
popronde
AÏCHA C

HE
RIF · AISCHA X JUNO WHO · A

LA
SK

A POLLOCK · ALCUNA W
ILDS · AMARTEY · A

M
BE

R 
GO

M
AA · A

MERILDO DE KRIJGER · ASSORTED TRAVELLERS · B
ABY

 G
AL

AX
Y 

· B
AGDADDY · BANNER · BASKAR · BATO

BE · BEAUX · BENJAMIN FRO · BJARKE R
AM

SI
NG

 · B
LA

CK
 ACID · BLUE MARBLE · BRING ON THE BLO

O
DSHED · BUNGALOW · CAMP HIGH GAIN · C

ERTA
IN

 A
NI

M
AL

S 
· C

HA
RL

IE & THE LESBIANS · CIEL · COLIN WATERS · CO
O

KHO
USE · COSMO V · DAKOTA · DANDELION · DANSU · D

AS
 B

IS
SC

HE
N 

TO
TS

CH
LA

G · D

AWN BROTHERS · DE KAT · DOCK 83 · DOOXS · ED BAHO
NIE · EELKE ANKERSMIT · ELECTROPOËZIE · EUT · FATA BOOM

 · F
EI

ER
TA

G 
· F

IG
GI

E 
· IN

D 
US

 IN
 SLUMBERLAND · FIVE YEARS LATER · FLECHA MOON & THE CO

NFUSED · FOES · FOREVER SATURDAY · FRANCIS MOON · FRANK VALENZA
 · F

US
US

 · F
UZ

 · I
NT

O
N 

· G
RI

M
 TIM

 · G

US · H
ARRY FEMER · HEBE · HIBAKUSHA · HUNTER COM

PLEX · INGE VAN CALKAR · JAGD · JAN TERLOUW JUNIOR & THE NIGHTCLUB · JELLEPHANT &
 T

HE
 P

HA
NT

O
M

S 
· J

ER
M

AI
N 

BR
ID

GEWATER · J
OLENE · JOOST DIJKEMA · JOWNERS · JUAN CALDERON · K1 KERBUSCH · KASPER · KAUW

 · KIEFF · KIKI METTLER · KIMONOMANDEM · KINOO · K
ITCHENETTE

 · K
IT

TY
 K

IT
TY

 T
UN

A 
· K

O
RF

BA
L 

· L
’EN

FA
NT · L

AURA PALMER · LEVI MANNER · LGHTNNG · LIFE’S ELECTRIC · LIL M
G · LISA NO

RA · LO
GUE · LO

S PAJA BRAVA · LUKAS BATTEAU · MAKKIE · MANTRA · MARCH · M
ASSI · M

AURIC
E VA

N 
HO

EK
 · M

EX
IC

AN
 S

UR
F 

· M
O

O
N 

M
OO

N M
OON · N

AUSICA · NIKO · NIMBUS 3000 · OBESE · OKKE PUNT · OLIVER ALEXANDER · PANENKO
V · PAPA GO

NI · PEER · PIP BLOM · PIZZA KNIFE · PROS\PECT · QUIBUS · SEAN GASCOIGNE · S
EMIM

O · S
EVER

IN
 B

EL
LS

 · S
O

UL
TR

AS
H 

· S
PI

LL
 G

O
LD

 · S
TO

PC
ONTA

CT · S
UPER EGO · SURED · THE AVONDEN · THE CINEMA ESCAPE · THE CURIOUS INCIDENT · THE GW

O
O

F · THE HAZZAH · THE HOWLIN · THE HUBSCHRAUBER · THE IRRATIONAL LIBRARY · THE LITTLE YEARS · T
HE M

UF
F 

· T
HE

 S
ILV

ER
FA

CE
S 

· T
HE

 U
LT

RA
VE

RS
E ·

 TH
E VISUAL · T

HE WORLD OF DUST · TOM TUKKER · TONY CLIFTON · TRAUDES · TREEHOOK · TUSKY · VELINE · VIC W
ILLEM

S · VO
LTAGE · W

AKKI · WALTZBURG · WILLIE DARKTROUSERS & DE SPLINTERS · WRITIST · YASMINE · Y
IM

MI



De mooiste tijd van het jaar breekt 
bijna weer aan, voor mij althans. 
Want hoe dichterbij de tweede week 
van september komt, hoe meer het 
begint te kriebelen… De Popronde 
begint bijna weer! 11 weken lang het 
hele land door touren in een paars 
Volkswagenbusje die bij de eerste 
keer starten al een geluid maakt dat 
me eraan herinnert dat ik deze 11 we-
ken m’n ANWB-pas zeker mee moet 
nemen. 11 weken lang overspoelen 
we het hele land (41 steden dit jaar!) 
met de meest fantastische nieuwe 
acts, die volgend jaar op de grote fes-
tivals en podia terug te zien zijn. 11 
weken lang weinig slaap, lange dagen, 
hard werken en een verdiend biertje 
aan het einde van de avond. 11 weken 
lang is iedere donderdag, vrijdag, za-
terdag en zondag een andere stad in 
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Foto: Tineke Klamer

Nederland mijn thuis. En aan het einde 
van die 11 weken heb ik veel nieuwe 
vrienden voor het leven gemaakt. 

