer / the Shenanigans / the Skabadivers / the Skarabeez / the Skidmarks / the Spiv / the Starcrossed & Easy / the Stutters / the Suicidal Birds / the 

Swains / the Thunderbirds / the Tommycats / the Tunes / the Upsessions / the Used to Be’s / the Veldman Brothers / the Wild Specialties / the Woodwards / the 

Worng Jeremies / the Yearlings / TheDarko / Them Apples / These Seats Are Taken / This Beatiful Mess / This is Total War / This Leo Sunrise / Tiger Counter of 

Drog Orkestar / Tipi800 / Toadstool / Toe Maar / Toktek / Tom Musca / Tomcat / Tommy / Tommy Ebben / Toner Low / Trenchcoat / Tres B / Trio de la Rosa / Trio 

Pyramide / Triplex / Trouble, Heartache & Sadness / Tturners Bblues / Tududuh / Tuna de Nimega / Tunnelfist / Two Way Radio / U-Gene & Oh Jay / Uncle Frankle 

/ Uncle Lukes Cousins / Undesire / Unyx / Unza Unza Orchest*r / Variomatic / VD Inc / vs Smoke / Vega Leatherbutt Show / Vegas For Millions / Vehicle / Venus 

Flytrap / Very Girls / Viberider / Vick en zijn Mannen / Viezeverza / Vinsky Project / Virgin Fang / Viva Las Vegas / Viva Zapata / Vivid / Vixy / Vladimir / Voicst / 

Voltage / Voor Lief / Vox von Braun / Wagga / Wahid Thaziri / Walker Diver / Wallrus / We are FM / We Love People in Bearsuits / We vs. Death / Wealthy Beggar 

/ Whacha / Whaha / Where’s My Brain / Whey Aye Pet / White Sands / Who’z Drop / Wicked Wonderland / Wicky / Wild Bill & his Alabama Speed Steamers / 

Wild Flowers / William / Wixley / Wim Koevoetsband / Winnie / Winter People / Winterjong / Wiseguy / Wooden Constructions / Woody & Paul / Woordlooiers / 

Woost / Woot / Wotienke / Wrecktinize / Wreckyard / Wysiwyg / X-Lex / Xess / Yacusy / Yann Lawick / Yes!! Pinkpink.. / Ygdrassil / Yori Swart / Yoshi Breen / 

Yoshimi! / Youmeelectricity / Ysis / Yukka / Zaad / Zaphod / ZaZa / Zea / Zebra / Zeus / Ziel / Zingari / Zolar / Zoppo / Zorita / Zucht / Zwerfhond op de Bierkaai



 

24 25met als doel nieuwe bands, podia en publiek bij elkaar te 
brengen. Alle optredens zijn gratis. Verder kun je je laten 
voorlichten door BUMA On Tour (in 6 steden) en genieten 
van 3FM Serious Talent of 3VOOR12’s Hollandse Nieuwe 
op gelijknamige podia (kijk hier voor meer info). Naast 
meer dan 100 jonge bands doen ook een twintigtal jonge 
organisatoren ervaring op door de Popronde in hun eigen 
stad te coördineren. Zij lichten enkele veelbelovende acts 
uit. Eyal van der Reep organiseert Popronde Amsterdam, 
morgenavond dus, en tipt:

 I Am Oak 
Op welk alternatief festival staat I Am Oak niet? Into The 
Great Wide Open, Incubate, Crossing Border. Deze band 
had zomaar de 3VOOR12 Award kunnen winnen, ware het 
niet dat Moss er met die prijs vandoor ging – een band 
die al in 2006 (!) op de Popronde speelde. Ook De Nieuwe 
Anita, een klein Amsterdams cultureel café, is afgelopen 
jaar steeds populairder geworden. Warme, zachte folk in 
een stil café, dat lijkt van te voren al een perfect match:

 Bombay Show Pig 
Het aantal stoner-rockbands blijft toenemen. Na De 
Staat, The Mad Trist en GOTV kijkt nu het iets meer 
melodische Bombay Show Pig om de hoek. Pacific 
Parc is een rock & roll-tent op het Westergasterrein 
die elk weekend bomvol staat. Op de jaren ’50 getinte 
dansfeesten worden nieuwe en verrassende acts voor 
de leeuwen gegooid. Gelukkig staan mensen die komen 
om te dansen erom bekend, ongeacht hun smaak, 
iedere band warm te onthalen. Ook in de rest van het 
Westerpark staan bij de Popronde Amsterdam veel 
rockbands geprogrammeerd.

Dan coördinator Francis Pronk over haar 
Popronde in Rotterdam, komende vrijdag:
 Handsome Poets 
Deze band timmert al aardig aan de weg: 3FM Serious 
Talent met single Blinded, gespeeld in grote zalen als 
Tivoli, Watt en P60 en op festivals als Xnoizz/Flevo. Op 
17 september staan ze met hun energieke en toeganke-
lijke indiepop op het 3FM-podium in café Linssen:

 Bram deHont 
Al vanaf jonge leeftijd is gitaar en piano spelen Bram 
Dehonts grote passie en houdt hij zich met weinig 
anders bezig dan componeren. Inspiratie haalt hij uit 
het werk van zijn muzikale voorbeelden Nick Drake, 
Jack Johnson, John Mayer en Coldplay. Life Isn’t Over 
is de titel van de eerste single die verschijnt op zijn nog 
naamloze debuutalbum:

Momenteel tourt Bram door het land als voorpro-
gramma van Jacqueline Govaert. Op 17 september is 
hij tijdens de Popronde te zien in See You See Me in de 
Hartmanstraat (zijstraat Witte de Withstraat). Over een 
jaar kun je zeggen: “Ik was erbij!”

Lotte Jonker tipt Popronde Zwolle, komende 
zaterdag:
 Kashmere Hakim 
Een Marokkaanse singer/songwriter uit Amsterdam, 
die met The Hillsinger een prachtige EP met folky luis-
terliedjes de wereld in bracht (gratis download of hele 
EP te koop). Zijn muziek brengt je terug naar de jaren 
’60 en ’70; puur en verhalend, met sterk gitaarspel. 
Hij is zaterdag te zien in Popfront, als opener van de 
Popronde Zwolle:

 Mindpark 
Mindpark bestaat uit 3 Nederlanders en 1 Vlaming. Met 
invloeden van Radiohead en dEUS maken ze gelaagde 
en spannende poprock, vol strakke wendingen en een 

hier vrolijk op door heel veel te gaan dansen -en dan 
vooral de leadzangeres. Veel kabaal, energie en rare 
danspasjes dus, dat is New YX omschreven in één zin. 
Het kabaal en de energie waren van hoogstaand niveau, 
jammer genoeg de danspasjes niet echt -wel leuk hoor.

Room Eleven. Dat is het eerste waar je aan denkt wan-
neer je ROOS. hoort. Niet dat het erg is, want ze zet een 
geweldige show neer. Haar stem is loepzuiver, het klinkt 
als een zorgeloze dagdroom waarin de wereld even stil 
lijkt te staan. ROOS. weet in een verrassende mix van 
pop, jazz en soul een soms vertederend lichte kijk op het 
leven te geven.

GZIG popronde 2010 rdam roos 1 Popronde 2010 Rot-
terdam @ Binnenstad, RotterdamGZIG popronde 2010 
rdam roos 2 Popronde 2010 Rotterdam @ Binnenstad, 
RotterdamGZIG popronde 2010 rdam roos 4 Popronde 
2010 Rotterdam @ Binnenstad, Rotterdam.

De laatste band voor ons is Handsome Poets, die ook in 
het 3FM Serious Talent café spelen. Deze band speelt niet 
akoestisch en dat is helemaal niet erg. Het indiepop geluid 
van de band energiek, catchy en origineel. De ‘knappe 
dichters’ hebben natuurlijk last van een romantische kijk 
op de wereld met een licht melancholieke ondertoon, zoals 
dat hoort bij poëten in deze tijd. Dat ‘handsome’ staat 
natuurlijk voor de maatpakken die de heren dragen.

Overal gezien is de Popronde Rotterdam een groot suc-
ces. Kroegen die vol staan, Popronde cd’s die verkocht 
worden en genoeg mensen die het naar hun zin hebben 
op een regenachtige vrijdag.

Tekst door Rick Daijs

 3VOOR12 ROTTERDAm 
Popronde Rotterdam laat zien dat 
Nederland barst van het talent
Geslaagde editie met maar liefst 27 bands
Tekst: Marlou van der Linden 
Foto’s: Marcel van Leeuwen
dinsdag 21 september 2010 21:15

Rotterdam, de derde stad in deze editie van de Popronde, 
was vrijdag 17 september aan de beurt om het toneel 
te vormen voor maar liefst 27 opkomende bands buiten 
de eigen regio. Onder andere poppodia, cafés en clubs 
waren omgebouwd tot een gezellig onderkomen waar de 
artiesten en het publiek optimaal konden genieten van 
deze muzikale en feestelijke avond. Dat Nederland groot 
muzikaal talent bezit waar we trots op mogen zijn, is 
deze avond overtuigend bewezen.

Café Linssen is tegen een uur of 9 redelijk volgestroomd 
met een veelzijdig publiek. Ondanks een regenachtige 
start van de avond voeren lachende gezichten en gezel-
lige gesprekken de boventoon. Er heerst een enthousi-
aste sfeer die tot buiten het café doordringt. Aan de heren 
van indie/pop band Little Things That Kill de taak om dit 
enthousiasme over te hevelen naar hun optreden. Deze 
normaal gesproken 4-koppige band bestaat vanavond 

experimentele invalshoek. Zaterdag staat Mindpark op 
het 3VOOR12 Hollandse Nieuwe-podium in Eureka:

Genoeg te doen dus komend weekend. Over 2 weken: 
tips uit Almere en Utrecht.

 AT5.nl  
woensdag 15 september 2010 14:25
Popronde doet voor het eerst 
Amsterdam aan

Twintig jonge acts krijgen donderdag 16 sep-
tember de kans hun talenten te laten zien.

Dan spelen zij op de Popronde, het rondreizende festival 
voor opkomende artiesten dat voor het eerst ook in 
Amsterdam wordt georganiseerd. 3FM en 3VOOR12/
Amsterdam verzorgen respectievelijk het programma in 
Flexbar en De Nieuwe Anita.

Het volledige programma kan op de website van 
Popronde bekeken worden.

 Rotterdam 

 Rotown.nl 
Vrijdag 17 september
Popronde Afterparty feat. Bombay Show Pig
klinkt als: De Nederlandse variant op Yeah 
Yeah Yeahs

Jawel, de Popronde strijkt weer neer in Rotterdam! Het 
betreft een gratis toegankelijk festival, reizend langs 
25 Nederlandse steden. Het centrum van de stad vormt 
hierbij het festivalterrein, waarbij deelnemende cafés 
een podium bieden aan opkomend talent van eigen 
bodem. Evenals voorgaande jaren houden we in Rotown 
de officiële afterparty met deze editie een speciaal 
optreden van Bombay Show Pig. Naar eigen zeggen niet 
zomaar een band, maar een “noise statement”. Zelfs 
zonder basgitarist weet dit power-trio een baklading 
herrie af te leveren waar je u tegen zegt. Geïnspireerd 
door de vuige rock van bands als Yeah Yeah Yeahs, 
The Kills en Death From Above 1979 schuilt er immer 
een toegankelijk song achter de muur van geluid. De 
donkere gitaren en opzwepende drums worden daarbij 
versterkt door opmerkelijk soulvolle zangpartijen. Het 
moge duidelijk zijn dat Bombay Show Pig vooral live 
een band is om mee te maken. De entree is geheel 
gratis, oftewel je bent van harte welkom!

door omstandigheden uit enkel de zanger en de gitarist, 
die op een akoestische wijze de set terugbrengen naar 
de oorsprong van het liedje. Hoewel zanger Toni hart 
en ziel in de nummers gooit en zijn best doet om het 
gevoel over te brengen op het publiek, lijkt deze niet 
geheel onder de indruk. Toch toont het publiek, dat door 
de misschien te gezellige sfeer niet zit te wachten op 
een eenzijdige gevoelige set, blijk van waardering door 
de band na elk nummer te trakteren op een enthousiast 
applaus. Een vreemde wisselwerking. Wanneer de zanger 
in opdracht van het café omroept dat er meer gedronken 
moet worden, neemt de gezelligheid ten koste van de 
aandacht voor de band enkel toe. Gelukkig voor de band, 
is de Popronde nog maar net begonnen en kan ze tijdens 
een herkansing in complete formatie vol overgave op de 
voorgrond treden om het publiek te overtuigen.

Na Little Things That Kill, mag de jonge pop/rock formatie 
Handsome Poets een poging wagen om het publiek uit 
de gezellige babbelmodus te krijgen. Al snel slaagt deze 
stijlvol geklede band in haar taak: het café stroomt voller, 
terwijl het publiek de aandacht op de band richt en zelfs 
losser begint te komen. De overenthousiaste zanger 
springt, op het daarvoor veel te kleine podium, vrolijk in 
het rond en zorgt voor de interactie met het publiek en 
de rest van de band. Helaas lijkt de motor na een aantal 
nummers uitgeraasd en houdt een deel van het publiek 
het alweer voor gezien. De nummers zijn misschien 
weinig vernieuwend en ook aan variatie ontbreekt het 
een en ander. Erg leuk, maar niet leuk genoeg. En zeg 
nou zelf, er is op de Popronde te veel te zien om te lang 
in hetzelfde café te blijven hangen.

In club Vibes brengt de Haagse jonge pop/rock band 
So What zeer enthousiast haar hitgevoelige nummers 
ten gehore. Deze combinatie van The Kooks en Arctic 
Monkeys, geheel in een eigen jasje gestoken, laat het 
opvallend gemengde publiek knikkend en met zichtbaar 
genietende gezichten toe kijken. Helaas gaat het publiek 
nog niet echt los, waardoor de zanger zich geroepen 
voelt meerdere pogingen te wagen om de voetjes van 
de vloer te krijgen. Nadat het publiek een paar stappen 
naar voren doet en wat dansmoves laat zien, vervalt het 
grootste deel alweer in genietende rust. Toch weerhoudt 
dit de jonge honden niet om vol energie door te knallen, 
terwijl ze duidelijk laten zien dat ze goed op elkaar zijn 
ingespeeld. De zanger en de drummer lijken gedurende 
het optreden een ‘battle’ te vormen: Wie van ons is de 
leukste? Terwijl de gitarist en de bassist zich bewust op 
de achtergrond houden. Dit zorgt voor een mooie balans. 
De set is erg gevarieerd en ze weten het publiek keer op 
keer te verrassen met als hoogtepunt de drummer die er 
plots een gitaar bij pakt met als gevolg: vier gitaren op 
een rij. Het publiek in de Vibes applaudisseert overtui-
gend en is dankzij So What flink opgewarmd.

Vanuit café Iez wordt de overweldigende garagerock 
van The La La Lies tot diep in de Witte de Withstraat 
gelanceerd. Bij binnenkomst valt het publiek letterlijk en 
figuurlijk voor het jaren 60 geluid van deze band, wat 
veel verrassende en blije gezichten oplevert. Het publiek 
geniet zichtbaar van het scheurende gitaarspel dat de 
zanger/gitarist, de gitarist en de bassist in een soort van 
driehoek door het café laat dreunen. Hiermee maakt 
de band duidelijk dat ze bestaat uit muzikanten met de 
nodige ervaring. Het publiek is redelijk los en een groep 
enthousiastelingen begint middenin een nummer een 
luidkeelse ‘nananana’ in te zetten, wat door de band met 
een grote lach wordt ontvangen. Het café is eigenlijk veel 
te klein en de band heeft weinig woorden nodig. Wanneer 
er iets mis gaat met het geluid, maakt de zanger het 
toepasselijk goed met het nummer ‘Sorry’. En het is hem 
meteen vergeven.

 roarezine.nl 
Popronde 2010 Rotterdam @ Binnen-
stad, Rotterdam
Door Gastschrijver, 24 september 2010
Geplaatst in: Festivals468x bekeken

POPRONDE Popronde 2010 Rotterdam @ Binnenstad, 
RotterdamDe Popronde, het reizende muziekfestival van 
Nederland, ging 10 september weer van gang in Nij-
megen. De Popronde is voor talentvolle en opkomende 
bands in Nederland die de mensen kennis willen laten 
maken met hun muziek, voor degenen die de muziek 
nog niet kennen respectievelijk.

Even na zessen begint Mees met haar optreden in 
restaurant Engels. Door de locatie is de sfeer erg intiem. 
Mensen kunnen rustig verder eten zonder zich te storen 
aan de muziek. De liedjes zijn goed hoorbaar, zelfs door 
het geroezemoes in het restaurant. Door de stem van 
Mees en de intieme sfeer lijkt alles op zijn plek te val-
len. Je wordt gewoon in extase gebracht. Na wat gedoe 
met het geluid begint The Relish een kwartiertje laat 
dan gepland. Het begint rustig, maar schijn bedriegt; het 
is een fijne pop band met veel andere invloeden -jazz, 
funk en soul. Ook is het algemene plaatje wat poppier 
dan Jess. Desalniettemin, The Relish doet niet onder 
voor haar. Toch vind het publiek de pop van The Relish 
wat leuker dan Mees.

Daarna was het doorlopen naar Will’ns en Wetens waar 
Growlin’ Love & Pain gaat spelen. In de ouderwetse en 
gezellige stamkroeg staan een paar jongelui. Een daarvan 
ben ik, de anderen zijn respectievelijk een andere journa-
list en de band zelf. Deze soul/rock band laat ons horen 
dat ook rock volop aanwezig is op de Popronde. Het 
geluid laat het soms wel even afweten, maar het bederft 
de sfeer- en de muziek niet. Op die momenten vraag je je 
af waarom ze nog niet op de radio worden gedraaid.