Dit is het vierde jaar dat ik mee-
tour met de Popronde, en in die vier 
jaar is me duidelijk geworden dat 
Popronde veel meer is dan alleen 
een festival dat een avond ergens in 
een stad in Nederland wordt gehou-
den. In dit magazine, met daarin de 
verhalen van coördinatoren, (oud-) 
deelnemers en smaakmakers uit de 
Nederlandse muziekscene willen we 
een beetje een beeld geven van de 
achtergronden, en allerlei dingen die 
achter de schermen gebeuren. Alle 
dingen die, zoals een deelnemer ooit 
zei, Popronde tot de leukste familie 
van Nederland maken. 

Chris Moorman
Marketing, communicatie & PR Popronde
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Meer dan  
500 vrijwilligers

Aantal kilometers: 
7077.7

Grootste Popronde: 
Nijmegen – meer 
dan 100 optredens 
op 45 locaties

14 – 17 sep
Nijmegen 
Apeldoorn
Zwolle 
Roermond 

21 – 24 sep
Delft
Leeuwarden  
Heerlen
Hengelo

28 sep – 1 okt
Wageningen 
Eindhoven  
Almere
Gouda 

5 – 8 okt
Groningen 
Den Bosch  
Haarlem 
Dordrecht 

12 – 15 okt
Utrecht 
Tilburg  
Den Haag
Harderwijk 

19 – 22 okt
Assen 
Venlo  
Amersfoort
Zutphen

26 – 29 okt
Leiden 
Arnhem 
Sittard 
Hoorn 

2 – 5 nov
Emmen 
Maastricht 
Rotterdam
Venray

9 – 12 nov
Middelburg 
Alkmaar  
Deventer
Hilversum 

16 – 19 nov
Breda 
Enschede  
Oss
Meppel

25 nov
Amsterdam  
(Eindfeest)

 

Opgericht: 
1994

23ste editie

Van 1 naar  
41 steden

 
In totaal 1909  
deelnemende acts 
(and counting)
  

Dit jaar 144  
deelnemers

1597 optredens
in 2016 

 

Op 786 podia

54 medewerkers
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Van undergroundhelden tot en met 
grote mainstream-acts: er zijn weinig 
artiesten die niet aan de Popronde 
mee hebben gedaan. Zo komen er ook 
elk jaar weer 1.001 verhalen bij, van 
kwijtgeraakte busjes tot onvergetelijke 
optredens in stripclubs. Schrijver 
Jeroen Sturing belde met een aantal 
oude deelnemers om hun memorabele 
momenten op te schrijven en ze te 
vragen naar hun tips voor huidige en 
toekomstige deelnemers.

Wat heeft de Popronde voor jullie 
betekend?
“We zijn veel strakker gaan spelen in de 
tienmiljard shows waarvoor we geboekt 
waren. We zijn veel beter en volwasse-
ner geworden.“

De leukste herinnering?
“Dat zijn er wel een paar. We hebben er 
gewoon een feestje van gemaakt. We 
zijn rond Popronde Apeldoorn naar de 
Apenheul geweest, hielden slaapfeest-
jes op de plekken waar we moesten 
spelen en meer van dat soort ongein.“

Tips voor deelnemers van dit jaar?
“Pak je rust tussen de shows. Trakteer 
jezelf bijvoorbeeld af en toe op lekker 
eten in de stad waar je moet spelen.”

45ACIDBABIES (2016)

Een vermoeid klinkende Sophia de Geus is met 
haar 45ACIDBABIES druk aan het schrijven voor 
het debuutalbum. Niet dat het schrijven zo ver-
moeiend is. Ze is gewoon een beetje schor van het 
meebrullen met Lady Gaga op de terugweg van 
de studio. De Popronde resulteerde onder meer 
in een boeking voor Eurosonic Noorderslag en de 
sticker ’12 van 3voor12’. 

Foto: Sharon & Maureen Fotografie

Nooit 
te OUD
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Wat heeft de Popronde voor  
jullie betekend?
“Met het maken van vele Popron-
de-kilometers hebben we met z’n 
drieën de meer dance-achtige sound 
van My Baby neergezet. Daarvoor 
speelden we nog weleens met een 
bassist of toetsenist en maakten we 
traditionelere blues. Mede dankzij de 
Popronde konden we het jaar daarna 
op Noorderslag spelen. Als we niet 
aan de Popronde mee hadden gedaan 
konden we ons nooit op die manier in 
de kijker spelen.”