De Amerikaanse Lake Montgomery heeft de prachtigste 
locatie van alle bands op de Popronde om in te spelen: een 
kerk. Om helemaal precies te zijn de Paradijskerk, bijna 
direct naast Rotown. Een restaurant, bar of kroeg zou ook 
niet goed zijn geweest, de sfeer voor haar melancholische 
muziek in de kerk is perfect. Bewapend met alleen een 
gitaar en een microfoon- en rugdekking van een cello die 
als basgitaar dient, doet ze de kerk gewoon sidderen.

Café Linssen dient als de 3FM Serious Talent Stage. 
Daar treedt ook Little Things That Kill op. De band zelf 
staat omschreven als een indiepop band, maar daar is 
vanavond weinig van terug te merken. Door afwezigheid 
van een bandlid wordt het roer omgegooid en worden 
alle liedjes akoestisch gespeeld. Is dat erg? Nee, totaal 
niet. Of het beter is dan een voltallige band? Dat weten 
we niet, daarvoor moeten we de band eerst in zijn 
totaalplaatje aanschouwen.

In café lez treedt New YX op. Het eerste wat opvalt is 
de beperkte ruimte die de band heeft, ze staan namelijk 
pal voor de ingang. Vooral de gitariste heeft het lastig 
door het langslopende publiek. De band reageert 

Terug in club Vibes, is het door het So What opgewarmde 
publiek losser gekomen. De tevens Haagse jonge indie/
rock band Woot heeft inmiddels het podium betreden. 
Naast het publiek is ook de zaal behoorlijk opgewarmd 
en de drie zwetende jongens op het podium trakteren 
de dampende menigte op een afwisselende energieke 
set. Het ene moment produceert de zanger een knap 
geluid, terwijl het andere moment de pakkende gitaarrifs 
de overhand nemen. Ook de drummer houdt zich, met 
zijn halfnaakte lichaam en sterk slagwerk, niet op de 
achtergrond. Passend bij de stijl van de band neemt de 
zanger/gitarist een nonchalante, misschien arrogante, 
houding aan. Hij beveelt het publiek meerdere malen tot 
springen en in tegenstelling tot de zanger van So What, 
boekt hij daarmee meer succes. Toch blijft het gros van 
het publiek knikkend en bewonderenswaardig toekijken, 
wat doet vermoeden dat de zanger vergeet dat hij voor 
een gemengd publiek staat en niet voor een zaal vol 
overenthousiaste leeftijdsgenoten. Het toppunt wordt 
bereikt als hij het publiek letterlijk vraagt om een toegift. 
Gelukkig is het publiek de beroerdste niet en stemt deze 
luidkeels in met dit verdiende verzoek.

Popronde Rotterdam heeft garant gestaan voor een 
feestelijke en muzikale avond. Het publiek heeft zicht-
baar genoten van het muzikale talent dat Nederland 
rijk is. Al hadden de bands over het algemeen graag 
gezien dat het publiek meer los had gegaan, werden 
het enthousiasme en de energie hier niet minder op. 
Tijdens deze intieme optredens hebben de artiesten met 
eigen ogen kunnen zien dat het opvallend gemengde 
publiek vol bewondering hun talent heeft aanschouwd 
verzegeld met een luid en verdiend applaus. 

 Zwolle 

 Weblogzwolle 
Programma Popronde Zwolle 2010
woensdag 25 augustus 2010
AddThis
Zwolle - Ook dit jaar strijkt rondreizend festival De 
Popronde neer in de binnenstad van Zwolle. Lotte 
Jonker & Renée van der Ster i.s.m. Hedon nemen op 18 
september 2010 de coördinatie op zich en proberen tot 
een gevarieerd te programma te komen waar talentvolle 
opkomende bands een plek krijgen in één van de vele 
horecagelegenheden in de binnenstad.

Voor de editie in Zwolle zijn inmiddels Boef en de 
Gelogeerde Aap, So What, The Bohemes, Woot, De 
Gringo’s, Corijn, Little Things That Kill, Mindpark, 
Moonpilot, Krach, Eins-Zwei-Orchestra, Easy Joe, 
The Wrong Jeremies, The Swains, Kashmere Hakim, 
Marlon Penn, The Cosmic Carnival (2X), Shock Royal, 
The Pikeys, ROOS, Bram Dehont en Birth Of Joy 
geboekt. De Popronde is hét reizende muziekfestival 
van Nederland. Dit jaar strijkt het festival neer in 25 
steden. De Popronde is voor talentvolle opkomende 
Nederlandse bands en artiesten dé kans om intensieve 
speel- en tourervaring op te doen, een nieuw publiek 
te bereiken en het netwerk buiten de eigen regio uit 



26 27te breiden. In elke stad spelen op één avond tientallen 
bands en acts op zo’n twintig locaties, variërend van 
bruin café tot poppodium.

De Popronde is geen wedstrijd! Bands als Voicst, The 
Sheer, Racoon, Lucky Fonz III, Sabrina Starke, De Staat 
en The Mad Trist zijn voorbeelden van bands die voor 
hun doorbraak naar een groter publiek meereisden met 
de Popronde en gewoon in de kroeg, ‘right in your face’ 
te beleven waren.

De deelnemende locaties zijn: Sally O’ Briens (FM 
podium), Eureka (3voor12 Podium), Kaya, The Pool, 
De Singel, Popfront, Hedon (foyer), Minstrel Music, ‘t 
Beugeltje, Gelagkamer Hoogh, De Casteleijn, De Pul, 
Jazzy Jam, De Hetebrij, Grizzly’s, In De Buurt, Het 
Vliegende Paard. De afterparty vindt plaats in Eureka 
vanaf ca. 00.30uur
Bevestigde bands zijn: 

De Popronde is gratis toegankelijk.

 Ikdoe.nl
Popronde Zwolle 2010
Prijs € 0,00 - Locatie: Zwolle 
Openingstijden: za 18 sep 2010 20:00
Categorie: Festivals, pop, baroque, electronic, satanical 
pop, popmuziek, brutal death metal, Zwolle
Website: www.popronde.nl

De Popronde is hét reizende muziekfestival van Neder-
land. Dit jaar strijkt het festival neer in 25 steden. http://
www.popronde2010.nl De Popronde is voor talentvolle 
opkomende Nederlandse bands en artiesten dé kans om 
intensieve speel- en tourervaring op te doen, een nieuw 
publiek te bereiken en het netwerk buiten de eigen regio 
uit te breiden. In elke stad spelen op één avond tiental-
len bands en acts op zo’n twintig locaties, variërend 
van bruin café tot poppodium. De Popronde is geen 
wedstrijd! Bands als Voicst, The Sheer, Racoon, Lucky 
Fonz III, Sabrina Starke, De Staat en The Mad Trist zijn 
voorbeelden van bands die voor hun doorbraak naar een 
groter publiek meereisden met de Popronde en gewoon 
in de kroeg, ‘right in your face’ te beleven waren. Alle 
concerten zijn gratis toegankelijk. Line-up en alle andere 
info volgt… http://www.myspace.com/popronde

Bekijk Popronde Zwolle 2010 op zwolsuitburo.nl

 Maastricht 

Wotienke, singer/songwriter/indie, John Mullins, Wycker 
Brugstraat
Colossa, rock, Sticky Fingers, Koestraat
22.30u
Birth of Joy, psychedelic rock, de Joie, Achter het Vleeshuis
The Pikeys, stonerrock, BaRRock, Tongersestraat
The Bohemes, indie/rock, de Belsj, Stenenbrug
Cloudmachine, indie, El Python, Wycker Brugstraat
23.00u
Mees, singer/songwriter, Lumiere, Boogaardenstraat
Ilanois, pop/rock, Shamrock, Brusselsestraat
The Swains, garage/rock/blues, The Rambler, Rechtstraat
Wild Bill & his Alabama, Speed Steamers speedrock, de 
Duke, Koestraat
Mary Had a Little Band, alternative pop, Jenze, Alexander 
Battalaan
Audioknights, dance/pop, FM Kaffee, Markt
Fleaco, dance, Defilé, Markt
Electric AlleyCat, electro/rock, Zondag, Wycker Brugstraat
23.30u
The Bodybags psychobilly, Falstaff, Sint Amorsplein
Deadbeat Passenger, rock, Au Mouton Blanc, Kersenmarkt
00.00u
Krach, electro/rock, de Joie, Achter het Vleeshuis
Mindpark, alternative pop/rock, Lumiere, Boogaardenstraat
The La La Lies, rock, BaRRock, Tongersestraat
The Cosmic Carnival, pop/rock, de Belsj, Stenenbrug
Zaphod, dance/drum&base, Landbouwbelang, Biesenwal
Easy Joe, pop, El Python, Wycker Brugstraat
Yori Swart, singer/songwriter/pop, John Mullins, Wycker 
Brugstraat
Bombay Show Pig, noise/rock, Sticky Fingers, Koestraat

 Deventer 

 destentor.nl 
Popronde doet Deventer aan
dinsdag 21 september 2010 | 17:01 | Laatst bijgewerkt 
op: dinsdag 21 september 2010 | 18:14

DEVENTER - Reizend festival De Popronde doet zaterdag 
25 september de binnenstad van Deventer aan. Zestien 
bands - allemaal van buiten deze regio - vertonen hun 
kunsten op de podia van onder meer Het Burgerwees-
huis, De Heks en De 7e Hemel.

Het gratis festival geeft een overzicht van wat er op 
het moment speelt in de livemuziek, afgezien van de 
mainstream muziek. New YX, een garagepopband 
uit Amsterdam, speelt de eerste akkoorden van de 
popronde in Deventer om 20.00 uur.

Tijdens het festival voeren de genres rock en (expe-
rimentele) pop de boventoon. Maar ook folk, dance, 
blues en soul hebben een plek in de programmering. 
Ook worden de singer-songwriters niet overgeslagen. 
Zo staat Corijn uit Groningen in de Heeren op de 
Brink. Corijn won in 2009 singer/songwritercontest 
Nootuitgang en is bekend om zijn zachte stem en sterk 
gearrangeerde nummers.

 Musicfrom.nl 
Popronde Maastricht barst uit de 
voegen
20 sep 2010, 14:39
rubriek: Live | door: Redactie | gelezen: 704x  

De Popronde is in volle gang. Gedurende de herfst-
maanden zullen in een enorme hoeveelheid podia, 
café’s en gelegenheden een nog grotere hoeveelheid 
bands en acts optreden. Op MusicFromNL zullen we 
elke editie een paar dagen van tevoren aankondigen, 
zodat je je plannen voor het opvolgende weekend altijd 
nog tijdig kunt wijzigen als dat nodig is.

Maastricht
Met 38 bands op de rol mag de Popronde in Maastricht 
(donderdag 24 september) zich gerust voegen bij de 
grote jongens. De hoeveelheid bands die komt spelen 
draagt ook bij aan een verrassende programmering. 
Een officiële afterparty is er niet, maar dat wordt 
ruimschoots gecompenseerd door maarliefst 8 bands 
die om 0:00 uur nog moeten beginnen. De Popronde 
Maastricht wordt georganiseerd in samenwerking met 
Ap-Art Events.

20.00u Jess | Falstaff
20.30u Hunting The Robot | Au Mouton Blanc
21.00u
Jesse Maria | El Python
G O T V | de Joie
Blue Velvet | de Belsj
Lake Montgomery | Landbouwbelang
21.30u
De Gringos | d’n Avanceur
Moonpilot | Shamrock
The Cohens | The Rambler
Spaceguards | de Duke
Grizzly Adams | Jenze

22.00u
So What | Falstaff
Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love | Landbouw-
belang
woot | Au Mouton Blanc
Wotienke | John Mullins
Colossa | Sticky Fingers
22.30u
Birth of Joy | de Joie
The Pikeys | BaRRock
The Bohemes | de Belsj
Cloudmachine | El Python
23.00u
Mees | Lumiere
Ilanois | Shamrock
The Swains | The Rambler
Wild Bill & his Alabama Speed Steamers | de Duke
Mary Had a Little Band | Jenze
Audioknights | FM Kaffee
Fleaco | Defilé
Electric AlleyCat | Zondag
23.30u
The Bodybags | Falstaff
Deadbeat Passenger | Au Mouton Blanc
00.00u
Krach | de Joie
Mindpark | Lumiere
The La La Lies | BaRRock
The Cosmic Carnival | de Belsj
zaphod | Landbouwbelang
Easy Joe | El Python
Yori Swart | John Mullins
Bombay Show Pig | Sticky Fingers

De Popronde is van september tot november en reist 
langs 24 verschillende steden in Nederland. Het festival 
geeft de kans aan beginnende artiesten om te spelen 
in andere regio’s. De 100 deelnemende bands werden 
gekozen uit circa 700 aanmeldingen.

 henkjanvanderklis.nl 
Met de fotocamera op popronde in 
Deventer binnenstad
Geplaatst door Henk-Jan van der Klis Retaggr Profile 
Card op 26 september 2010

Zaterdagavond was ik voor Festivalinfo.nl in de weer met 
m’n fotocamera om een sfeerverslag van de editie De-
venter op de Popronde 2010 te maken. De Popronde, een 
initiatief van Popwaarts en VPRO’s 3voor12 betekent voor 
de bezoeker een reeks gratis toegankelijke optredens van 
Nederlandse pop/rockbands in diverse horeca gelegenhe-
den en uitspanningen in een plaats. Een keur aan bands 
is zo een aantal weken lang te vinden in diverse steden, 
zaterdagavond dus in mijn geboortestad. Voorafgaand aan 
de concerten kon ik gezellig mee-eten met de Popronde 
crew in het café van Het Burgerweeshuis aan de Bagij-
nenstraat. Van 1974-1982 zat ik ernaast op de Koningin 
Wilhelminaschool (tegenwoordig Openbare Daltonschool 
De Hagenpoort) en toen was het Burgerweeshuis nog in 
restauratie. Al jarenlang is het pand hét lokale poppodium. 
En natuurlijk blijft het leuk de binnenstad en het waterfront 
aan de IJssel weer eens te bewandelen. Het schema voor 
de zaterdagavond zag er zo uit:
20.00u New YX garage/pop Het Burgerweeshuis, 
Bagijnenstraat
20.15u Corijn singer/songwriter de Heeren op de Brink, 
Little Things That Kill indie/pop de Heks, Brink
20.30u So What pop/rock Persee, Brink 
21.00u Jesse Maria pop De 7e Hemel, Grote Kerkhof 5
21.30u G.O.T.V. stonerrock Walhalla, Achter de Muren 
Zandpoort 
The Cosmic Carnival pop/rock Crossroads, de Graven
Mary Had a Little Band alternative pop Art of Memory, 
Grote Kerkhof 
21.45u I am Oak modern folk Het Burgerweeshuis, 
Bagijnenstraat 
22.00u SEEKA electro/rock de Heeren op de Brink, Brink 
22.30u Handsome Poets pop/rock de Alm, Kleine Overstaat 
Audiofeel dance/pop de Heks, Brink 
Casper Adrien singer/songwriter/folk De 7e Hemel, 
Grote Kerkhof
23.00u The Cohens alternative rock Walhalla, Achter de 
Muren Zandpoort
23.15u Audioknights dance/pop Moskou, Brink 
23.30u Deadbeat Passenger rock de Elegast, Brink

New YX had aan de start nog maar weinig publiek, maar 
gaandeweg stroomde het Burgerweeshuis tijdens de 
optredens van New YX en folkband I Am Oak vol. Minder 
geluk had singer/songwriter Corijn in het donker achterin 
De Heeren op de Brink, hoewel Seeka later op de avond, 
nog steeds in het donker, wel tegen een muur van mensen 
aan speelde. Ik werd letterlijk Danscafé Persee op de Brink 
in getrokken om met wat aanwezige pers en vrienden het 
eerste publiek van pop/rockband So What te vormen. Ook 

Meer info op:
Uiteraard zul je dit jaar weer de programmering van 
alle Poprondes in onze concertagenda aantreffen. Die 
agenda vind je ook - met heel veel overige informatie - 
op het profiel van Popronde op deze site. Verder is op de 
Popronde-site onder meer van alle geselecteerde bands 
die touren met Popronde 2010 een korte beschrijving, 
foto en een nummer te vinden. Zie www.popronde.nl. 
Ook de adressen van de locaties vind je daar.

 vvv-maastricht.eu 
Popronde in Maastricht 2010
Vrijdagavond 24 september wordt de Maastrichtse bin-
nenstad vanaf acht uur compleet in de popmuziek on-
dergedompeld met Popronde 2010. Bands met illustere 
namen als Woot, The Pikeys, The Bodybags en G.O.T.V. 
veranderen de stad in een groot festival tot in de nacht. 
Kijk voor de tijden en locaties van de optredens op 
www.maastrichtsuitburo.nl en www.popronde.nl

 maastrichtsuitburo.nl 
Popronde in Maastricht 2010

Vrijdag 24 september vind je het poptalent van 
Nederland op tal van locaties in de binnenstad. 
In onderstaand overzicht zie je op welke tijd, 
welke band, waar optreedt.
Meer informatie over de bands vind je op: www.
popronde.nl/steden/Maastricht/

20.00u
Jess pop/jazz, Falstaff, Sint Amorsplein
20.30u
Hunting The Robot alternative rock, Au Mouton Blanc, 
Kersenmarkt
21.00u
Jesse Maria, pop, El Python, Wycker Brugstraat
G.O.T.V., stonerrock, de Joie, Achter het Vleeshuis
Blue Velvet, pop/rock, de Belsj, Stenenbrug
Lake Montgomery, folk/blues, Landbouwbelang, Biesenwal
21.30u
De Gringo’s, reggae, d’n Avanceur, Helmstraat
Moonpilot, indie/pop, Shamrock, Brusselsestraat
The Cohens, alternative rock, The Rambler, Rechtstraat
Spaceguards, surf/rock, de Duke, Koestraat
Grizzly Adams, indie/pop, Jenze, Alexander Battalaan
22.00u
So What pop/rock, Falstaff, Sint Amorsplein
Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love, pop/rock 
Landbouwbelang, Biesenwal
Woot indie, Au Mouton Blanc, Kersenmarkt

voor deze band gold gelukkig, dat later op de avond wel 
meer mensen op de been waren. Over belangstelling had 
Little Things That Kill in een stampvolle Bierencafé De Heks 
op de hoek van de Brink en Boterstraat niet te klagen. Ook 
al was zanger/gitarist  Antonie Fountain  grieperig en vond 
hij hetzelf na afloop een  zwaar optreden, heeft het publiek 
er volgens mij weinig van gemerkt.