De meest waardevolle les van  
de Popronde?
“Je moet je eigen boontjes doppen. 
Na de Popronde zijn we gaan touren in 
Engeland en dat was in feite ook één 
grote Popronde, omdat je daar al hele-
maal niet weet wat je kunt verwachten 
qua voorzieningen. De eerste tour in 
het buitenland is heel zwaar en het is 
goed dat je als band wordt voorbereid 
op dat soort omstandigheden. Het 

zorgt ervoor dat je met beide benen 
op de grond blijft staan en echt gaat 
werken voor je plekje.”

Algemene Popronde-tip?
“Promoot het helemaal kapot op social 
media en zorg dat je er een happening 
van maakt. Het is toch het leukste als je 
op zo’n avond de meeste buzz veroor-
zaakt en de meest bezochte act van de 
avond bent. Ze zeggen dat muziek geen 
wedstrijd is, maar ergens is het natuur-
lijk wel the survival of the fittest.”

My Baby (2013)

Tussen alle festivals in Engeland, Duitsland en 
ons eigen landje in, heeft zangeres Cato van Dijck 
wonder boven wonder tijd gevonden om ons te 
woord te staan, genietend van het Amsterdamse 
zomerzonnetje. Met haar My Baby bezweert ze 
festivalweides met haar zelfbedachte 
‘voodoo-bluesmuziek’.

Foto: Mitch Wolters
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Hoe pak je een Popronde aan?
“Zorg dat je nieuwswaarde hebt rond de 
Popronde. Het is supervet dat je mee 
mag doen, alleen ben je nog steeds een 
van de vele op de poster. Geef kroegei-
genaren een reden om jou te boeken 
en bezoekers een reden om te komen 
kijken. De Popronde gaat niet automa-
tisch, het is keihard knokken om op te 
vallen. Bands moeten zich realiseren 
hoeveel de Popronde voor ze kan bete-
kenen als ze het slim aanpakken.“

Toch is het niet allemaal alleen maar 
serieus. Nog slechte, dronken idee-
en gehad?
“We hebben ooit een dronken belof-
te gedaan aan een kroegeigenaar in 
Zeeland die zweerde dat we het gingen 
maken. Toen hebben wij gezegd dat we 
met een grote Niteliner-bus naar zijn 
kroeg zouden komen voor een show 
als hij gelijk zou krijgen. Uiteindelijk zijn 
we zover gekomen dat we die dubbel-
dekkers hadden, maar zijn we vergeten 
welke kroegeigenaar het was. We 
wilden heel graag terugkomen en de 

bus voor de deur parkeren, maar ik kon 
mij gewoon echt niet meer herinneren 
wie de man was.”

Je maakt nu de podcast Klap van de 
Molen. Ga je nog iets doen met de 
Popronde?
“Het lijkt mij vet om te weten wat de 
strijdplannen van de deelnemers uit 
2017 zijn. Zet je anno 2017 nog alles op 
alles om op 3FM te komen of is de radio 
niet meer relevant en ligt de focus meer 
op Spotify-playlists? Ik ga in Klap van 
de Molen kletsen met de talenten van 
nu, om te vragen naar hun plan om de 
wereld te veroveren.”

John Coffey (2012) 
Als er één band is met een legendarische Popron-
de-status, dan is het de inmiddels ter ziele 
punkrockband John Coffey. Elke show droop het 
zweet van het plafond, wat ze uiteindelijk tot zo’n 
beetje alle grote Nederlandse festivalweides bracht. 
We spreken frontman David Achter de Molen. 

Foto: Tom Roelofs

Chino, wat heb je van de  
Popronde geleerd?
“Hoe het is om daadwerkelijk een 
band te zijn. We waren al geboekt, 
maar ik had geen band. Ik heb Jasja 
[Offermans, bas red.] en Ferry [Kunst, 
drummer] erbij gevraagd om Popronde 
2014 met mij te doen. Toen zijn we nog 
geen twee maanden gaan repeteren 
en gewoon gaan spelen. Direct na de 
Popronde kwam Bart [Van der Elst, 
toetsenist red.] erbij.“

Wat heeft de Popronde voor 
jullie betekend?
“Fucking hard spelen en teeeering veel 
zuipen. Ik ben een baan kwijtgeraakt 
door de Popronde omdat het zó leuk 
was. Muziek maken ging voor en toen 
heb ik het verprutst bij m’n baantje. Ik 
stond ergens in Amsterdam in de keu-
ken, maar ik ben weer op m’n voetjes 
terecht gekomen.” 

Wat zou je het liefst aan de Popronde 
willen vergeten?
“Op Popronde Haarlem zijn we echt tot 
het gaatje gegaan. De bus was weg, 
m’n pinpas ook. Toen zijn we bij iemand 
thuis beland en hebben we het hele 
huis overhoop gegooid. Dat was ik echt 
vergeten, dus nu je er weer over begint: 
dankjewel. Ik schaam me er nog een 
beetje voor” lacht de frontman.