In de gezellig ingerichte Eetcafé De 7e Hemel op het 
Grote Kerkhof zong en speelde op piano voormalig 3FM 
SeriousTalent Jesse Maria. Dat een vrouw alleen letterlijk 
in the picture staat, merkte ik aan het beschonken man-
volk om me heen dat hardop stond te fantaseren. Ook 
dat is een aspect van luisterliedjes op een zaterdagavond 
in een café ten gehore brengen. Het zijn niet alleen de 
muziekliefhebbers of de speciaal voor de Popronde op 
pad zijnde fans die toekijken.

Ook al waren stage managers aangesteld om het 
tijdschema in de gaten te houden, begonnen Mary Had 
A Little Band in Art of Memory op het Grote Kerkhof, The 
Cosmic Carnaval in Blues Rock Café Crossroads op De 
Graven en G.O.T.V. in Jongerencentrum Walhalla, Achter de 
Muren Zandpoort veel te laat. En zo was ik niet de enige 
die aan de wandel ging en bands miste. Audiofeel stond in 
De Heks te soundchecken, waar het publiek al dacht dat 
de heren ‘voor het echie gingen’, terwijl werd uitgezien 
naar de Handsome Poets die in de Popronde Rotterdam 
op de bar staand waren geëindigd. In het kleine café De 
Alm (in vroeger tijden met skilatten aan de gevel) stonden 
de heren tegen de ramen aangeplakt. En ook dat is een 
aspect van spelen in café’s, het is proppen op de paar vrije 
vierkante meters vrije ruimte. In dat opzicht boden Dans-
café Persee en Crossroads nog het meeste grondoppervlak 
en luchtruimte om het geluid kwijt te kunnen.

Ik vond zelf de relatieve rust in de binnenstad van 
Deventer nog steeds opvallend, maar dan vergelijk 
ik het wel met een bruisend Groningen, waar ik 
vrijdagavond nog te gast was. Popronde 2010 gaat tot 
en met 12 november nog verder langs een groot aantal 
steden. Check popronde.nl voor de plaatsen, datums en 
optredende bands.

 3voor12.nl 
Niveau Popronde Deventer is verhoogd
Voor het vierde jaar op rij vond de Popronde in 
Deventer plaats
3VOOR12 OVERIJSSEL
Tekst: Daan van Doorn / Foto’s: René Jannink
dinsdag 28 september 2010 17:37

Als er iets is om ieder jaar naar uit te kijken, dan is 
het wel de Popronde. De Popronde doet verschillende 
steden aan en biedt talentvolle bands de mogelijkheid 
buiten de eigen regio te spelen.

25 september 2010 vond de Popronde voor het vierde 
jaar op rij plaats in Deventer, en hoe: Little Things That 
Kill, Audiofeel, I Am Oak en Deadbeat Passenger, ik had 
er bij voorbaat al zin in.



28 29De zanger van Little Things That Kill (LTTK) verontschul-
digt zich voor het feit dat hij wat hees is door een ver-
koudheid. Als hij het niet gezegd had, was het niemand 
opgevallen. De stem van Chris Martin (Coldplay) doet 
zijn intrede. Het nummer ‘Secrets’ laat je wegzweven, 
veertig man publiek in Café De Heks genieten in stilte. 
Dat kan ook niet anders, want het geluid staat erg hard. 
Nu ik daar zo sta te luisteren vraag ik me af waarom 
ik ze niet eerder ontdekt heb. Deze ‘jonge meisjes 
band’ gaat het ver schoppen als ze de juiste mensen 
ontmoeten. Ik ben in ieder geval ‘umme’, zoals een 
goede vriendin van me altijd zegt als ze een goede band 
voor het eerst hoort.

Wie in Het Burgerweeshuis bij I Am Oak terecht komt, 
wordt geraakt door de symfonie van de driekoppige 
band. Aangezien ik net van LTTK kom, moet ik even 
buiten een sigaret roken eer ik eraan kan wennen, 
maar daarna gaat er een deur voor me open. Gewapend 
met een orgel, tom tom, hi-hat, gitaar en een stem die 
iedereen stil zou moeten krijgen, zingen ze ingetogen 
liedjes waarbij je een speld zou moeten kunnen horen 
vallen. Zou moeten kunnen, want het publiek is lichtelijk 
rumoerig. De band trekt zich er terecht niets van aan 
en buigt na elk nummer voor haar alles behalve rustige 
publiek. Uiteindelijk lukt het hen het café stil te krijgen 
en iedereen geniet van de popliedjes die geschreven 
zijn zoals popliedjes ooit bedoeld zijn. Of het je ding is 
of niet, ze doen het goed. Het publiek in Het Burger-
weeshuis vond het in ieder geval mooi.

De fotograaf en ik haasten ons terug naar Café De 
Heks, waar Audiofeel inmiddels al is begonnen met 
spelen. Het geluid staat weer erg hard en de stem van 
de zanger met hoog britpop gehalte horen we dan ook 
al ruim voordat we in het café aankomen. De muziek 
is up-tempo en lijkt in eerste instantie niet te boeien, 
totdat uw schrijver wat langer luistert en gegrepen 
wordt door de zwetende zanger met zijn unieke stem. 
Het orgel maakt het geheel af. Dan gaat het even mis: 
de basversterker valt uit. Gelukkig is LTTK er nog en 
zij lenen hun basversterker aan Audiofeel. Helaas lost 
dit het probleem niet helemaal op; af en toe valt de 
bas nog steeds uit, zodat je je waant in een slecht 
opgenomen EP. Voor degene die daar doorheen luistert: 
Audiofeel is gewoon goed, alles wat ze doen klopt. Mis-
schien is het een beetje te smooth, maar dat geeft niet, 
vermakelijk is het wel.

Vlak voor de afterparty in De Elegast krijg je Deadbeat 
Passenger om je oren.Of je nu wil of niet, je oren gaan 
eraan. De drummende chick roffelt alsof haar leven er 
vanaf hangt en de zanger zorgt dat je blijft luisteren. 
De Eddie Vedder look-a-like zingt bij ieder nummer zijn 
stem bijna stuk, de oude Bloody Honkies zijn ein-de-lijk 
terug. Deze stoere rockband maakt er op het podium 
van 1 bij 3 meter een show van die zijn weerga niet 
kent. Mocht je een cd van ze kopen, draai hem niet in 
de auto, scheelt je enorm veel boetes.

Deze editie van de Popronde in Deventer tilde alles 
in vergelijking met vorig jaar naar een hoger niveau. 
De bands zijn niet meer van het ouwe jongens kren-
tenbrood, maar goede, stoere, goed georganiseerde 
bands. Ook het tijdschema zat goed in elkaar, als je 
een beetje snel was zou je alle bands voor de helft 
kunnen zien. De organisatie in Deventer heeft er goed 
over nagedacht.

Wel was er weinig ruimte voor jonge bands, terwijl dit 
dé gelegenheid is om je te laten zien. Bij de artiesten 
is er energie genoeg, maar de jonge honden lijken 
verdwenen en dat vind ik toch wel jammer.

 Ikdoe.nl 
Popronde Heerlen 2010
Openingstijden: do 30 sep 2010
Locatie: Centrum Heerlen
Categorie: Festivals 

De Popronde is het reizende muziekfestival door 
Nederland. De Popronde is voor talentvolle upcoming 
Nederlandse bands en artiesten dè kans om intensieve 
speel- en tourervaring op te doen, een nieuw publiek 
te bereiken en hun netwerk in andere steden uit te 
breiden. In elke stad treden op één avond tientallen 
bands en acts op bij zo’n twintig locaties, variërend 
van bruin café tot poppodium. Alle concerten zijn gratis 
toegankelijk.

Bekijk Popronde Heerlen 2010 op festivalinfo.nl

 Den Bosch 

 3voor12.nl 
Popronde Den Bosch: 
Overige locaties deel 1
Recensies van o.a. Hunting the Robot, Corijn 
en Handsome Poets
3VOOR12 DEN BOSCH Redactie 3VOOR12/DenBosch
dinsdag 5 oktober 2010 17:03

Afgelopen vrijdag was er tijdens de Popronde overal in 
de Bossche binnenstad muziek te beleven. 3VOOR12/
DenBosch deed verslag bij een aantal locaties waar de 
Popronde plaatsvond.

Lotte van Dijck, Bibliotheek.
“Zolang er iemand luistert heeft het zin,” zingt Lotte van 
Dijck door de muisstille ruimte. “Praten we in raadsel of zijn 
we dan heel stil?” Het nummer Raadsels is een van de vele 
pareltjes die Van Dijck ons laat horen. De kleine dame maakt 
‘kleine stille liedjes’, zoals ze het zelf noemt. Het woord 
‘warm’ mag hier zonder twijfel aan worden toegevoegd. 
De nummers gaan over dromen, vliegen, meeuwen, water, 
regendruppels. Soms is het ‘Madurodam-gehalte’ storend 
en zijn de liedjes té minuscuul. Maar bij het laatste nummer 
-waarin ze een speeldoosje gebruikt om de teksten te 
ondersteunen- weet je het weer: “Wie het kleine niet eert…”

Hunting The Robot, Knillispoort.
Dit extreem jonge bandje uit Eindhoven (gemiddelde 
leeftijd 16 jaar) veegt met alleen het intro van hun optreden 
alle vooroordelen van tafel die er eventueel over 16-jarige 

 Heerlen 

 3voor12.nl 
Veel nieuw talent tijdens Popronde 
Heerlen
Op tientallen locaties is er live-muziek
3VOOR12 LIMBURG Francis Pronk
dinsdag 5 oktober 2010 18:00
Popronde is het grootste reizende festival van Nederland 
en op donderdag 30 september streek dit festival neer 
in Heerlen. Een week eerder was dit festival te vinden in 
Maastricht. Er spelen tientallen bands op vele locaties 
in Heerlen. In de binnenstad kun je bijna niet om de 
Popronde heen. Er hangen posters en er worden flyers in 
je handen gedrukt door het promotieteam. Ook is er een 
3VOOR12 Hollandse Nieuwe podium (Stadsbrouwerij de 
Romein) en een 3fm Serious Talent stage (Erin’s Isle).

In Erin’s Isle begint tegen de klok van negen de singer/
songwriter Casper Adrien. Met zijn akoestische gitaar 
betreedt hij het podium en toont hij zijn gevoelige kant 
met liedjes als ‘Ray’. Zijn rustige muziek klinkt fijn in 
het gehoor en als hij zijn mondharmonica erbij pakt en 
‘Don’t Let The Lights’ van zijn EP ten gehore brengt is het 
duidelijk: Nederland moet meer van deze artiest horen. 
Hopelijk weet hij door de Popronde door te breken bij het 
grote publiek.

Op het Hollandse Nieuwe podium staat een singer/song-
writer die een enorme reis achter de rug heeft. De Gro-
ningse Corijn laat ook al rustige liedjes horen. Bestaat de 
Popronde alleen uit singer/songwriters? Tot nu toe is er 
nog geen elektrische gitaar aan te pas gekomen. Helaas 
is het aan het begin van het optreden van Corijn erg leeg 
in de zaal. Naarmate het optreden vordert komt er steeds 
meer publiek. Zijn liedjes lijken wel erg veel op elkaar, 
maar ‘In The Meadow’ is een uitspringer in zijn set.

Als je op het Pancratiusplein bent hoor je inmiddels op 
allerlei plekken muziek. In de Kroniek zijn de jonge heren 
van Hunting The Robot te aanschouwen. Een bandje met 
veel potentie, dat merk je aan nummers als ‘Carnival’ en 
‘Sign Here, Puppet’. Er moet nog gewerkt worden aan de 
zang en af en toen zijn de bliepjes tussendoor iets teveel 
van het goede. Desalniettemin is dit een band om in de 
gaten te houden.

Iets verderop in Lachus is het tijd voor de Haagse band 
So What. Hebben we niet genoeg Haagse bands in 
Nederland? Moet er na Di-rect en Kane nóg een Haagse 
formatie komen die het gaat proberen? Met opener 
‘As Long As I’m Sinning’ heeft So What de negatieve 
gedachten over Haagse bands meteen weggeblazen. Vier 
jongemannen spelen de Lachus plat en dit is absoluut 
niet te vergelijken met hun Haagse collega bands. So 
What is niet vernieuwend, maar ze overtuigen daar-
entegen wel. Ze staan op het podium alsof ze al jaren 
speelervaring hebben en de liedjes zijn zeer toegankelijk. 
Het refrein van ‘Johnny Day’ is na een keer luisteren 
vrijwel meteen mee te zingen. Bij ‘Passe Partout’ wisselt 
zanger/gitarist Bram zijn elektrische gitaar voor een 
akoestische en bewijst dat ze voor alles in zijn. De bassist 

jongetjes kunnen bestaan. Een ‘spacende’ opening met 
psychedelische gitaren en synth zet de toon voor de 
rest van het optreden van Hunting The Robot. Zowel een 
zanger als een drummer met Bob Ross-kapsel doet menig 
vrouwenhart overslaan en dit wordt versterkt wanneer 
zanger Elvin zijn diepe stemgeluid ten gehore brengt. Met 
veel wisselende liedjes -van psychedelisch tot af en toe 
zelfs een typisch ‘hedendaags-Brits’aandoende stijl- is de 
set alles behalve saai. De extreme afwisseling laat echter 
wel zien dat deze heren nog heel erg op zoek zijn naar hun 
eigen stijl. Niet alles hangt even goed samen. Duidelijk is 
echter wel dat er heel veel potentie in zit. Hier gaan we 
zeker nog vaker iets van horen!

Yori Swart, SOLOS-pand Hinthamerstraat.
Yori Swart maakt expressieve, verhalende gitaarfolk ver-
gelijkbaar met Joni Mitchell en Ani DiFranco. Het SOLOS-
atelier aan de Hinthamerstraat -waar Swart vanavond 
speelt- is een opvallende ruimte. Gevuld met requisieten 
van het jongerenfestival is het visueel een van de meest 
bijzondere locaties van deze Popronde. Moeiteloos scha-
kelt Swart de knop om van bezoeker naar performer en 
zingt meteen de longen uit het lijf. Het grote staccato- en 
tokkelgehalte in het spel van Swart verraadt invloeden van 
bijvoorbeeld DiFranco en Fink, waardoor haar gitaar zowel 
klank- als percussie-instrument wordt.  Met het nummer 
Secretly Sleeping (geschreven tijdens het programma 
Xnoizz op 3FM) als hoogtepunt bewijst Yori Swart zich als 
performer in hart en nieren.

Lake Montgomery, Café ‘t Vraagteken.
Een openbaar zelfconcert, dat is wat dit optreden van-
avond is. Lake Montgomery lijkt afwezig. Ze is met veel 
bezig: de afwezige monitors, de techniek, de muziek, de 
whisky, de man naast het podium...maar niet met het 
publiek. Tijdens het gehele optreden blijft dit zo. Maar 
toch...dat betekent niet dat het niet fijn is om naar te 
luisteren.

Lake Montgomery maakt een mélange van folk, blues 
en singer-songwriter. Ze lijkt alle kanten op te springen, 
zoekend naar een sound, het ‘perfecte liedje’. De man 
naast het podium geeft haar een suggestie: “Speel 
Timebomb.” Na een verbaasde blik vertelt ze het ver-
haal waarin ze in de gevangenis belandde. Ze kon niet 
bewijzen dat ze Amerikaanse was en haar huidskleur 
verried Afrikaanse wortels. Ineens krijgt het optreden 
richting. Een ongekende intensiteit spat van het podium 
af. Deze felheid, deze woede, deze bevlogenheid laat 
zien dat Lake Montgomery een geweldig artieste is. 
Deze intensiteit maakt het optreden de moeite waard.

Corijn, Bibliotheek.
Sober, in grijs en blauw gekleed staat Corijn daar in de 
stadsbibliotheek. Met een gitaar in de hand en een micro-
foon voor zijn neus. Simpel, rechttoe-rechtaan speelt hij 
zijn liedjes. ‘Serieus,’ zoals het programmaboekje vertelt. 
Hij is serieuze singer-songwriter. Geen lach, geen traan.
Dit is ook meteen waarom er een boel vraagtekens 
opkomen: als je geen schitterend gitaarspel of stem 
bezit, moet je dan niet minstens zo schitterende teksten 
hebben? Of moet je dan niet minstens een sfeer op 
kunnen wekken? Niets is toepasbaar op Corijn. Het is 
vooral vlak, recht, vierkant. Een kubus zeg maar. Geen 
tierelantijn...gewoon Corijn.

Handsome Poets, de Muzerije.
Handsome Poets mag op het 3FM-Serious Talent-po-
dium de akoestiek van de spiksplinternieuwe Muzerije 
uitproberen. In het begin resoneert de catchy radiorock 
in een zee van galm, maar gedurende het optreden 
werkt het geluid uiteindelijk enigszins mee. De vijf 
knappe koppen zelf spelen even vrolijk door...dit optre-

den wordt koste wat het kost een feest! Met een aan-
stekelijke mix van The Police en The Killers is de muziek 
van Handsome Poets origineel noch verrassend. Waar 
deze jongens vooral uitblinken is het pure spelplezier 
en de interactie met het publiek. De bandleden springen 
tussen de menigte in met percussie-instrumenten en 
al, terwijl zanger en ‘faceman’ Tim het ook a capella 
aandurft. Ondanks alle schijnbaar ongeregelde heisa 
is het te merken dat deze show tot in de puntjes is 
geregisseerd. Doorbreken bij het grote publiek lijkt voor 
de Handsome Poets dus een kwestie van tijd.

Tekst: Zarra de Laat (Hunting The Robot), Malou van 
Doormaal (Lotte van Dijck, Lake Montgomery, Corijn) en 
Jasper Willems (Yori Swart, Handsome Poets).

Gezien: 1 oktober 2010, Popronde Den Bosch.

 rokobama.com 
Popronde Den Bosch
Geschreven door theleonking | 02 oktober 2010
wie? I Am Oak, Roos, Sungrazer, 
Bombay Show Pig, Heist
wanneer? vrijdag 1 oktober 2010
waar? diverse locaties Den Bosch

Een goed excuus om weer ‘ns samen met m’n broeder 
een kroegentocht te houden, dat bleek de Popronde in Den 
Bosch. Kei gezellig dus. De aftrap deden we dan ook in stijl 
bij de openingsborrel van buro Koek. Het lukte ons toch 
om op tijd in de Verkadefabriek te zijn voor het verstilde 
optreden van I Am Oak. Opper-Oak Thijs Kuijken had 
voor deze gelegenheid alleen gitarist/banjoman/bijzanger 
Robby Wouters naast zich en dit pakte zeer fijn uit, het was 
meteen genieten geblazen. De spaarzame instrumentatie 
pas zeer goed bij de mooie liedjes van Kuijken, ik vond het 
eigenlijk zelfs mooier dan laatst op De-Affaire. Daar waar 
de banjo in stelling gebracht werd kwam Sufjan Stevens 
nadrukkelijk om de hoek kijken. Na ruim een half uur was 
het klaar en hadden wij er al een hoogtepunt op zitten. Wat 
een begin van de avond.

i am oakNa het wel erg officiële zaaltje in de Verkadefa-
briek duikten we een typisch smal Bossch caféeke in. Aan 
de voorgevel stond een jong bandje zowat tegen het raam 
geplakt op een paar vierkante meter. De deur bleef open 
omdat niet iedereen die voor het bandje kwam in de kroeg 
paste. De band speelde een enthousiaste mix van pop, 
jazz en soul. Super vrolijk, vooral ook door de frisse, bijna-
middelbareschoolbandachtige presentatie van zangeres 
Roos. Ondertussen was het muzikaal dik in orde, erg fijn. 
Kan zo scoren in navolging van Caro Emerald. Het is niet 
percé mijn genre, maar ik was zeer gecharmeerd van dit 
bandje genaamd Roos.

Derde stop was in Plein79 waar de stonerrock geprogram-
meerd stond. Sungrazer was al bezig toen wij de kelder 
met de lelijke stijgers boven de bar binnen drongen en ze 
maakten gelijk indruk. Heerlijk achterover leunen in de 
zware sound, wat dat betreft was het niks nieuws maar 
deed Sungrazer precies wat dit genre zo lekker maakt. 
Goeie band.

heeft er geen moeite mee om tijdens ‘Win Win Situation’ 
mee te drummen en de drummer verruilt tijdens een 
nummer zijn drumstokken voor een gitaar. Variërend is 
deze band zeker.

In Bijsmans is Rotterdamse zangeres Jesse Maria met 
haar band te vinden. Achter haar keyboard zingt ze de 
sterren van de hemel en de sfeer zit er lekker in in Bijs-
mans. Ook zij heeft veel variërende nummers. Zo heeft 
ze stevige nummers en ook weer rustige ballades zoals 
‘One For You’. Ze is laatst uitgeroepen tot Serious Talent 
op 3fm en hier in Heerlen heeft iedereen alvast kennis 
kunnen maken met deze Rotterdamse schone.

Inmiddels staat Marlon Penn op het Hollandse Nieuwe 
podium. Marlon Penn heeft met zijn plaat ‘Independen-
ce?’ menig muziekliefhebber doen glimlachen. Jammer 
genoeg vragen er nog steeds mensen: “Marlon Wie?!” als 
je het over deze artiest hebt. Gelukkig reist hij mee met 
de Popronde en kan hij Nederland kennis laten maken 
met zijn muziek.

In de Kroniek heeft Hunting the Robot inmiddels plaats ge-
maakt voor de vier heren van The La La Lies. Keiharde rock 
met de rauwe stem van zanger Sander. Deze band stond 
eerder in De Wereld Draait door en een quote van Matthijs 
van Nieuwkerk was: “Zeg maar The Who, maar dan uit 
Alkmaar.” Veelbelovend en het nummer ‘Lies’ bewijst dat 
ze op de goede weg zijn. Alleen hoeven de V-halsen van de 
gitarist en zanger de volgende keer niet meer...

Als je op het Pancratiusplein loopt hoor je in ergens 
snoeihard rock vandaan komen. Achteraf blijkt het uit 
Café De Tapperij te komen op de Bongerd. Als je dit zelfs 
al op het Pancratiusplein kan horen, moet het wel enorm 
hard zijn. Het kan Birth Of Joy niet schelen of het te hard 
is of niet; ze zetten een performance neer alsof het niets 
is. De psychedelic rock van deze driemansformatie krijgt 
een flinke 60’s sounds door het scheurende orgel en 
zanger Kevin schreeuwt bijna de longen uit zijn lijf. Je 
moet wel je oordoppen in, wil je je gehoor behouden.

De laatste band die op het Hollandse Nieuwe podium 
optreedt is de Rotterdamse formatie The Cosmic Carnival. 
Ze hebben al flink wat prijzen in de wacht gesleept 
zoals de Grote Prijs van Nederland (niet de minste). Ook 
hebben ze dit jaar een EP uitgebracht waar Anne Soldaat 
aan meegewerkt heeft. Liefdevolle liedjes die je kan 
vergelijken met muziek van onder andere The Band. De 
muziek is erg vrolijk en dansbaar. Deze Popronde avond 
bestaat uit veel talentvolle bandjes, maar The Cosmic 
Carnival springt er het meest uit.

Afsluiter van deze succesvolle Popronde avond is 
Colossa. Een band die al vrij bekend is bij de meeste 
Limburgers. Dit najaar gaan ze op tour met The Mad Trist, 
maar nu eerst het land door met de Popronde. Bij het 
horen van de koebel in ‘We Gotta Do It All The Way’ is het 
voorspelbaar om deze band in het hokje te stoppen met 
Queens Of the Stone Age, De Staat en The Mad Trist. In 
januari komt de plaat uit van Colossa; tot die tijd moeten 
geïnteresseerden het doen met de EP.

De Popronde was een succes in Heerlen en hopelijk 
vind dit festival volgend jaar weer plaats in de stad. 
Op één avond zijn er talloze nieuwe bands ontdekt. 
Wellicht breken er een paar door en voor diegene 
die aanwezig waren bij Popronde Heerlen; zij kunnen 
zeggen “Ik was erbij.”

Degenen die een gratis exemplaar willen van 
de cd ‘Hollandse Nieuwe’ kunnen mailen naar 
bart@3voor12limburg.nl



Zelf was ik erg benieuwd naar Bombay Show Pig. Het 
liedje ‘Curve Ball’ dat ik op internet al beluisterd had 
smaakte in ieder geval naar meer. De W2 was nog akelig 
leeg toen in eerste instantie alleen een gitarist-met-
varkensmasker en een drumster-met-paraplu het podium 
beklommen en ‘m gelijk van jetje gaven met een enorme 
bak herrie. Daarna nog een kereltje-met-kilt achter wat 
electronische knopjes en een donkere jongen type hiphop-
per en de verwarring is kompleet. Het optreden had z’n 
momenten, maar het bleef toch vooral een rare vertoning. 
Een indie-rockband met een flinke slag van de molen 
waarbij dan een soort LivingColour-achtige zang overeen 
ging. Mmmmm, het was toch teveel los zand. Maar wat 
een goeie drumster zeg!

“Nog ééntje doen in Plein?”  En zo geschiedde. Ook daar 
was de band reeds uit de startblokken en het klonk ook 
nu gelijk goed. Ook Heist zou je een stempel stonerrock 
kunnen geven, maar dit was toch minder traditioneel als 
Sungrazer. Meer een kruising tussen Queens Of The Stone-
age en Oceansize. Hoewel, ‘kruising’....  het ene moment 
was het vooral een QOTS-kloon met rechttoerechtaan-
rockers die eigenlijk TE rechtdoorzee waren (en dus niet 
bijster interessant), op het andere moment werd het 
wat meer sferischer en qua dynamiek en drumpartijen 
leuker. HIerdoor kreeg ik alleen nog maar meer zin in het 
komende concert van Oceansize op zondag 10-10-2010 in 
Doornroosje. Daarover hopelijk later meer. Groet!

 Almere 

 jostavisser.com 
Muziekliefhebber kon zijn hart ophalen 
tijdens Popronde Almere!

In tien uur tijd kon Almere zaterdagavond genieten van 23 
optredens door het gehele centrum! Tijdens de eerste edi-
tie van Popronde Almere waren er ontzettend veel nieuwe 
bands te ontdekken. “Steeds meer jongeren en oudere 
jongeren in Almere willen niet steeds naar Amsterdam 
om goede muziek te horen. Met bijna 200.000 inwoners 
verdient de stad een volwassen popklimaat” aldus Tijs de 
Boer (Snoerloos).

In ’t Boemeltje op het Stationsplein speelde Easy Joe feel-
good poprock voor de gasten van het café. Op hetzelfde 
moment speelde singer-songwriter Kasmere Hakim voor 
de gasten van Hemel op Aarde op het Deventerpad. De be-
zoekers liepen met het programmaboekje gewapend door 
het centrum richting de optredens waar ze bij wilde zijn. 
Zo gaven de heren van  Boef en de Gelogeerde Aap een 
spetterend optreden weg in de Kunstlinie op het 3voor12 
podium, waar hiphop een hele nieuwe betekenis kreeg! 
“Deze jongens laten zich moeilijk in een hokje plaatsen. 
Met een combinatie van grime, dubstep en teksten met af 
en toe een Jules Deelder-achtige kwaliteit bewandelen ze 
nieuwe paden” schrijft 3voor12/Flevoland.

Het Arnhemse Krach stond in een uitpuilende Endzjin. De 
belangstelling was groot, ondanks concurrentie van de 
Flavourland-voorrondes in Emmeloord op dezelfde avond. 

 Utrecht 

 staplab.nl 
Popronde 2010 Utrecht
Geschreven door geert in Staplab

De  Popronde komt aanstaande vrijdag (8 oktober) naar 
Utrecht! Door heel Utrecht spelen er op verschillende loca-
ties bandjes en artiesten om hun kunnen te tonen aan jou. 
De muziek is divers in zijn soort en verschilt van stonerrock, 
indie en folk. Zeker de moeite waard om de vrijdagavond vrij 
te houden! Het geweld zal om ongeveer 20.00 losbarsten in 
de EKKO en de Toque Toque met Heist en Corijn.

Vooraf is er een middag georganiseerd door Buma Stemra 
voor tekstschrijvers en componisten. Hier zal een team van 
specialisten uitleg geven over lidmaatschap, auteursrecht, 
inkomsten en tips voor het promoten van de eigen muziek. 
Hiervoor moet wel van te voren worden ingeschreven op 
www.bumastemra.nl. Zoek hier het kopje Buma on Tour op 
om meer te weten te komen over deze middag en om je in 
te schrijven voor een van de sessies.

Voor het complete programma in Utrecht en andere steden 
kan je kijken op www.popronde.nl.

 Groningen 

 livexs.nl 
Popronde 2010 arriveert in Groningen
Geplaatst op 14 October 2010

popronde_logo.jpgDe Popronde gaat door en nu is Gronin-
gen aan de beurt. Op donderdag 14 oktober worden vele 
horecagelegenheden daar omgetoverd naar een Popronde-
setting. Er zijn maar liefst achttien locaties waar je in totaal 
twintig bands kunt gaan bewonderen. Ook zouden er vanaf 
15:00 uur verrassingsacts komen optreden. Buma on Tour 
is vanaf 16:00 uur te vinden in Simplon met de infomiddag 
voor tekstschrijvers en componisten. 

Kijk voor de volledige programmering voor Groningen op de 
Popronde-website. 

Van de vierentwintig steden waar het landelijk reizend 
festival neerstrijkt, is Groningen nummer 12 en daarmee 
zit de helft er alweer op. Maar er zijn er ook nog net zo veel 
die nog komen moeten. Benieuwd waar de Popronde de 
komende tijd te vinden is? Klik hier. Voor meer info over 
Buma on Tour, kijk even op hun website. 

De gehele avond was er tijdens de Popronde in Almere 
voor iedereen een optreden te vinden naar eigen smaak. 
Dit maakt de Popronde ook tot een leuk festival om te 
bezoeken, volgens Anja Jansen uit Breda. Zij stond te luis-
teren naar de optredens in Poppodium de Meester, waar 
het 3FM Podium was. “Ik ben opgegroeid in Almere, maar 
woon nu in Breda. Voor initiatief zoals de Popronde kom ik 
graag een avondje terug naar Almere” verteld Anja Jansen.

Ook de organisatoren Jan-Melle Liscaljet en Josta Visser 
zijn erg tevreden met de 1000 bezoekers die de Popronde 
over de gehele dag trok en het diverse publiek wat stond te 
genieten bij de verschillende optredens. “Het was een goede 
eerste editie en we hebben nu al zin om het volgende jaar 
nog groter te gaan aanpakken. Dus zorg dat je daar bij bent” 
aldus Jan-Melle Liscaljet. Voor een uitgebreid verslag van 
alle optredens kun je kijken op 3voor12Flevoland.

 stadshart-almere.nl 
Popronde Almere 2010
za 02 oktober

Zaterdag 2 oktober 2010 wordt het Stadshart van 
Almere een groot poppodium. Voor het eerst in zestien 
jaar doet de Popronde nu ook Almere aan en kan Almere 
gaan genieten van dit  grote, gratis toegankelijk festival. 
  
Op diverse locaties in het Stashart kun je als bezoeker 
van dance naar hiphop zappen, of van singer-songwriter 
naar rock. Voor iedereen en elke muzieksmaak is er 
iets te ontdekken tijdens Popronde Almere. Van 15.30u 
tot 03.00u zijn er 23 acts te zien op 13 verschillende 
locaties. Download hier het programma (PDF, 3,4 MB)

De Popronde is een landelijk reizend festival, dat bands 
de mogelijkheid geeft buiten de eigen regio te spelen 
en zich te presenteren voor nieuw publiek, pers en 
programmeurs. De optredens vinden plaats in cafés, 
theaters en poppodia in het centrum van elke stad.

Ieder jaar worden honderd veelbelovende artiesten 
geselecteerd voor Popronde 2010 uit ruim 700 inzen-
dingen. De geselecteerde bands en muzikanten zijn 
een actuele afspiegeling van aanstormend talent in alle 
muziekgenres in Nederland. Van rock tot hiphop, van 
singer/songwriter tot dance. Voorgaande jaren hebben 
artiesten als De Staat, Go Back To The Zoo, Racoon, 
Roosbeef en Voicst met een groter publiek kennis laten 
maken.

Popronde Almere wordt georganiseerd door het 
Almeerse Cultureel Management Liscaljet, in samen-
werking met Stichting Popwaarts. Hiernaast is er ook 
een intensieve samenwerking met 3FM Serious Talent 
en 3VOOR12.

Meer informatie is terug te vinden op popronde.nl. 

 deweekkrant.nl 
Popronde doet Groningen aan
dé Weekkrant Groningen, 15 okt 2010

GRONINGEN - De Popronde deed donderdag Groningen 
aan. Dit reizende popfestival deed voor het eerst ook 
een tweetal locaties net buiten het stadcentrum aan.

In de Schildersbuurt hadden café Tante Truus en café de 
Koffer de eer om respectievelijk singer-songwriter Case 
Mayfield en 3FM Serious Talent Ilanois te ontvangen.
Het bleek geen enkel probleem te zijn voor de bezoekers 
van het gratis festival om de beide café’s aan het 
Blekerplein te vinden, want tijdens de optredens was het, 
met name in Café de Koffer, bomvol. De band Ilanois, in 
augustus nog uitgeroepen tot Serious Talent door de radio 
3FM, gaf in de Koffer een spetterend optreden voor een 
internationaal publiek, waarbij het dak er af ging.

 Arnhem 

 3voor12.nl 
Kleine zaaltjes puilen uit tijdens Popron-
de Arnhem
Een bloemlezing uit het aanbod tijdens de Arn-
hemse editie van 2010

3VOOR12 ARNHEM-NIJMEGEN Tekst: Eva Verhoeven, Da-
niella Middelhof, Eelco van Eldijk, Pieter Kwant, Eric Veltink 
en Erik-Jan Scholtens / Foto’s: FotoForward en Eric Veltink
dinsdag 19 oktober 2010 20:27
 
Een opvallend feit dat de Popronde in deze regio teweeg 
brengt, is dat er meer aandacht blijkt te zijn voor live (pop)
muziek op de kleinere podia. De Popronde heeft blijkbaar 
iets magisch opgebouwd, want overal in Arnhem is het druk. 
Er is meer en ander publiek dan normaal. Dat doet de bands, 
de organisatie en de zalen absoluut eer aan.