Slechtste idee van de Popronde?
Ferry: “Een drumstel opbouwen op een 
podium van pallets. Tijdens de show 
flikkerde alles naar beneden.”

Indian Askin (2012 & 2014) 
Chino Ayala speelde de Popronde zelfs twee keer. 
De naam van de band hetzelfde, de sound en de 
bezetting wel degelijk anders. Dat werkte, want 
met zijn nieuwe bandleden won hij onder meer 
een Edison. In afwachting van het vliegtuig naar 
Devilstone Festival (Litouwen) blikt de band terug 
op de Popronde.  

Foto: Bart Notermans
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Waarom meedoen aan de Popronde 
terwijl je zo veel groter gewend was?
“We zijn ontzettend trots op wat we met 
Go Back To The Zoo hebben bereikt, 
maar wilden weer graag terug naar de 
spanning van het begin: dat alles nieuw 
is en dat je jezelf echt moet bewijzen. 
Maar de belangrijkste reden voor deze 
verandering was natuurlijk dat we weer 
mee konden doen aan de Popronde.” 

Was er een verschil in hoe je de 
Popronde met de twee bands beleef-
de?
“Om eerlijk te zijn was er weinig verschil. 
De eerste keer dat we meededen waren 
we vrienden met De Staat. De tweede 
keer maakten we vrienden met The 
Homesick. Beide keren kregen we veel 
boekingen binnen en speelden we 
gemiddeld drie keer per week in een 
andere stad. Het grootste verschil is dat 
de Popronde intussen gegroeid is, met 
nog meer steden en venues en dus nog 
meer shows.“

Leukste herinnering?
“Cas liet een van z’n schoenen staan 
bij de McDonalds onderweg naar ons 
optreden in Maastricht, we hebben 
toen een schoen voor hem gemaakt 
van tape. Het optreden in een sexclub 
in Emmen was ook vrij episch. Tijdens 
onze show werden we onaangekondigd 
op een striptease getrakteerd.“

Het slechtste idee dat je op de 
Popronde had?
“Zondagmiddag om halfdrie optreden. 
Maar aan de andere kant: we speelden 
een show in een koffiebarretje van tien 
vierkante meter. Ze besloten voor een 
avond naast koffie ook bier te schen-
ken, dit fust moest leeg omdat ze hem 
anders weg zouden gooien, dus we 
moesten goed ons best doen. Uitein-
delijk hebben we er een show op de 
Zwarte Cross aan overgehouden.“

St. Tropez (2015 & 2008 als Go Back to the Zoo)

De mannen van St. Tropez deden twee keer mee 
aan de Popronde: als twee totaal verschillende 
bands. Met Go Back To The Zoo maakten ze nog 
radiovriendelijke popliedjes en waren ze volle fes-
tivalweides gewend, met St. Tropez zijn het vooral 
vuige gitaren die de klok slaan en begon de band 
weer helemaal opnieuw. 

Het is al een poosje geleden, maar 
wat betekende de Popronde voor 
jullie als band?
“We komen uit een kleine gemeente in 
Noord-Brabant en speelden eigenlijk 
nooit buiten Brabant. We kregen via de 
Popronde voor het eerst de moge-
lijkheid om een landelijk publiek te 
bereiken.”
 
Wat vond je de leukste venue?
“De grote zaal van Vera in Groningen.”

Wat heb je van de Popronde geleerd?
“We waren altijd met z’n vieren, maar 
doordat de drummer vlak voor de 
Popronde afhaakte door een ziekte wa-
ren we genoodzaakt om met z’n drieën 
verder te gaan. Ik wisselde mijn gitaar 
in voor een drumstel en ik heb leren 
drummen tijdens de Popronde.“

Nouveau Vélo (2012) 
Zanger Rolf Hupkes van deze fijnbesnaarde gitaar-
band belt vanaf een terrasje in Rome. Een pizza 
en een biertje voor z’n neus. Op de achtergrond 
horen we een man met een akoestische gitaar en 
een volgens Hupkes erg cheesy drumcomputer. 
“Alle liedjes lijken op elkaar”, klaagt hij. Tijd voor wat 
afleiding dus, maar niet te lang, want we willen zijn 
pizza niet koud laten worden.

Foto: Tom Roelofs
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Rico Neeter 
Coördinator Nijmegen 

Hoe ben je terechtgekomen bij de 
Popronde? 
“Ik heb Chris Moorman van de Popron-
de-organisatie jaren geleden leren 
kennen bij het poppodium van mijn 
ouders in Enschede. Ik was beginnend 
muzikant en heb aan hem gevraagd 
hoe je nou eigenlijk het best binnen kon 
komen bij de Popronde. Kort daarna 
verhuisden we allebei naar Nijmegen en 
werden we snel vrienden. Ik heb toen 
eerst een jaar geholpen met de tech-
niek en daar stage gelopen. Op een dag 
kwam Popronde-oprichter Mischa van 
den Ouweland binnen en zei hij: ‘Jij gaat 
volgend jaar Popronde Nijmegen doen.’ 
Daarna ging het eigenlijk heel snel.”