In Willemeen treffen we degelijke popmuziek aan. Cloud-
machine bestaat zeker niet uit jonkies, zoals vaak tijdens 
de Popronde, maar juist uit vijf geroutineerde muzikanten. 
Hun muziek zweeft ergens tussen Coldplay, REM, en U2 met 
een licht progressief tikje. Weinig nieuws aan de horizon, 
maar een solide band met dito uitvoering, van wie je mag 
verwachten dat ze de komende jaren een toevallig hitje in de 
Nederlandse ether zullen scoren.

New YX is een Amsterdams kwartet dat erg pretentieus te 
werk gaat. Hun optreden in de 3VOOR12 ‘Hollandse Nieuwe’ 

 Wageningen 

 cultuurinwageningen.nl 
Popronde

15 september 2010 
De Popronde is het reizende muziekfestival door 
Nederland. De Popronde is voor talentvolle upcoming 
Nederlandse bands en artiesten dè kans om intensieve 
speel- en tourervaring op te doen, een nieuw publiek 
te bereiken en hun netwerk in andere steden uit te 
breiden. In elke stad treden op één avond tientallen 
bands en acts op bij zo’n twintig locaties, variërend 
van bruin café tot poppodium. Alle concerten zijn gratis 
toegankelijk.

De Popronde is terug in Wageningen, en dit jaar wéér gro-
ter en beter! Met 22 bands op 14 podia is het weer gelukt 
om een gevuld programma neer te zetten, vol opkomend 
nieuw talent uit heel Nederland.
Nieuwe locaties dit jaar zijn de bibliotheek en Vreemde 
Streken. Ook nieuw is dat twee podia een speciale rol 
zullen vervullen. Café XL is verkozen tot 3FM Serious 
Talent podium, en café De Overkant is verkozen tot 
3VOOR12 Hollandse Nieuwe podium. Op beide podia dus 
uitsluitend kwaliteit!
De Popronde trapt traditiegetrouw af om 20:00 in Villa 
Bloem, en zal eindigen met een afterparty in Het Gat. De 
Popronde is uiteraard gratis te bezoeken.

20:00 The Cohens – Villa Bloem
20:30 0ne Trick Pony – Vreemde Streken
20:30 I Am Oak – Bibliotheek
21:00 Birth of Joy – Daniël’s
21:00 Bombay Show Pig – De Overkant
21:30 Grizzly Adams – De Zaaier
21:30 Handsome Poets – XL
21:30 Tangarine and Friends – The Doctor
22:00 Marlon Penn – Villa Bloem
22:00 Yoshimi! – Heerenstraattheater
22:00 Long Conversations and the Closet Orchestra – ‘t 
Poorthuys
22:15 G.O.T.V. – De Overkant
22:30 Joost Dobbe – De Malle Molen
22:45 Heist – XL
22:45 Tangarine and Friends (set 2) – The Doctor
23:00 Moonpilot – Daniël’s
23:00 The Bodybags – De Zaaier
23:00 De Gringo’s – Carré
23:00 Audioknights – Penny Lane
23:00 Major Hostage – Het Gat
23:30 Long Conversations and the Closet Orchestra (set 
2) – ‘t Poorthuys
23:45 Represailles – De Overkant
00:00 Automatic Sam – XL
00:30 Krach+Die Lui – Het Gat
02:15 Fleaco – Het Gat

Zie ook: http://popcultuur-wageningen.blogspot.com en 
http://www.popronde.nl/

-Stage start met een stortvloed aan feedback, wat de 
verwachtingen opvoert. Helaas valt het optreden dat volgt 
nogal tegen. De weinig sprankelende hipkippen-indie van de 
twee heren en twee dames wordt matig uitgevoerd. Mogelijk 
dat men als een Krause-kloon of electro in de richting van 
La Roux, misschien in gewijzigde samenstelling, tot een veel 
interessanter geheel zou kunnen komen.

Automatic Sam gooit in The Stage alle trossen los als 
aanstormende Hollandse Nieuwe. Het regionale viertal is 
inmiddels een graag geziene gast op de Nederlandse podia. 
Vandaag bewijzen de heren weer waarom. De ronkende 
rock, die men van blues, stoner en garage invloeden 
voorziet, wordt nog iedere keer beter. Met wat nieuwe tracks 
laat Automatic Sam horen dat er een waardig vervolg op Hot 
Foot Oil (hun debuutplaat) op komst is.

Heist, winnaar van de Sena Pop Awards, doet wat het moet 
doen. Het vijftal is perfect op elkaar ingespeeld en het weet 
hoe het een set moet opbouwen. Bovendien zijn ze erg 
bewust bezig met het opbouwen van hun imago en naam. 
Heist laat in het gezellige Willemeen zien dat ze klaar zijn 
voor het grote(re) werk. Met prachtige nummers als Lies 
On Display op zak die ze ook waanzinnig live uit weten te 
voeren, zal eenieder begrijpen dat Heist volgend jaar moet 
doorbreken tot een veel groter publiek.

Het energieke The Fudge overdondert met een glad 
gestuukte geluidsmuur, opgericht met drie strakke gitaren 
en puntige synths. De snelle metal/rock-achtige stukken 
worden afgewisseld met mierzoete quasi-gevoelige 
passages over kleine prinsesjes die niet moeten huilen, 
waarna de hoekige gitaren The Stage weer vol timmeren. 
Helaas lijkt het na een nummer of drie dat de repeatknop 
ingedrukt is. Ondanks de afwisseling binnen de goed 
uitgevoerde nummers zelf, weet de band hun eigen plezier 
en energie tijdens de abrupt afgelopen set niet over te 
brengen op het publiek.

Het Oranje Koffiehuis is te klein voor Bram Dehont. Mensen 
staan dicht tegen elkaar geplakt om allemaal een glimp 
van de Groningse singer-songwriter op te vangen. Dehont 
neemt je mee in zijn dromen. De vergelijking met Jack 
Johnson is snel gemaakt. Het is alleen jammer dat Dehont 
zo opgaat in zijn muziek dat er weinig contact is met het 
publiek.

“Heeft Arnhem zin om te springen?” “Ja!” reageert het 
publiek in koor om vervolgens geen moment meer stil te 
staan. Spotrockers, zes jongens met bretels, vullen met hun 
funkmuziek direct de gehele Barron. De mannen zetten een 
show neer waar je, ondanks hun leeftijd, u tegen zegt. De 
timing is strak en ze zijn perfect op elkaar ingespeeld. De 
inhoud van hun teksten is niet altijd de moeite waard, maar 
hun show maakt alles goed.

Braaf spelen de vier muzikanten van popband The Relish 
hun repertoire af. Het wat oudere publiek van Café Meijers 
waagt hier en daar voorzichtig een dansje. Maar de band 
komt pas echt uit hun schulp als de kroegbaas aan het eind 
van het optreden door de hele ruimte “Nog een liedje!” roept 
en andere gasten volgen. Schuchter kijkt de zanger om zich 
heen, maar het doet de heren en dame goed, ze komen 
eindelijk los. Het laatste nummer is dan ook het hoogtepunt 
van hun optreden.

Singer-songwriter Corijn speelt mooie, rustige luisterliedjes. 
De ietwat hese stem maakt de zang van de Groningse 
student bijzonder en mooi. Maar wat vooral opvalt, is zijn 
sterke gitaarspel. Het publiek in Bosch luistert stil hoe de 
jongeman liedjes zingt over zijn eerste jaren in Groningen. 
Wel is er enige haast bij gemoeid, want de zanger moet snel 
weer noordwaarts.

30 31



Na een wat onzeker begin is het vooral de stem van Mees 
die opvalt, het is een warme donkere stem waarmee ze de 
dynamiek in haar liedjes creëert. Ze begeleidt zichzelf op 
gitaar en  eigenlijk hoor je die bijna niet, doordat de zang zo 
prachtig domineert. Denk aan een mix van folk, emo-pop 
en een snufje soul. Na een aantal liedjes worden zenuwen 
overwonnen en komt er een mooier en krachtiger geluid uit 
stem én gitaar. Mees uit Utrecht, wij zullen waarschijnlijk 
meer van je horen in de toekomst.

Het repertoire van Illanois is afwisselend, langzame rock/
pop nummers worden afgewisseld met uptempo nummers. 
Het geluid is vol en aangenaam hard.  Qua performance is 
de energie er, maar komt beter uit als de zang wat rauwer is. 
Soms is het wat te gelikt, en dan lijkt het een U2 kloon. Het 
mag wel wat minder braaf.

De Gringo’s hebben wel zin in een feestje. Reggae waarop 
je vanzelf gaat bewegen. Alle nummers hebben wel een 
uitstapje naar een andere muziekstroming, ska, dubstep en 
zelfs een beetje rock. Ze maken geen echte onvervalste reg-
gae, maar het is wel innovatief. De reggae van de Gringo’s 
durft de mix wel aan.

Als afsluiter staat in een goed gevuld Luxor Live Bombay 
Show Pig op het podium. Deze band staat! Afgezien van het 
showgevoel van de Haags/Amsterdamse band (gitarist met 
zwijnenmasker en Marceau-mime-geschminkte drumster) 
laten ze ook muzikaal wat zien. Het is noisy, stuwende 
indie met een soulvolle, stevige stem van de zanger. Een 
dampende afsluiter van de 13e editie van de Arnhemse 
Popronde.

 Arnhem-Direct.nl 
donderdag 14 oktober 2010 om 15:44 uur
Popronde: aanstormende bandjes in 
heel Arnhem
Simen Klok (Arnhem Direct)

Aanstormend talent. Daar draait de Popronde eigenlijk 
om. Morgen strijkt het festival in Arnhem neer. Een gratis 
festival: op verschillende (15!) plaatsen in de stad kun je 
luisteren naar de 25 bandjes die naar onze stad komen.

Om half negen begint het festival in de binnenstad. Er is 
dit jaar voor het eerst een 3FM Stage en een 3VOOR12 
Podium. Je kunt hier alvast een voorpoefje zien van een 
artiest die morgenavond op het podium staat.

Corijn is een voorbeeld van een singer/songwriter die 
komt optreden. Op de website van de Popronde kun je le-
zen wie er nog meer komt. En meer filmpjes en voorpret 
kun je op hier op Youtube vinden.

 Den Haag 

 3voor12.nl 
Haagse PopWeek 2010; 
Popronde Den Haag
Klopje Popje, The Cosmic Carnival, New YX, Easy 
Joe, Heist en meer

is, maar degene die voor The Cosmic Carnival, winnaars 
van de Grote Prijs van Zuid-Holland 2009, gekomen 
zijn, vermaken zich wonderwel. Laidback popsongs à la 
The Beatles in een modern jasje die met verve gespeeld 
worden, daar wordt iedereen wel warm van. Een enkeling 
waagt een dansje. De ingewikkeldste gitaarsolo’s speelt 
gitarist Frank Schalkwijk zonder enige moeite, hoewel hij 
eerder aan ondergetekende bekende doodmoe te zijn van 
al hun getour. Dat is vakmanschap, om dan alsnog zo’n 
topshow neer te zetten. Zodra de toetsenist zich aan een 
mondharmonicasolo waagt, verzandt hun geluid ineens in 
Americana en is het net alsof je een treintje voorbij hoort 
gaan. Enige minpuntje is dat we het vanavond zonder 
zangeres Marlies Kroon moeten stellen en dat de mooie 
tweestemmige zang soms niet goed te verstaan is, maar 
dat neem je voor lief met zulke goede muzikanten die het 
moeten stellen met een kroegoptreden. (JL)

Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love, de bandnaam 
zegt eigenlijk al genoeg. Het is eigenaardig en er is geen 
touw aan vast te knopen. Van jaren ’70 discofunk tot ska, 
deze band beperkt zich in ieder geval niet tot één genre. De 
jongens nemen zichzelf niet al te serieus en hebben goed 
hun best gedaan om hun kleding op hun muziek aan te 
laten sluiten. De lelijkste kleren uit de lokale kringloop- en 
feestwinkels zijn bij elkaar geraapt om een fraai geheel te 
vormen. Maar dit alles zonder er een carnavalsfeestje van 
te maken. De muziek van Coco Bongo is namelijk echt heel 
erg goed! De lange set, zo ongeveer een uur, is voor het dan-
sende publiek in De Bieb meer dan welkom. Vreemd genoeg 
hebben de jongens, ondanks de rare outfits, een ontzettend 
sexy uitstraling. Met name de sensuele Mick Jagger-moves 
van de in roze broekpak gehulde zanger brengen een grote 
glimlach op je gezicht. De bezwete en ontblote drummer is 
ook geen onaangenaam aanzien. De vraag is: is dit alles nou 
heel goed overdacht of is het echt zo’n bij elkaar geraapt 
zooitje als het lijkt? Wat het antwoord ook mag zijn, de naam 
Coco Bongo and the Bonfire Ranch of Love is zeker de  
moeite van het onthouden waard! (BO)

Eerder omschreef muziekblad OOR The La La Lies als 
een van de verste visjes in de Nederlandse rockvijver met 
gelijkgestemden als De Staat en The Madd, en dat mogen ze 
vanavond in café September eens aan het Haagse publiek 
laten zien. De rocknummers à la The Hives laten menig 
bezoeker niet onbewogen. Met zo’n energieke frontman, die 
al tollend op het podium zijn tamboerijn bijna door zijn vin-
gers heen probeert te slaan, zit je in ieder geval al goed qua 
podiumpresentatie. Ook een cover van Van Morrisson laat 
zien dat ze de klassiekers goed in de vingers hebben. Het 
meest pakkende nummer bewaren ze tot het laatst: ‘Lies’ 
zit vol groovende baslijnen en stompende drums. Jammer 
dat de geluidsinstallatie ook hier wat brak is, waardoor het 
geheel als ze een betere versterking gehad hadden, vast nog 
strakker geklonken had. Desondanks staat hier een solide 
rockband die, mits ze nog meer van die pakkende liedjes op 
ons afvuren, het vast nog ver gaat schoppen. (JL)

De Zwarte Ruiter is afgeladen vol als om 23.30 uur 
Audiofeel begint met spelen. De band is niet bepaald een 
kleintje, als je de geschiedenis kent van de band. Zo heeft 
de rockformatie in het programma Xnoizz (3FM) gespeeld 
en heeft hun single ‘Nugget’ airplay gehad op Kink FM. 
Vanavond laten de heren horen dat dat niet onterecht is. 
De catchy, puntige gitaarliedjes gaan er bij het publiek in 
als koek. Minpunt daarentegen is de uitstraling van de 
band, zanger David komt gespannen en wat angstig over 
en ook de rest van de bandleden ontbreekt het aan cha-
risma. Ook al is imago niet het allerbelangrijkste, het doet 
toch afbreuk aan de verder geoliede show. O ja, hulde aan 
de man achter de mengtafel; het geluid klinkt voortreffelijk 
en als je de Zwarte Ruiter binnenkomt, zou je denken dat 
er gewoon een cd opstaat. (TL)

3VOOR12 DEN HAAG Judith Laanen, Tino van Leeuwen, 
Bambi Otter en Peisam Tsang | Foto’s: Peter de Hoog, 
Ramond Jaggessar, Michella Kuijkhoven en Peisam Tsang
maandag 18 oktober 2010 20:17

Op de eerste zaterdag van de Haagse PopWeek stond, 
net als vorig jaar, de Popronde centraal. Op verschillende 
locaties door de Haagse binnenstad kon je de crème de 
le crème van de aanstormende bands uit de Nederlandse 
muziekscene vinden. Hoewel het geluid niet op alle locaties 
meewerkte, was er toch veel moois te ontdekken.

Plots staan er vier ideale schoonzonen op het podium van 
het Paardcafé. Het is Easy Joe, de door 3FM als Serious 
Talent aangewezen band uit Alkmaar. De poprock van Easy 
Joe klinkt zoals de bandleden er zelf uit zien: lief, schattig en 
zoet. Invloeden als Jack Johnson en The Kooks zijn duidelijk 
terug te horen. De studentikoze jongens (Stijn, Daniel, Erik en 
Pim) gaan lachend en fluitend door het leven. Hun zoetsap-
pige liedjes, met ‘er bestaan geen problemen in de wereld’ 
teksten als “fly little butterfly”, zijn alles behalve stoer. Maar 
dit weet de band zelf ook. Zanger Stijn: “Nu gaan we één 
van onze zoetste nummers spelen, dus loop alsjeblieft niet 
weg” en “Het volgende nummer is ook weer heel erg zonnig, 
daar staan we een beetje om bekend”. Het meest schattige 
is nog dat Stijn helemaal niet zo’n goede stem heeft, met 
name zijn Nederlandse accent is erg aandoenlijk. Gitarist 
Daniel is opvallend goed, al zijn z’n gitaarsolo’s soms wel 
een beetje cliché. Het aanwezige publiek beschouwt de 
muziek van Easy Joe als gezellig achtergrondgeluid en kletst 
er vrolijk doorheen. (BO)

In het Koorenhuis geven Wild Bill and his Alabama Speed 
Streamers een showtje weg. De stoere naam past de speed-
rockband als gegoten. Het keiharde Amerikaanse rock ’n roll 
geluid blaast nog net niet de ramen uit het gebouw. Zanger 
Wild Bill produceert een typisch jaren ’70 imposant metal-
bandgeluid. Zijn scherpe stemgeluid staat echter in sterk 
contrast met zijn uiterlijke vertoning. Het grootste deel van 
de tijd zijn z’n ogen gesloten of verscholen achter zijn lange 
haar. De rest van de band staat er stoer bij, maar maakt 
helaas ook geen contact met het kleine beetje publiek dat 
aanwezig is. Misschien is het Koorenhuis niet de juiste plek 
voor Wild Bill and his Alabama Speed Streamers. In deze 
setting is de band in ieder geval een soort karikatuur van 
de rock ’n roll/metalscene uit de jaren ’70. Na het  optreden 
worden de vieze mouwloze hemden gewoon omgeruild voor 
een schoongewassen T-shirt. (BO)

De Nijmeegse band The Cohens staat om 21.30 uur gepro-
grammeerd in O’Casey’s op het Noordeinde. De formatie, 
bestaande uit slechts drie leden, brengt een energieke, up-
tempo set ten gehore die menig dansliefhebber in beweging 
zou kunnen brengen. Alleen gebeurt dat vanavond niet, 
sterker nog: er wordt mondjesmaat geklapt tussen de num-
mers en niet veel ogen zijn op het trio gericht. Jammer, want 
de muziek van The Cohens is een geval apart. Er komt geen 
(bas)gitaar aan te pas en in plaats daarvan speelt toetsenist 
Geert Nellen de leidende rol. Met zijn virtuoze partijen - de 
baslijnen speelt hij er nog even bij - maakt hij erg veel 
indruk. Broer Joost is verantwoordelijk voor de  vocalen en 

Zo druk als het vanavond in de kleine undergroundkroeg De 
Vinger is, is het waarschijnlijk lang niet altijd. Of het aan het 
late tijdstip ligt (al na middernacht), of dat de band die op 
het moment van binnenkomst op het podium bezig is al hun 
vrienden heeft meegenomen, is onbekend. Een zekerheid is 
dat de geluidsinstallatie van De Vinger de dansbare songs 
van New YX compleet naar de gallemiezen helpt. De gara-
gepunkrock die het viertal brengt lijkt qua zang geïnspireerd 
te zijn op het Amerikaanse Yeah Yeah Yeahs, aangezien de 
zangeres hetzelfde hijgerige maniertje van zingen heeft als 
Karen O. Kittige frontvrouw Lili Bos speelt haar rol als wulpse 
doch afstandelijke podiumfeeks bijzonder goed, want het 
dak gaat eraf. De echte rock ‘n roll-mentaliteit zit er in ieder 
geval goed in, als ze hun set afsluiten door met luid kabaal 
hun instrumenten op het podium gooien, het drumstel omver 
trappen en een flinke lading noise uit de synth-sectie laten 
knallen. Dit smaakt stiekem toch best naar meer. (JL)

Tweede en laatste band in de Zwarte Ruiter is Heist, een 
rockformatie uit Haarlem die nu zo’n zes jaar aan de weg 
timmert. Onlangs was de band nog te zien als afsluiter 
tijdens de Bandmarathon in Bazart, nu staan ze dus opnieuw 
op een Haags podium. Heist staat voor kwaliteitsrock, 
waarbij de meest treffende vergelijking die met Queens 
Of The Stone Age is. Hoewel de band niet onderdoet voor 
voorganger Audiofeel, is het publiek toch minder enthousiast. 
Misschien dat het komt door de opmerkelijke bewegingen 
van frontman Alex Krotje, die enigszins contrasterend zijn 
met de stoere muziek die Heist brengt. Maar toch, de band 
komt ermee weg en hopelijk zien we ze binnenkort weer 
eens terug in het Haagse. (TL)

 Leeuwarden 

 liwwadders.nl 
Meer dan 20 bandjes in Leeuwarder 
cafes bij Popronde
Record aantal horecagelegenheden doen mee 
met de Popronde 2010 Leeuwarden.

Met dank aan een gemeentelijke geluidsontheffing kun-
nen er dit jaar een record aantal café’s, kroegen en podia 
mee doen aan de Popronde 2010, op vrijdag 22 oktober. 
In maar liefst 13 verschillende horecagelegenheden laten 
meer dan 20 bandjes hun kunsten vertonen. Nieuw dit 
jaar is de samenwerking tussen de radiozender 3FM en 
het internetmagazine 3VOOR12! De Popronde Leeuwar-
den word georganiseerd door Stichting Friesland Pop.

3FM Serious Talent en 3VOOR12 Hollandse Nieuwe
Popronde werkt dit jaar samen met 3FM Serious Talent 
en 3VOOR12 Hollandse Nieuwe. Beide partners presente-
ren in elke stad bij een van de deelnemende podia bands 
uit ‘hun stal’ die ook deelnemen aan de Popronde 2010. 
In Leeuwarden is poppodium Asteriks (Blokhuispoort) 
host van 3voor12 Hollandse Nieuwe. Osiris (Herenwaltje) 
is het podium van 3FM Serious Talent.

Popronde
De Popronde is voor (nog) onbekende bands de mo-
gelijkheid zich te presenteren buiten de eigen regio en 

schreeuwt te pas en te onpas de longen uit zijn lijf. Met Bas 
Rens op drums is het plaatje compleet. Dit is een band die 
eigenlijk beter verdient dan de setting waarin zij vanavond 
geboekt staan. Laten we hopen dat The Cohens hun weg 
naar de grotere podia weet te vinden in de toekomst. (TL)

Ondanks de goeie apparatuur (versterkers van Orange) komt 
de indierock à la The Killers van Little Things That Kill in café 
De Bieb totaal niet tot zijn recht. De drums klinken dof, de 
gitaren schel. Daardoor valt de meerstemmige zang ook in 
het water. Jammer, want in een betere omgeving zou de 
band veel hogere ogen gooien. Toch is het stampvol in De 
Bieb, een goed teken. De aanstekelijke songs bestaan uit 
goed getimede riffs, maar waar komt toch  die synthesizer 
vandaan zonder toetsenist? Ah, het is de geluidsman die 
bijspringt. Enigszins opmerkelijk is de schaamteloze zelf-
promotie voor een - weliswaar goed - doel van de zanger, 
over een foto-expositie in het kader van mensenhandel. Da’s 
allemaal prima dat je je daarvoor inzet, maar laat het buiten 
beschouwing tijdens je show. Het gaat vanavond om de 
muziek, niet om je daytime job. Over het algemeen dus een 
goed geoliede band, maar zonder degelijk geluid bijzonder 
oninteressant. Volgende keer op een plek met betere 
geluidsvoorzieningen graag. (JL)

Vreemd genoeg is Klopje Popje de enige band die in de 
Cremers+ geprogrammeerd staat, ook in het kader van 
de Popronde. Vooraf aan het optreden vindt de officiële 
videoclippresentatie plaats. De energie en de gekte van de 
band straalt door in de clip en zit goed in elkaar. Dan is het 
tijd om te spelen, ‘Squash’ wordt als eerste gelanceerd.  
Een uur spelen is niet lang en zeer snel voorbij. Zeker 
in het tempo waarop Klopje Popje doorknalt. Met een 
verknipt, lekkere mix van pop, rock, metal en hier en daar 
soms jazzy stukjes, geeft de band een strakke show weg. 
Wanneer Elrond, explosief als altijd, een tipje van zijn shirt 
ophaalt, begint er een meisje vooraan het publiek ineens 
hardop te kirren. Van schaamte stoot ze tegen haar vrien-
din. Niet alleen de zanger heeft een sexy uitstraling, de 
nummers zelf hebben ook een zekere geilheid over zich. 
Als er dan bijna overdreven teder geëindigd wordt met ‘In 
my bed’, spoken de woorden “I want to fuck” nog de hele 
nacht door je hoofd. (PT)

Ergens in een hoekje van Muziekcafé Paraplu zit de 21 jaar 
jonge Jessica Hoogenboom, oftewel Jesse Maria verstopt. De 
Amersfoortse schone moet zich met enkel en alleen een elek-
trische piano zien te redden. Aan haar mooie stem ligt het niet, 
maar Jesse weet de belangstelling van de dinerende mensen 
niet te trekken. Twee hard pratende en erg aanwezige dames 
weten meer aandacht te bemachtigen dan Jesse zelf. Het 
veel te zachte geluid helpt ook niet mee. Als de mensen was 
wijsgemaakt dat er een cd’tje opstond, hadden ze het geloofd. 
Al met al blijkt Muziekcafé Paraplu geen geschikte locatie. Zelf 
lijkt Jesse het allemaal geen probleem te vinden. Ze doet waar 
ze goed in is en maakt haar set netjes af. (BO)

Diggedyshweng? is een vijfmansband die het podium in Café 
Pavlov mag betreden. De groep vindt haar oorsprong op het 
conservatorium van Amsterdam, afdeling jazz. De vier hoog-
geschoolde musici plus zangeres Lisa Loeb brengen een mix 
van jazz, funk en soul, waarbij de teksten voornamelijk over de 
liefde gaan. Met deze ingrediënten in het achterhoofd kun je 
al raden dat het niet bepaald een act is die eruit springt. Goed 
gemusiceerd wordt er wel - perfect zelfs - maar de groep 
mist eenvoudigweg een eigen sound en imago. Typisch een 
act om gezellig bij te kletsen, zonder op te hoeven letten of er 
nog iets spannends gebeurt. Het enige dat echt opvalt zijn de 
bontgekleurde gympen met groene veters die Lisa aanheeft, 
maar dat geheel terzijde. (TL)

De meeste bezoekers van O’Casey’s op het Noordeinde 
lijken te komen voor de sportkanalen die de Ierse pub rijk 

intensieve tour-en speelervaring op te doen. De program-
mering is niet gebonden aan een muziekstijl en geeft 
een overzicht van wat op live muziekgebied - buiten de 
mainstream om - in Nederland in allerlei genres gebeurt. 
Jaarlijks worden 100 bands uit de circa 700 aanmeldin-
gen geselecteerd. De Popronde is geen wedstrijd.

Voor één avond is de stad een groot festivalterrein. Met 
een programmaboekje in de hand word het de leukste 
bandjes spotten op de leukste locaties. Er voor ieder 
wat wils, van folk, jazz en blues tot rammelpop, singer/
songwriter en rock.

Naar verwachting zal de Popronde 2010 in 24 steden bezocht 
worden door tenminste 45.000 mensen en zullen een goede 
550 optredens plaatsvinden bij de 400 deelnemende podia.

De Popronde 2010 vind plaats in de volgende steden:
Nijmegen (10-09), Amsterdam (16-09), Rotterdam (17-
09), Zwolle (18-09), Maastricht (24-09), Deventer (25-09), 
Heerlen (30-09), Den Bosch (01-10), Almere (02-10), 
Wageningen (07-10), Utrecht (08-10), Groningen (14-10), 
Arnhem (15-10), Den Haag (16-10), Leeuwarden (22-10), 
Alkmaar (23-10), Enschede (28-10), Tilburg (29-10), 
Haarlem (30-10), Middelburg (04-11), Emmen (05-11), 
Amersfoort (06-11), Leiden (11-11) en Eindhoven (12-11).
 
Datum: Vrijdag, 15 Oktober 2010

 dehuisaanhuis.nl 
Popronde 2010: kroegentocht 
Leeuwarden
Geplaatst door redactie op 18/10, 10:38 uur.

LEEUWARDEN – In dertien kroegen treden vrijdagavond in 
Leeuwarden meer dan twintig bandjes op.

De Popronde is een landelijk muziekfestival waar 24 ste-
den aan meedoen. Het is een georganiseerde, muzikale 
kroegentocht. Het eerste optreden begint om zeven uur in 
Café Wouters en de laatste eindigt in café Rembrandt om 
één uur ‘s nachts.

Tussendoor vinden er nog 24 optredens plaats in 13 
verschillende horecagelegenheden. De Popronde wil 
onbekende bands een podium bieden buiten de eigen 
regio om ze tour- en speelervaring op te laten doen.

De programmering is niet gebonden aan een muziekstijl, maar 
laat zien wat er op live-muziekgebied in Nederland gebeurt. 

 Alkmaar 

 alkmaarsnieuwsblad.nl 
Popronde zaterdag in Alkmaarse 
binnenstad
ALKMAAR - Alkmaar staat zaterdag 23 oktober in het 
teken van de betere popmuziek, tijdens het rondreizende 
festival Popronde. De bands die optreden zijn landelijk 
geselecteerd. De Popronde laat zien en vooral horen wat 
er in Nederland allemaal gebeurt op muziekgebied.
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Jaarlijks worden uit de circa 800 aanmeldingen 100 ta-
lentvolle acts geselecteerd. Deze zijn niet gebonden aan 
een genre. Rockabilly, blues, (neder)pop, hiphop, dance, 
gitaarpop, rock, jazz, funkbands en (akoestische) singer-
songwriters treden op loopafstand van elkaar op. Het 
gaat om de beste beginnende bands van Nederland. De 
bezoeker kan met een programmaboekje (verkrijgbaar bij 
alle deelnemende podia) de stad doorkruizen en genieten 
van de gratis optredens. De Popronde vindt dit jaar plaats 
in 25 steden. Het programma en meer info is te vinden 
op www.popronde.nl. Deelnemende cafés aan Popronde 
Alkmaar: Stapper, Gunnery’s, De Boom, Amstelhoek, 
Grandcafé Koek en Bier, Odeon, Kooltuintje, Muizen-
vreugd, Victorie, De Vestibule, Bruintje en De Pilaren.

 echo.nl 
Popronde Alkmaar 
Stad is een muziekfestival!
purpleride - 18 oktober 2010
INGEZONDEN a.s Zaterdag is Alkmaar een 
paradijs voor de muziekliefhebber. Er spelen 
maarliefst zeventien bands op dertien locaties!
Popronde Alkmaar stad is één Muziekfestival

Zaterdag wordt een feest voor iedereen die van Livemu-
ziek houdt. De stad staat vol met bands op maar liefst 13 
locaties spelen 17 bands!
Het muziekfestival begint om 20.00u bij Café Bruintje 
met jonge stevige rock en ons eigen poppodium Victorie 
tekent voor de afsluitende act van Spaceguard en de 
afterparty in het gezellige bovencafe.
Wat daartussen gebeurt, is even lastig kiezen want er zijn 
veel bands en locaties. Wil je swingen? De Kleine Johan-
nes, stevig rocken? Kooltuintje, Funken? De Pilaren… 
laat je verassen!

Popronde is een landelijk project waar dit jaar 24 steden 
aan meedoen. De bands zijn een actuele afspiegeling 
van aanstormend talent en krijgen op dezen manier de 
kans om intensieve speel- en toerervaring op te doen 
en zich te laten zien! Eerder gingen acts als Racoon, 
Leaf, Sabrina Stark, De Staat….en vele meer hun voor. 
De Alkmaarse talenten Easy Joe, Zaphod en Jori Swart 
toeren mee!

In Alkmaar is de coördinatie en programmering in handen 
van Chaos Producties.

Bij alle deelnemende locaties kun je een programma krijgen!
Luister en kijk op http://www.popronde.nl - Alkmaar

Nederlandse bands en artiesten dè kans om intensieve 
speel- en tourervaring op te doen, een nieuw publiek te 
bereiken en hun netwerk in andere steden uit te breiden. 
In elke stad treden op één avond tientallen bands en acts 
op bij zo’n twintig locaties, variërend van bruin café tot 
poppodium. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.

 Haarlem 

 last.fm 
Popronde Haarlem
Saturday 30 October 2010 (Past event)
Festival Lineup, So What, ForgetToForgive,
Boef en de…, Moonpilot, Handsome Poets
Up-and-coming artist (from the Last.fm Hype Chart)
The Cosmic…, Mees, The Fifth Alliance, Liftid, Lake 
Montgomery, Automatic Sam, Bram Dehont, redthepla-
neeet!!!, Casper Adrien

See all 14 artists/more info

stad-haarlem.nl 
Popronde 2010
GEPLAATST DOOR: LuisaMaria - 13 Oktober 2010 12:46

Op zaterdag 30 oktober zijn er op verschillende podia 
in Haarlem optredens te zien nog van onbekende bands 
en artiesten. Voorbeelden hiervan zijn: Boef en de Gelo-
geerde Aap (hiphop), The Fifth Alliance (metal) en Lake 
Montgomery (folk/blues).

This is where the magic happens!
Vanaf 20:30 uur kun je het allemaal zien gebeuren in oa. 
Café Stiels, het Patronaat, de Pitcher en Café Jeltes. Er 
is een aangename diversiteit aan artiesten en genres, 
zo zien we singer/singwriter Mees voorbij komen maar 
ook de rockers van Automatic Sam. Voorafgaand van de 
Popronde 2010 kun je in het Patronaat ook nog verschil-
lende masterclassen en workshops volgen van echte 
insiders van de muziekwereld. Deze muzikantendag is 
georganiseerd door Buma on Tour!

De Popronde 2010 is gratis te bezoeken. De hele agenda 
en locaties staan op de official Popronde website, hier 
vind je ook alle informatie over deelnemende bands en 
artiesten en kun je jezelf ook inschrijven!

Gigs..
De Popronde is er om een mogelijkheid tot optreden te 
geven aan onbekende bands en artiesten. Steeds meer 

 Enschede 

 Musicfrom.nl 
Met een lach terug kijken naar 
Popronde Enschede 2010
di 02-11-10 21:13
door: Marieke Waalwijk & Marthijs Ekkel
Achttien bands in tien verschillende cafés/podia op één 
avond. Heen en weer rennen, om al die leuke bandjes 
te kunnen zien in de volle cafés en goedgevulde podia 
om overal naar buiten lopen met een lach op je gezicht. 
Want dat was de Popronde van Enschede in 2010: 
geslaagd!Een paar jaar geleden heten ze nog Eleven, nu 
Little Things That Kill.Tegenwoordig is hun muziek een 
tikje sneller, en hun uiterlijk strakker.Easy Joe houdt het 
simpel.Wat wel past bij het café Fred & Douwe waar 
ze speelden.Goed verzorgde kerels slagen er om het 
publiek tot zwijgen te krijgen.Het geluid van Seeka is 
niet in een woord te omvatten.Ze mengen veel genres 
bij elkaar en maken er een explosie van muziek van.Het 
zoveelste indiefeestje met Moonpilot is een feitBeukend 
geluid van Bandito.De geweldige frontman van Bandito 
stelt zich voor.Waarschijnlijk de meest succesvolle band 
van de avond: Handsome Poets!G.O.T.V. speelt hard!Vijf 
jonge jongens die deze avond tevens door Giel werden 
geprezen in De Wereld Draait Door.Ze zijn ergens bekend 
van: Number Nine.De vocals zijn sprookjesachting.Soms 
komt het wat rommelig over.Fijne muziek om bij weg te 
zweven.Geluid neigt naar QOTSA, maar doet niet onder.
De vijf gasten van The Cosmic Carnival met een gouden 
stemEr kon nog gedanst worden bij Audioknights!De 
laatste band van de avond is stonerrock band Heist.Al 
was de avond nog niet helemaal klaar. 