Nijmegen is de thuisstad van de 
Popronde. Hoe belangrijk is dat? 
“Heel belangrijk. We dragen bij aan de 
muzikale infrastructuur van de stad en 
zijn de afgelopen jaren steeds meer 
een ‘ding’ geworden. Dat merk je overal. 
Als Nijmegenaren zijn we sowieso trots 
op wat we doen. We lopen op muzikaal 
gebied altijd voorop, dat zie je bijvoor-
beeld aan bands als De Staat, en we 
zijn er trots op dat de Popronde een 
Nijmeegs ding is.“

Nog zo’n Nijmeegs ding is het volledig 
vernieuwde poppodium Doornroosje. 
“Klopt! Toen ze in hun nieuwe pand 
trokken, wilden ze meteen meedoen. 
Dat kon eindelijk ook, want ze zitten nu 
in de binnenstad. Daar ben ik echt heel 
erg blij mee. Ik vind het belangrijk dat 
de Popronde samenwerkt met de podia 
van de stad om een goede programme-
ring neer te zetten. Dat lukt ons volgens 
mij heel erg goed.” 

Hoezeer houd je rekening met wat er 
normaal gesproken in Nijmegen wordt 
geprogrammeerd? 
“Niet te veel. Ik wil juist dat de Nijmeegse 
Popronde een vernieuwde ervaring is. 
Volgens mij heb je als coördinator een 
soort opvoedende functie om je stad 
de kans te geven om nieuwe dingen te 
ontdekken en om bandjes de kans te 
geven zich in de kijker te spelen.” 

Op wat voor manieren gebeurt dat dit 
jaar in Nijmegen? 
“Bandjes spelen dit jaar sessies in de 
prachtige Mariënburgkapel, die er al 
honderden jaren staat. De opening in het 
Valkhofmuseum is altijd erg cool. Verder 
spelen er dit jaar veel sleazy rockband-
jes op plaatsen waar je ze niet verwacht. 
Daar heb ik ontzettend veel zin in.”

Landelijk wordt de Popronde 
gedragen door de organisatie in 
Nijmegen, maar in iedere stad werkt 
de landelijke organisatie intensief 
samen met lokale coördinatoren, 
die hun steden van binnen en buiten 
kennen. Wie zijn deze duizendpoten, 
die onmisbaar zijn in de organisatie 
van elke Popronde?

Achter 
de 
schermen

Tekst: Dirk Baart
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Joris Postulart 
Coördinator Amersfoort 

Je bent een van de langstzittende 
coördinatoren van de Popronde. Hoe 
begon het allemaal? 
“Ik kende het festival al als liefhebber en 
door mijn werkzaamheden als manager 
en boeker in de muziekindustrie. Toen 
werd ik een keer ’s nachts op Euroso-
nic Noorderslag aangesproken door 
iemand die een vuurtje voor zijn joint 
zocht. Dat bleek het hoofd techniek van 
de Popronde. Zo ben ik met hen aan de 
babbel geraakt, een paar weken later 
was het rond.”

Wat zijn je werkzaamheden als 
Popronde-coördinator? 
“Ik ga in Amersfoort langs alle kroegen 
en andere plaatsen waarvan ik hoop dat 
ze mee willen doen. Zo zijn er dit jaar voor 
het eerst shows in een gaycafé en een 
kapperszaak. Soms moet ik het concept 
uitleggen, maar veel mensen werken al 
langer mee en weten al hoe laat het is als 
ze mij binnen zien komen. Ondertussen 
leer ik de lijst van geselecteerde bands 
uit mijn hoofd. Dat is een heel leuk onder-
deel van mijn taak. Vervolgens overleg 
ik met de locaties welk genre muziek ze 
graag willen programmeren en maken 
we daarin samen een selectie van twee à 
drie acts uit de hele lijst.” 

Pfoe, wat een werk. 
“Dat is nog niet alles! De programme-
ring is ongeveer zes weken voor het 
evenement rond. Daarna ben ik verant-
woordelijk voor de promotie en zet ik 
het team voor de avond zelf op. Geluk-
kig wordt dat allemaal goed begeleid 
vanuit de landelijke Popronde-leiding.” 

En dan op de avond zelf ook nog de 
handen uit de mouwen? 
“Dan plan ik mezelf zo veel mogelijk vrij 
en besteed ik het werk uit aan andere 
enthousiastelingen. Het is vooral mijn 
doel om die avond zo veel mogelijk 
bands te zien en zo veel mogelijk 
kroegeigenaren te highfiven. Ik sta 
stand-by, maar als ik niet veel gebeld 
word, ga ik ervan uit dat we alles goed 
geregeld hebben.” 

Normaal gesproken horen we op pop-
gebied niet zo veel over Amersfoort. 
Heeft dat invloed op de Popronde? 
“Ik heb het idee dat het juist een 
voordeel is. Mensen komen tijdens 
de Popronde uit alle hoeken en gaten 
omdat er dan ineens zo veel goede 
muziek in de stad is. We hoeven niet 
echt ons best te doen om te zorgen dat 
het overal stampvol staat.”

Francis Pronk 
Coördinator Rotterdam,  
samen met Jessica Neeckx 

Rotterdam lijkt de afgelopen jaren 
weer steeds actiever te worden op 
het gebied van popmuziek. Heeft dat 
invloed op de Popronde? 
“Jazeker! Toen ik in 2010 startte met 
de Popronde was Rotterdam dood. Het 
ene na het andere podium ging failliet. 
Er zijn veel organisaties en mensen die 
daarna veel energie in de Rotterdamse 
scene hebben gestoken en hebben la-
ten zien dat Rotterdam wel degelijk kan 
bruisen. Ik merk dat het tegenwoordig 
veel makkelijker is om locaties te strik-
ken voor de Popronde. Locaties deden 
er lang over een beslissing te maken. 
Tegenwoordig benaderen veel locaties 
mij zelfs! Wilden ze voorheen vaak maar 
één of twee acts programmeren, nu 
willen sommige locaties er zelfs zes.”

Qua inwoners is Rotterdam een van 
de meest diverse steden van Ne-
derland. Lukt het ook om een divers 
publiek naar de Popronde te trekken? 
“Ik zie publiek van alle leeftijden en 
liefhebbers van rock, pop, keiharde 
metal en singer-songwriters, maar toch 
zou ik het nog diverser willen zien. Een 

van mijn favoriete locaties is bijvoor-
beeld de Pauluskerk, waar vluchtelingen 
worden opgevangen. Ze hebben eens 
per jaar een muzikaal feest, en dat is de 
Popronde. Mensen uit allerlei culturen 
genieten daar van alle soorten muziek, 
dat is fantastisch. Ik zorg dat ik zo divers 
mogelijk programmeer, maar ik zou 
willen dat meer wereldmuziek-acts zich 
zouden aanmelden voor de Popronde.”

Rotterdam is, in ieder geval als je naar 
oppervlakte en inwonersaantallen 
kijkt, een van de grootste Popron-
de-steden. Vormt dat een extra 
uitdaging? 
“Een énorme uitdaging. We hebben de 
afgelopen jaren ook flink uitgebreid. 
In de beginjaren heb ik de locaties op 
loopafstand gehouden, maar ik merkte 
dat er steeds meer interesse was van 
locaties die ’s middags bands wilden 
programmeren. Zo was er vorig jaar een 
locatie op Zuid - RAAF - die graag mee 
wilde doen. Je moest over de Eras-
musbrug fietsen of de metro pakken, 
maar het was er alsnog vol. Veel van 
deze bezoekers zagen we ’s avonds ook 
terug in het centrum. Daar hebben we 
nu ook locaties in de buurt van beziens-
waardigheden als de Markthal en de 
kubuswoningen.”
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1.  Als je wordt geselecteerd voor de 
Popronde, geniet ervan! Soms is 
het bar en boos, maar zorg ervoor 
dat je geniet van elke seconde.

2.  Zorg ervoor dat je je geld krijgt .

3.  Check of de aanwezige apparatuur 
voldoende is en werkt.

4.  Check de locatie waar je geboekt 
wordt: als er plek is voor een 
singer/songwriter en je bent een 
band kun je soms je drumstel beter 
thuislaten.

5.  Check de startmotor van je bus.

6.  Als Lionel Ritchie’s Dancing on 
the Ceiling wordt gedraaid, neem 
het dan niet te letterlijk… Voor-
kom dat je een lokale technicus 
voor z’n hoofd schopt terwijl je 
een radslag doet.

7. Gooi niet de sleutels van de bus in 
de gracht.

8. Drink niet te veel... voor het optre-
den. Na die tijd mag je doen wat je 
wilt, dat hoort erbij.

9. Doe je eigen promo, zorg dat je 
opvalt, dat je erbovenuit steekt.

10. Maak vrienden: ga niet meteen na 
je optreden naar huis, maar ga de 
stad in en laat je inspireren door 
andere bandjes.

 Vergeet alles wat we net gezegd 
hebben! Maak je eigen keuzes,  
je eigen fouten, daar is de Popron-
de uitermate geschikt voor en 
daar leer je het meeste van. De 
Popronde is de bakermat voor live 
spelen en om meters te maken. 
Wij hebben er ontzettend veel van 
geleerd, nu is het aan jullie!