 Deweekkrant.nl 
Popronde in Enschede
21 okt 2010

ENSCHEDE - Het is donderdag 28 augustus weer tijd voor 
het gratis festival de Popronde. Verdeeld over 11 podia in 
het centrum van Enschede zullen er deze avond maar-
liefst 18 artiesten te zien zijn, van singer/songwriter tot 
stevige rock, maar altijd vernieuwend en opvallend goed.

Nieuw dit jaar zijn de 3FM en 3VOOR12 podia. In Pop-
podium Atak zal een selectie uit de Serious Talent vijver 
van 3FM laten zien wat zij kunnen. Dit zijn de bands Little 
Things That Kill, Handsome Poets en Heist. Ook de Hol-
landse Nieuwe van 3VOOR12 zullen in Enschede te vin-
den. Starcatcher (alternatieve rock) en The Fudge(rock) 
zullen café de Pijp op haar op zetten! Zorg dat je hier 

artiesten nemen bijvoorbeeld al hun eigen voorpro-
gramma mee en daarnaast kunnen beginnende bands 
nog geen volle zalen trekken op de grotere festivals en 
podiums.
Nu kun je op 30 oktober -en op loopafstand!- in één 
klap verschillende artiesten en bands ontdekken uit heel 
Nederland. En misschien doe jij zelf wel mee aan de 
Popronde 2011?

 Middelburg 

 3voor12.nl 
3VOOR12 ZEELAND

PopRonde Zeeland
4 november 2010 in Middelburg
Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 4 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen zijn 
door heel de stad.

Fotoverslag Popronde
Fotografen deden een extra rondje Middelburg

Afgelopen weekend kon u al het verslag lezen van de 
bands die optraden op de Popronde. Onze fotografen 
deden nog een extra rondje.
3VOOR12 ZEELAND
Foto’s: Fotografen 3VOOR12/Zeeland
dinsdag 9 november 2010 12:15

The Cosmic Carnival is Hollandsch 
nieuwste
Zuid-Hollandse band heeft moeite het publiek 
voor zich te winnen tijdens de Popronde
Het is vlaggetjesdag in café de Barrel tijdens de Mid-
delburgse Popronde. De studentenbar herbergt namelijk 
het 3voor12 Hollandse Nieuwe Podium, waar The 
Cosmic Carnival haar kunsten vertoont. De winnaar van 
de Grote prijs van Zuid-Holland 2009 is echter minder 
vet dan haring in juni.
Tekst: Gijs Kamphuis
maandag 8 november 2010 06:35

Geslaagde Popronde in Middelburg
Gevarieerde Zeeuwse Popronde druk bezocht
De Popronde is in Middelburg. Voor het vierde jaar 
zijn er tal van bands en artiesten te bewonderen in de 
binnenstad. Het publiek is op de hoogte en is in grote 
getale aanwezig in alle cafés en zalen. 3VOOR12/Zee-
land mag ook niet ontbreken, tijd voor een poprondje 
door Middelburg.
Tekst: Gijs Kamphuis en Leo Meijaard Foto’s: Julia Mullié 
en Rene Kauwenbergh
zondag 7 november 2010 13:37

Middelburg biedt podium aan nieuw talent tijdens 
Popronde
Diverse optredens met onder andere 3FM Seri-
ous Talent en 3VOOR12 Hollandse Nieuwe
Donderdag 4 november zijn op veertien locaties vijftien 
verschillende acts te bewonderen in Middelburg tijdens 

zeker een kijkje komt nemen, want 3VOOR12 biedt gratis 
cd’s aan met daarop de Hollandse Nieuwe bands die 
deelnemen aan de Popronde 2010.

Programma
Behalve deze 2 podia is er nog veel meer te doen. Zo 
wordt de avond in het Vestzaktheater geopend om 
20:30uur met de folk/blues zangeres Lake Montogomery. 
Om 21:00 uur kunnen de bezoekers kiezen voor pop in 
Fred & Douwe van Easy Joe of voor een rustpuntje in 
Bagels & Beans met singer/songwriter Mees. Voor de 
rock liefhebbers is er ook een uitgebreid programma. Zo 
spelen The Pikey’s en G.O.T.V in de Pimpelaar, zal Bandito 
café Rocks onveilig maken, kan er een biertje gedronken 
worden bij Ilanois in Friends Backstage en staat Cosmic 
Carnaval garant een dosis pop/rock in Jansen & Janssen. 
In Bolwerk zal Joost Dobbe een rustige set weggeven in 
het middelpunt van al het gitaargeweld. Voor (indie) pop 
kun je terecht in Friends Backstage bij Moonpilot of bij 
Number Nine in de Beiaard. Ook voor de dansers is er 
wat te doen: wat te denken van electro rock van Seeka, 
in Jansen & Janssen. De avond zal eindigen met een 
afterparty in Fred & Douwe met de pop/dance formatie 
Audioknights welke om 0:15uur zullen beginnen.

 Tilburg 

 bd.nl/nieuws/tilburg-stad 
Marlon Penn geselecteerd voor 
Popronde
TILBURG - De Tilburgse zanger Marlon Penn is geselec 
teerd voor de Popronde 2010. Een selectiecommissie 
haalde de zanger met honder andere artiesten uit 700 
inzendingen. De Popronde is een gratis toegankelijk 
landelijk reizend festival in 25 steden.

De optredens zijn in café’s en podia in het centrum van elke 
stad. In Tilburg is de Popronde op vrijdag 29 oktober 2010.

De Popronde is een mogelijkheid om door te breken naar 
een groter publiek. De Staat, Destine, Marike Jager, Moss, 
Racoon, Roosbeef en Stuurbaard Bakkebaard zijn voorbeel-
den van bands die de Popronde als opstapje gebruikten.
dinsdag 11 mei 2010 | 17:26 uur

 festivalinfo.nl 
Festival: Popronde Tilburg 2010
29 oktober 2010 (vr) Tilburg, Nederland
De Popronde is het reizende muziekfestival door 
Nederland. De Popronde is voor talentvolle upcoming 

de Popronde 2010. De avond barst los in De Drvkkerij 
en eindigt in De Spot. Alle optredens zijn gratis te 
bezoeken.
Tekst: Jos Rouw
dinsdag 2 november 2010 14:06

PopRonde zoekt bands
Ook in 2010 weer een PopRonde in Middelburg
Ook dit jaar zal er weer een PopRonde zijn in Mid-
delburg. Bands die een plaats op het reizende festival 
willen veroveren kunnen zich tot 1 maart aanmelden via 
de PopRonde site.
Redactie 3VOOR12/Zeeland
donderdag 7 januari 2010 14:46

PopRonde verslag deel 3
ReBelle, Tommy Ebben, Uncle Frankle en Chefs 
Special
Het derde en tevens laatste verslag van de Middel-
burgse PopRonde. ReBelle, Tommy Ebben, Uncle Frankle 
en Chefs Special
Tekst: Leo Meijaard en Eric de Vries
zondag 8 november 2009 06:01

PopRonde verslag deel 2
Avant La Lettre, Pony Pack, The Benelux en 
Fauvist
Het tweede verslag van de Middelburgse PopRonde. 
Avant La Lettre, Pony Pack, The Benelux en Fauvist
Tekst: Justin Faase en Benjamin Brandenburg en Wannes 
Castelijns
zaterdag 7 november 2009 09:47

PopRonde verslag deel 1
Het eerste verslag van de Middelburgse 
PopRonde. William Wixley, Fremdkunst en 
Florian Wolff.
Tekst: Marije Albach en Justin Faase
vrijdag 6 november 2009 22:50

Popronde Middelburg: ReBelle
Een Haagse meidenband komt 5 november 
naar Middelburg om te laten zien wat ze in 
huis hebben
Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 5 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen 
zijn door heel de stad. Hoogste tijd om alvast wat meer 
te weten te komen over deze editie van de Popronde, 
3VOOR12/Zeeland interviewde ReBelle, een van de 
deelnemende bands.
Tekst: Marije Albach Foto’s: Tom Roelofs
zaterdag 24 oktober 2009 16:25

PopRonde Middelburg: Fremdkunst
Soundscapes, beats, samples, scratches, 
synthsounds en live gespeelde melodieën
Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 5 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen 
zijn door heel de stad. Hoogste tijd om alvast wat meer 
te weten te komen over deze editie van de Popronde, 
3VOOR12/Zeeland interviewde het Zeeuwse Fremd-
kunst, een van de deelnemende artiesten.
Tekst: Kris Louwerse
woensdag 21 oktober 2009 16:01

PopRonde Middelburg: Uncle Frankle
Energieke Indie die geen minuut verveelt
Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 5 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen 
zijn door heel de stad. Hoogste tijd om alvast wat meer 
te weten te komen over deze editie van de Popronde, 
3VOOR12/Zeeland interviewde Uncle Frankle, een van 
de deelnemende artiesten.
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Tekst: Andre Joosse
vrijdag 16 oktober 2009 11:26

PopRonde Middelburg: Tommy Ebben
Veel kilometers, lauwe tankstation-kroketten 
en slaaptekort

Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 5 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen 
zijn door heel de stad. Hoogste tijd om alvast wat meer 
te weten te komen over deze editie van de Popronde, 
3VOOR12/Zeeland interviewde Tommy Ebben, een van 
de deelnemende artiesten.
Tekst: Andre Joosse
woensdag 14 oktober 2009 07:30

Popronde Middelburg
In november wordt Middelburg weer onveilig 
gemaakt door een flinke ronde muziek!
Dit jaar doet de Popronde Middelburg weer aan. Op 5 
november zullen er weer allerlei bands te bezichtigen 
zijn door heel de stad. Hoogste tijd om alvast wat meer 
te weten te komen over deze editie van de Popronde, 
3VOOR12 Zeeland ondervroeg Tessa Sonnemans, 
organisator van de Popronde.
eindredactie Zeeland
woensdag 26 augustus 2009 11:30

 zomer.vandaagopstap.nl 
Popronde Middelburg

Popronde is een reizend festival, waarbij ongeveer 25 
opkomende talentvolle bands zich in cafés, theatertjes en 
poppodia presenteren in 20 steden door heel het land.
De Popronde is voor bands de kans zich buiten de eigen 
regio te presenteren voor nieuw publiek, pers en pro-
grammeurs. Jaarlijks worden er 100 bands met eigen 
repertoire geselecteerd voor het festival.

Op donderdag 04 november 2010 vindt de Popronde 
plaats in Middelburg. Het festival is gratis toegankelijk.

Bekijk de website voor het programma per plaats.

 Emmen 

 deweekkrant.nl 
Popronde Emmen 2010 
De Popronde, het reizende muziekfestival van Neder-
land, komt dit jaar naar Emmen. Het is voor het eerst 

akoestische optredens te zien. In de Kinki Kapper wordt 
?s avonds geknipt onder begeleiding van live muziek. De 
afterparty vindt vanaf 01:00 tot diep in de nacht plaats in 
Poppodium de Kelder.

De Popronde Amersfoort wordt voor de tweede keer 
georganiseerd en is nu al de grootste editie uit de 
geschiedenis van de Popronde. Ruim 60 optredens op 
30 plekken in 1 stad, op 1 dag is uniek in Nederland. 
De Popronde Amersfoort is bovendien een unieke 
samenwerking van lokale horeca, poppodia, theaters 
en middenstand in de stad. Alle optredens tijdens de 
Popronde zijn gratis toegankelijk. Door de Popronde komt 
een breed publiek in aanraking met de beste nieuwe 
muziek uit Nederland en krijgen jonge bands de kans om 
overal in Nederland te spelen.

Over de Popronde
De Popronde is een jaarlijks rondreizend popcircus tus-
sen september en november langs 24 steden in Neder-
land. De Popronde heeft als doel een wezenlijke bijdrage 
te leveren aan de voeding en doorstroom van talentvolle 
artiesten en de ontwikkeling van het popmuziekklimaat 
in Nederland. De Popronde gaat in 2010 zijn twaalfde 
jaargang in. Voorbeelden van acts die vlak voor hun 
doorbraak meespeelden met de Popronde zijn: Racoon, 
Voicst, The Sheer, Marike Jager, a balladeer, Roosbeef, 
Lucky Fonz III en De Staat.
 
Datum: 03-10-2010 | Bron artikel: Persbericht  

 Leiden 

 sleutelstad.nl 
Popronde 2010 doet Leiden aan
Leiden - 6 november 2010

De Popronde is hét reizende muziekfestival van Nederland. 
Dit jaar strijkt het festival neer in 24 steden, waaronder 
Leiden. De Popronde is voor de jaarlijkse selectie van 100 
talentvolle, aanstormende Nederlandse bands en artiesten 
dé kans om intensieve speel- en tourervaring op te doen, 
een nieuw publiek te bereiken en hun netwerk buiten de 
eigen regio uit te breiden. In elke stad presenteren zich op 
één avond opkomende Nederlandse bands en artiesten. Er 
is geen beperking qua genre. De optredens vinden plaats 
bij cafés, theatertjes en poppodia in het centrum van de 
stad. Alle optredens zijn gratis toegankelijk. In Leiden wordt 
de Popronde gehouden op 11 november. Het complete 
programma staat op www.popronde.nl/steden/Leiden.

Veel bands en artiesten die later doorbraken naar een gro-
ter publiek tourden eerder met de Popronde. Voorbeelden 
zijn onder meer Go Back To The Zoo, The Sheer, Marike 
Jager, Voicst, Relax, Mala Vita, Elle Bandita, Racoon, Illicit, a 
balladeer, Lucky Fonz III, Leine, Sabrina Starke, Leaf, Daily 
Bread, De Staat en The Mad Trist. 

dat het nationale popfestival in Drenthe komt. Emmen 
is dit najaar een van de 25 speelsteden. De Popronde is 
geen wedstrijd, maar biedt een podium.

EMMEN - De Popronde komt naar Emmen. Het 
reizende muziekfestival doet dit jaar in totaal 
25 steden aan.
Het popplatform Made in Drenthe heeft het festival 
opnieuw naar Drenthe weten te halen. In totaal 100 
bands zijn geselecteerd voor de Popronde. In Emmen 
komen zo’n 15 podia waarop bands te zien zijn. De 
Popronde van onder meer 3FM en de VPRO is november 
in Emmen.
Volgens Gerrit Miedema van Made in Drenthe kan de 
popmuziek in Drenthe wel een oppeper gebruiken, 
daarom nam hij het initiatief om de Popronde naar 
Emmen te halen.

 Amersfoort 

 amersfoort.cultuurbewust.nl 
Popronde 2010: elektro-rockband 
Electric Alleycat speelt rustige 
hardcore 
nov 8, Door: Meike Storck

Het is 6 november 2010, een regenachtige dag. In 
Amersfoort vindt vandaag de tweede editie van Popronde 
plaats: een muzikaal evenement waarbij bandjes in 
verschillende steden optreden. Verspreid door de stad 
hebben bandjes zich opgesteld voor een optreden. De 
Amersfoortse popronde is de grootste van het land. 
Reden genoeg voor Amersfoort.CultuurBewust.nl om de 
Popronde 2010 te bezoeken…

Popronde
Popronde zelf bestaat al acht jaar en wordt gehouden in 
steden als Emmen, Amsterdam en Zwolle en nog veel 
meer. Voor Amersfoort is het een groot evenement; voor 
6 november hoor je er al veel over. Dit is de tweede 
Popronde in Amersfoort en er wordt gezegd dat dit de 
grootste editie is in heel het land. De regen plenst uit de 
hemel, maar dat weerhoudt de meeste Amersfoorters er 
niet van om van de muziek te genieten. Gelukkig staan 
de bands binnen.  Het zal een groot feest worden!

Tijdens Popronde spelen door heel Amersfoort op 
allerlei locaties bandjes. Er zijn 27 locaties. De tweede 
ronde van 6 november is in KAde Kunsthal. Om 16:00u 
speelt in Kunsthal KAdE de elektro-rock band Electric 
Alleycat. Amersfoort.CultuurBewust.nl gaat langs bij 
de ‘straatkatten’. En dat is zeker een goede beslissing. 
De band bestaat uit zangeres Jeditah van der Meulen, 
toetsenist, gitarist en producer Joeri van Dongen en 
producer Erik van Woudenberg. De band bestaat sinds 
2008 en hun muziek klinkt als een combinatie van 
elektro, rock en techno.

ShadowDance
Jeditah zingt mooi: ze zingt zowel rustig als hardcore. Wel 
geeft ze het publiek in het begin het gevoel dat ze er niet 

 3voor12.nl 
Stormachtige Popronde in Leiden
Bomvolle kroegen en een hoog niveau
3VOOR12 DEN HAAG Vincent van der Voort
dinsdag 16 november 2010 12:30
Leiden is als één na laatste stad de thuishaven voor de 
Popronde 2010. De Popronde is duidelijk bekend bij de 
Leidenaren want overal op straat zie je muziekliefheb-
bers het stormachtige weer (met regen en windstoten 
van 95 km/uur) trotseren om van kroeg naar kroeg te 
slenteren. Buiten is het koud, maar in de 22 deelne-
mende kroegen is het vanavond bloedheet en bomvol 
met mensen en muziek.