 

Kensington 

Popronde 2014 werd geopend door oud-deelnemer
Kensington. In het Valkhofmuseum gaf de band zijn 

tien geboden voor deelname aan de Popronde.

Foto: Rahi Rezvani

Robin van Essel 
Coördinator Breda, met Auke de Vries 
en Herman Sibon

Wat vind je het leukste deel van je 
werkzaamheden? 
“Het allerleukste vind ik toch ieder jaar 
weer de avond zelf. Breda is normaal 
gesproken een stad waarin het niet 
makkelijk is om dit soort dingen te orga-
niseren en de Popronde vindt plaats op 
een kuttijdstip op donderdagavond. In 
een studentenstad waar jongeren niet 
zoveel bezig zijn met livemuziek is dat 
niet zo gunstig. En dan valt de Popronde 
Breda ook nog eind november, wanneer 
het donker en vaak regenachtig is. 
Gelukkig zijn de bands tegen het eind 
van de Popronde wel goed op elkaar 
ingespeeld en hebben sommige zich al 
enigszins in de kijker gespeeld. Mede 
daarom stroomt dan tóch de hele stad 
vol, lopen mensen met programma-
boekjes op straat en staat iedereen 
overal te springen.”

Wat voor dingen maak je als coördina-
tor mee op zo’n avond? 
“Ik probeer al rondfietsend zo veel 
mogelijk bandjes te zien, mijn gezicht 
op elke locatie te laten zien en wat pers 
te woord te staan. Je wilt met eigen 
ogen zien dat alles goed is, dan krijg je 
achteraf ook geen gezeik.”

Is dat er weleens dan? 
“Nou, in de praktijk blijkt dat er altijd 
wel het een en ander misgaat. Soms 
kan zelfs het technische team er dan 
niets meer aan doen. In 2014 speelde 
The Great Communicators bij ons, en 
die band zou zijn hele backline delen 
met een andere act, Floris Bates. Op 
de ringweg van Breda is hun busje toen 
van achter aangereden. Toen ze bij de 
locatie aankwamen bleek de schade 
mee te vallen, maar kwamen we er wel 
achter dat de laadklep van de bus niet 
meer open kon. Stond daar een busje 
met de backline voor twee bands waar 
we niet meer bij konden.” 

Geen shows, dus? 
“Tuurlijk wel! Op zo’n moment is het 
juist handig dat je mij even kunt bellen, 
om nog ergens een backline vandaan 
te toveren. De kroeg daarnaast had die 
toevallig en daar speelde The Shady 
Greys, dat alleen één versterker en een 
cajon gebruikte en de andere spullen 
helemaal niet nodig had. De eigenaar 
was niet echt blij met ons, maar we 
hebben die hele backline uit de kelder 
getild. Zo is er altijd wel wat.”

DE 10 GEBODEN VANINTERVIE W: COÖRDINATOREN



Sabrina Starke (2007)
Bart Gremmen

Niet alleen is de Popronde een podium 
voor nieuw muzikaal talent, ook veel 
opkomende fotografen doen elk jaar 
een berg aan ervaringen op tijdens het 
rondreizende festival. Dit jaar zetten on-
der meer Rick de Visser en Sharon en 
Maureen Vreeburg de traditie voort van 
de vele fotografen voor hun. Zij trekken 
dit jaar door het land heen om nieuwe 
actiefoto’s toe te voegen aan de rijke 
fotografie- en popgeschiedenis van de 
Popronde. Door het blad hele vind je 
een overzicht van een aantal beruchte 
foto’s om alvast van een visueel voor-
proefje te genieten.
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Bart Gremmen
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Optiek Sandmann (Apeldoorn)

venues

opval 
lende

Met zo’n achthonderd locaties door heel Nederland, 
kun je de komende maanden DJ’s, artiesten en 
bands op de meest spannende en ongebruikelijke 
 plekjes in de stad zien optreden. Naast de vele 
kroegen en poppodia, vind je ze in alle soorten en 
maaten: van stripclubs tot kappers, lunchrooms, 
tattooshops, rondvaartboten, garages, een reuzenrad, 
comicwinkels, optieken, bowlingbanen, kledingwin-
kels, musea, escape rooms en boten. 

Om een indruk te geven van het brede scala aan 
locaties, hebben we een paar opvallende Popronde- 
locaties op een rijtje gezet.  

LOCATIESLOCATIES



LOCATIES

Fearless Tattoo (Den Haag)

Reuzenrad op de Kermis (Venlo)  Foto: Mitch Wolters

LOCATIES

Rondvaartboot (Delft)  Foto: Kim Balster

Nachtclub SenZa! (Emmen)  Foto: Jan Lenting



Een interview met meester- 
technicus Martijn Roselaar, 

over kabeltjes stroomblokjes 
en bandjes die niet luisteren.