Het gaat goed met The Cosmic Carnaval en dat is 
terecht. Vorig jaar wonnen ze de Grote Prijs van 
Nederland in de categorie Rock/Alternative en dit jaar 
reizen ze door het hele land met de Popronde, vandaag 
staan ze op het Hollandse Nieuwe podium in de Qbus 
in Leiden. Met zijn zessen maken ze ijzersterke liedjes 
die stuk voor stuk prima worden uitgevoerd. The Cosmic 
Carnaval weet op een slimme manier het publiek bij 
de les te houden. Het ene moment spelen ze reggae 
of rock ’n roll en het andere moment zijn ze funky of 
rocken ze er op los. Er wordt hard gewerkt, de zanger is 
inmiddels doorweekt van het zweet, en alle bandleden 
vervullen hun rol zoals het moet. The Cosmic Carnaval 
is gewoon een goede band met veel potentie. We gaan 
blijkbaar nog veel van ze horen, want aan het eind van 
de set verklapt de zanger dat in 2011 hun debuutalbum 
uit komt. Bij welk label dat gebeurt houden ze echter 
nog even geheim. We zijn in elk geval benieuwd.

Dat Birth Of Joy één van de favorieten is bij de 
Popronde wordt bewezen in Dranklokaal de WW. Het 
dranklokaal is tot aan de deur toe gevuld met mensen 
die helemaal uit hun dak gaan op de stuwende num-
mers van dit drietal. Deze drie helden spelen ondanks 
een minimale bezetting hard, heel hard, maar dat hoort 
nou eenmaal bij hun sound en dat geeft ook helemaal 
niks. De toetsenist gaat helemaal op in zijn orgelspel 
terwijl de muur van versterkers achter hem de zaal 
vullen met stevige rocklicks en prima samenspel. De 
drummer slaat overtuigend hard en retestrak en de 
zanger/gitarist brengt het tot een geheel met flinke 
uithalen en veel dynamiek. Het is overduidelijk dat Birth 
Of Joy al een tijdje mee gaat, deze band wordt steeds 
beter en zal na de Popronde ongetwijfeld doorgroeien 
tot een rockband van formaat.

Dan is het tijd om eens een kijkje te nemen bij de 
afterparty in het LVC. Eenmaal binnen is Soul Sister 
Dance Revolution al begonnen. Deze Haagse band 
maakt stevige indierock die leunt op het geluid van The 
Arctic Monkeys. De liedjes zitten goed in elkaar, maar 
zijn niet echt verrassend. Dit soort bands duiken im-
mers overal op. Toch weet Soul Sister Dance Revolution 
eruit te springen met een energieke liveshow. Toetsenist 
Camiel Meiresonne is een beetje te energiek en gaat 
overdreven los waardoor die alle aandacht naar zich 
toe trekt. Met het liedje ‘Soldiers of love’ weten ze het 
gezellig drukke LVC met zich mee te krijgen, dit num-

heel erg van geniet. Maar hoe meer ze zingt, hoe meer ze 
loskomt. Dat is mooi om te zien. In tegenstelling tot Jeditah 
brengen de beide gitaristen juist heel erg goed over dat ze 
genieten van hun plekje in de Popronde.

De muziek is wel erg druk, maar op een gegeven 
moment ga je toch helemaal in de beat op. De rockband 
heeft speciaal voor KAde Kunsthal een nummer geschre-
ven met de naam ShadowDance. Het liedje sleept je mee, 
doordat het begin rustig is en zich dan steeds verder 
uitbouwt.

Goede sfeer
Tijdens Popronde zijn er mensen van alle soorten 
en maten. Vooraan staat een gezin met twee kleine 
kinderen, maar ook opa en oma zitten in de hoek. Elk 
persoon is oprecht geïnteresseerd in de muziek. Je 
ziet iedereen meegaan met de beat, maar ondertussen 
zitten ze ook te kletsen.

Popronde is een fantastische ervaring, want door de 
diversiteit aan muzieksoorten en bandjes is er voor 
iedereen wel iets. Electric Alleycat is een van de tiental-
len acts tijdens de Popronde in Amersfoort, maar wat 
betreft zang en performance brengt Electric Alleycat 
de sfeer er tijdens een regenachtige Popronde 2010 
goed in!

 new-frontiers.nl 
Popronde Amersfoort zaterdag 6 
november 2010

In de binnenstad van Amersfoort treden zaterdag 6 
november meer dan 60 bands op in 30 locaties verspreid 
door de binnenstad. De Popronde vindt in 24 steden 
plaats; de editie in Amersfoort is de grootste van al-
lemaal. De Popronde selecteert ieder jaar de 100 beste 
bands van Nederland. Meer dan de helft van het neusje 
van de zalm van de Nederlandse pop doet op 6 november 
Amersfoort aan.

De optredens vinden tussen 14:30 en 03:30 plaats in 
23 locaties in de binnenstad en 7 locaties in de Eem-
haven. Publiek kan gewapend met programmaboekje 
in de hand een muzikale kroegentocht maken. Vrijwel 
alle kroegen en een aantal restaurants in Amersfoort 
openen hun deuren voor de Popronde. Niet alleen lokale 
horeca doet mee met de Popronde; optredens vinden 
ook plaats in Podium de Kelder, Theater de Lieve Vrouw, 
Kunsthal KadE, Kinki Kapper, Velvet Music en Studio 
Wolhar. Nergens in Nederland kan zoveel muziek op 
zoveel bijzondere locaties gezien worden als op de 
Popronde Amersfoort.

De ruim 60 optredende acts spelen muziek in alle genres: 
singer-songwriter, pop, rock, jazz, electro en dance. 
Enkele hoogtepunten: Zandfoort aan de Eem is het 3FM 
podium met 3 Serious Talents. Coffee Corazon is het 
3VOOR12 podium en tekent voor 4 acts die tot Hollandse 
Nieuwe zijn uitgeroepen. In Kunsthal KadE spelen twee 
acts nummers speciaal geschreven voor de expositie 
Shadowdance. In de buik van de Inspiratieboot zijn 

mer zou zomaar een Megahit kunnen worden. Het helpt 
natuurlijk wel dat iedereen al aardig wat biertjes op 
heeft, het is immers niet voor niets een afterparty. Ook 
de band drinkt er lekker op los en ze komen over alsof 
ze er al een paar achterover hebben gegooid.

Dan is het tijd voor de laatste act van de avond. Bombay 
Show Pig begint pas om 01.15 uur en er zijn al aardig 
wat mensen vertrokken. Toch is de zaal nog goed 
gevuld en heeft iedereen er zeker nog zin in. Bombay 
Show Pig heeft inmiddels een flinke live reputatie 
opgebouwd en laat zien daar nog lang niet mee klaar te 
zijn. Dit indie/noiserock trio sluit op een originele wijze 
de avond af. De gitarist krijgt het voor elkaar om uit één 
gitaar zowel krachtige baslijnen als sterke gitaarriffs te 
toveren en maakt een bassist compleet overbodig. De 
zanglijnen zijn goed uitgedacht en alle drie zingen ze 
uitbundig mee. Hier en daar worden het trio een viertal, 
met versterking op de synthesizer wat de liedjes nog 
dansbaarder maakt. Toch lijkt het erop dat Bombay 
Show Pig er niet helemaal lekker in zit, maar dat maakt 
het publiek niks uit en er wordt zelfs hevig gepit. Bom-
bay Show Pig is een prima afsluiter voor een geslaagde 
avond in de binnenstad van Leiden.

 Eindhoven 

 thedossier.nl 
Popsters and popstars pop into 
Eindhoven
November 13th, 2010
Filed under: MUSIC

The travelling pop festival, Popronde ends, I believe, 
every year in Eindhoven. After touring through no fewer 
than 23 cities, 100 lucky pop bands that have been 
‘unearthed’ get valuable live gig experience and access 
to new audiences and network connections. Other 
bands that have played at previous Poprondes are Go 
Back To The Zoo, Roosbeef, Voicst, Elle Bandita, Racoon, 
Lucky Fonz III, Sabrina Starke, Marike Jager, De Staat 
and The Mad Trist. All good news stories for this year’s 
batch of popsters – and they’re so young and full of 
beans! Their energy and creativity is palpable.

I particularly loved the exuberance of The Cosmic 
Carnival (and their name, too, fantastic!) and the “give-
it-my-all” attitude and shameless happiness of Audiok-
nights. My ears got a work out and my legs too, as our 
little band of pop fans had to weather furious Autumn 
weather and go to no fewer than 5 different venues 
within 5 hours. It was a quite amusing evening, full of 
mistaken (and completely implausible) identity, which 
my companions and I managed to continue commentary 
on, throughout the night (see photos below).

I’m sure the bands and the fans are still having a rockin’ 
night in the cosiness of Eindhoven’s many pubs, bars 
and concert halls. I have to say these couple of months 
since Summer ended have been uplifting; the buzz of 
city life and endless happenings in my town remind me 
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of a previous life in another city on the other side of the 
world. From design, to light, to music – the opportunities 
to engage keep on rolling in. I’m looking forward to many 
more such chances as the days get shorter; on the up 
side, the nights are getting cosier and longer.

 rockportaal.nL 
Popronde 2010 (Eindhoven) 12/11/2010
 Datum: 15-11-2010
Door: Patrick Spruytenburg   

Popronde is hét reizende muziekfestival van Nederland, 
en doet dit jaar niet minder dan 24 steden aan.

Eindhoven is de afsluiter, en op niet minder dan 25 
podia spelen zo’n 45 bands. Alles is vrij toegankelijk, en 
met deze ‘mini tour door Nederland’ is het voor bands 
mogelijk om voor een groot publiek te spelen, ervaring op 
te doen en een netwerk op te bouwen.

Ook dit jaar heb ik weer een rondje langs diverse bands 
gemaakt. Omdat ik niet bij ieder band lang genoeg ben 
gebleven om echt een goede indruk van het gehele op-
treden te krijgen, zal ik me beperken tot de omschrijving, 
welke op de website van Popronde gegeven is, aangevuld 
met een kleine foto impressie.

Krach (Dynamo, 19:15 uur)
http://www.myspace.com/derkrach
Vuige gitaarrock met techno-synthesizers, blasfemi-
sche beats en hijgende hypno-vocalen. Een eclectisch 
onverwacht vreselijk dansbaar geheel gedrukt op een 
tektonische plaat. In de woorden van 3voor12: ‘…een 
cross-over van hoog niveau en uitgevoerd op een manier 
die ik niet snap.’

Marlon Penn (KS8, 20:00 uur)
http://www.myspace.com/marlonmusic
Marlon Penn maakte reeds indruk met enerverende 
liveshows in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk 
en Hongarije. Het sferische materiaal van zijn debuut 
‘Independence?’ wordt met open armen ontvangen door 
liefhebbers van eigenzinnige popmuziek. – ‘Een ruwe 
diamant.’ (OOR, juli 2010)

Little things that kill (Dynamo, 20:30 uur)
Deze mede-initiatoren van Snoranje zijn herrezen uit 
de as van Eleven (Noorderslag, Lowlands). Werden eind 
2009 3FM Serious Talent. Oogstten louter lof met debuut-
plaat ‘Smokescreens’. Toonden o.a. op Metropolis festival 
dat indierock live nog altijd vlamt.

Liftid (Dynamo, 20:45 uur)
LIFTID presenteert zich als een frisse, agressieve rock/
metalband. Opvallend in de nieuwe sound is de uptempo 
insteek en diversiteit aan pakkende riffs en refreinen. 
Vergelijkingen kunnen gemaakt worden met bands in de 
stijl van “LostProphets” en “36 Crazyfists”.

Moonpilot (Dynamo, 21:30 uur)
De zorgvuldig gearrangeerde, melodieuze popliedjes 
van Moonpilot zorgden bij de release van hun demo al 

voor een kleine hype in Den Haag. Nu wordt het tijd om 
Nederland te veroveren met het debuutalbum, dat 30 
januari 2010 is verschenen.

The wrong Jeremies (Effenaar, 22:15 uur)
Geen gitaaracrobatiek op de vierkante centimeter of 
schema’s uit het boekje. Wat je daarentegen kunt verwach-
ten zijn mechanische gitaararbeid, gevolgd door afwezige 
refreinen. 3voor12 vat samen: “The Wrong Jeremies zijn 
niet vies van hard werk, humor en pakkende ideeën”.

Automatic Sam (The Rambler, 22:30 uur)
Bluesy riffs, old school hiphopbeats, jams, fuzz, psy-
chedelica en dit alles gespeeld met punkrock energie! 
Brant Bjork op speed? MC5 als funkband? Hendrix speelt 
garagerock? Mudhoney uit New Orleans? Led Zeppelin 
zonder bullshit over hobbits? Komt dat zien, Pet Shop 
Boys-haters!

Bombay Show Pig (Effenaar, 23:15 uur)
Bombay Show Pig is een indie/noise trio. Hun tweede 
EP ‘Baby, It’s A Face’, geproduceerd door Tjeerd Bomhof 
(Voicst), komt uit in september. Inmiddels hebben ze een 
grote live reputatie opgebouwd, zo deden ze o.a. support 
voor ‘The Black Box Revelation’.

Birth of Joy (The Rambler, 23:45 uur)
Het powertrio is geformeerd rondom de charismatische 
zanger/gitarist. De minimale bezetting met verder drums 
en scheurend orgel zorgt voor een superstrakke en 
melodieuze rock die zwaar leunt op de Detroit-sound van 
MC5 en de ’60-sound van The Doors.

Eins Zwei Orchestra (Effenaar, 00:30 uur)
Een krachtige popband vol kleur, asymmetrie, eindeloze 
lijnen en spiralen, gevlochten in een muur van geluid. 
Een ode aan de Oostenrijkse architect en kunstenaar 
Friedensreich Hundertwasser. Eins, Zwei Orchestra is een 
project van Stefan en Lydia van Maurik. Het geluid van 
shoegaze-bands als My Bloody Valentine en The Pains Of 
Being Pure At Heart gecombineerd met pure popliedjes.

 Uitineindhoven.nl 

Popronde 2010
Diverse locaties Eindhoven

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in 
de periode september tot en met november plaatsvindt 
in 24 steden. In elke stad treden op één avond circa 25 
opkomende Nederlandse bands op bij ongeveer evenzo-
veel podia. De podia bestaan uit kroegen, muziekcafé’s en 
theatertjes in het centrum van een stad. Eén avond in het 
jaar zijn in elke stad de café’s de etalage en is het centrum 
het festivalterrein. De Popronde is gratis toegankelijk.

De Popronde is voor (nog) onbekende bands de mogelijk-
heid zich te presenteren buiten de eigen regio en inten-
sieve tour-en speelervaring op te doen. De programmering 
is niet gebonden aan een muziekstijl en geeft een overzicht 
van wat op live muziekgebied - buiten de mainstream om 
- in Nederland in allerlei genres gebeurt. Jaarlijks worden 
100 bands uit de circa 700 aanmeldingen geselecteerd. De 
Popronde is geen wedstrijd.

Het publiek kan gewapend met een programmaboekje van 
act naar act ‘zappen’. De bands die spelen zijn afkomstig 
uit heel Nederland en krijgen middels de Popronde de 
mogelijkheid zich te presenteren voor publiek, pers en pro-
grammeurs van plaatselijke podia en festivals. Popronde is 
een kweekvijver en het festival is een opstap naar zalen en 
festivals buiten de eigen regio en naar een groter publiek. 
De Popronde speelt in op de afnemende speelmogelijkhe-
den voor bands.Het is voor beginnende bands - hoe goed 
ook - moeilijk om buiten hun eigen regio voor publiek 
op te treden. De clubpodia die voorheen een belangrijke 
schakel vervulden worden steeds groter en daarmee 
stijgen de huiskosten en wordt risicovol programmeren 
van opkomende en relatief onbekende bands steeds meer 
vermeden. Daarnaast boeken ze meestal lokale bands als 
voorprogramma, tevens nemen buitenlandse bands steeds 
vaker hun eigen voorprogramma mee.

De Popronde vindt plaats in een circuit van laagdrempelige 
locaties die onderling verschillen qua grootte en sfeer. 
Daardoor kan men gratis op 1 avond veel bands checken. 
Daarbij ligt het accent niet op “namen of trekkers”, maar 
op een divers, veelzijdig en kwalitatief goed programma. 
Op deze wijze wordt het voor publiek aantrekkelijk nieuwe 
bands te ontdekken in eigen stad bij podia - die norma-
liter niet of nauwelijks programmeren - op onderlinge 
loopafstand in sfeervolle setting. Naar verwachting zal de 
Popronde 2010 in 24 steden bezocht worden door tenmin-
ste 45.000 mensen en zullen een goede 550 optredens 
plaatsvinden bij de 400 deelnemende podia.

Popronde Eindhoven
In Eindhoven wordt de Popronde traditioneel en groots 
afgesloten. Dit jaar doen maar liefst 25 podia mee, met live 
optredens van 51 bands! 
 
Krach opent Popronde Eindhoven spetterend om 19.15u in 
Dynamo. Een half uur daarna is Grote Prijs van NL winnaar 
The Cosmic Carnival (De Groot) een aanrader. Net als Bird 
on the Wire (Bullit), I am Oak (Altstadt), Soul Sister Dance 
Revolution (De Kram) en Sungrazer (Aloys). Dynamo is 
tijdens de Popronde avond ook 3FM Serious Talent stage, 
waar vanaf 20.30 uur nog eens vier bands spelen waar-
onder Moonpilot en Heist. Bombay Show Pig en Eins, Zwei 
Orchestra zijn twee van de vier acts die op het 3voor12 
Hollandse Nieuwe podium in Effenaar staan. Daar wordt 
ook de afterparty gevierd tot in de kleine uurtjes, met als 
laatste een spannende surprise guerrilla act vanaf 02.30 
uur om de kaars voor Popronde 2010 uit te blazen.

Zie www.popronde.nl/steden/Eindhoven/ voor het volledige 
programma en de routekaart. 
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