Martijn
roselaar

INTERVIE W: MEESTERTECHNICUS

Optiek Sandmann (Apeldoorn)
In een zaak voor je ogen verwacht je 
niet snel een band. Optiek Sandmann in 
Apeldoorn heeft daar een totaal andere 
kijk op, want ‘Sandmann Rocks’, vorig jaar 
met de vernuftige jazz van Mihael Hrustelj 
en de verfijnde country van Judy Blank, 
dit jaar dansen met Los Paja Brava. Voor 
een feestje, Enter Sandmann!

Rondvaartboot (Delft)
De grachten van Amsterdam zijn natuurlijk 
legendarisch, maar die van Delft zijn 
minstens net zo prachtig! En omdat een 
feestje op een boot altijd een goed idee is,  
is Rondvaart Delft al jaren deelnemer aan 
de Popronde.  The Grand East ging in 2016 
de boot in.. “Het Koste ons 70,- , een boete 
omdat we de auto bij de boot aan het 
uitladen waren. Maar voor het publiek was 
het een hele bijzondere ervaring, zo door 
de grachten” aldus drummer Imanishi.

Nachtclub SenZa! (Emmen)
‘Cuz’ after the party there’s the after-
party’ zong R. Kelly ooit, en in Emmen 
hebben ze zelfs een after-afterparty, in  
Nachtclub SenZa! Estelle Stijkel (Kovacs/
Bells of Youth) speelde er tijdens Popron-
de 2013 met The Jacks: “Het was alsof 
we in een Quentin Tarantino movie waren 
beland, toen er een vrouw ging paaldan-
sen op een rustig liedje van ons”.  Daimy 
Lotus speelde er in 2016: “Spelen in een 
stripclub, dat wil je toch gedaan hebben? 
Ook als chick. Zeker als chick!”

Reuzenrad op de Kermis (Venlo)
In Venlo valt de Popronde tegelijk met de 
kermis, en dat valt prima te combineren. 
Het reuzenrad bleek perfect voor intie-
me optredens, zoals deze, van Close Up 
in 2014. 

Fearless Tattoo (Den Haag)
Je eerste tattoo krijgen terwijl er een 
rockband live staat te spelen? Het kan 
je zomaar overkomen tijdens Popronde 
Den Haag. Bij Fearless Tattoo houden 
ze wel van een portie gitaren! Gitarist 
Mathijs Leeuwis van Fake Billy & the 
False Prophets: “Het was klein en hard, 
sneller in en uit dan bij een mevrouw 
van lichte zeden in Caracas!’

Abdijtoren Lange Jan (Middelburg)
Honderden traptreden pak je, en op 
het moment dat er geen eind aan lijkt 
te komen, kom je helemaal boven in de 
Lange Jan uit, de prachtige abdijtoren 
in Middelburg, waar je kunt genieten 
van een ontzettend intiem optreden van 
singer/songwriters als I Took Your Name 
in 2014 en Pitou in 2016.

LOCATIES



beetje een test om te zien of bandjes 
wel luisteren. Als ze op de avond zelf 
zeggen dat er te weinig stopcontacten 
zijn, weet ik dat dat niet het geval is. Dan 
haalt papa heus wel wat stroomblokjes 
voor een tientje bij de Action, maar dan 
weet zo’n bandje dat ze de volgende 
keer wat beter op zijn hoede moet zijn.”

Tuig van de richel, dus? 
“Welnee, er zijn ook zat bands die 
meteen meewerken! Die hebben soms 
al vaker meegedaan en hebben al hun 
eigen stroom bij zich. Dan kan het altijd 
gebeuren dat ze een snoertje vergeten 
zijn, maar in zulke gevallen weten zij mij 
ruim van tevoren te vinden. Zelfs als ze 
een hele koffer kwijt zijn, weten ze dat ik 
alle spullen bij heb die ze nodig hebben. 
Ze kennen me en weten: die houden we 
liever te vriend.” 

Elke stad heeft een coördinator.  
Hoe belangrijk is de samenwerking 
met hen? 
“Over het algemeen verloopt die goed, 
al zijn sommige coördinatoren produc-
tioneel gezien wat beter dan andere. 
Zij voorzien dingen. Veel coördinatoren 
zijn buiten de Popronde bijvoorbeeld 
programmeur: zij zetten een fantastisch 
programma neer, maar hebben soms 
minder verstand van de productionele 
kant van het verhaal. Er zijn weleens 
steden, daar ontbreken zó veel dingen 
dat onze hele bus leeg geleend is. Soms 
spurten we ons dan op de fiets door 
het verkeer. ‘Is dat bandje al afgelopen? 
Mooi, kunnen we daar een snoertje 
lenen.’ Het belangrijkste is dat alles op 
tijd gebeurt, want mensen houden hun 
blokkenschema stevig in de hand en 
smeren ‘m snel weer als er niets speelt.” 

Klinkt als een race tegen de klok.
“Dat is het ook! Een soundcheck duurt 
op de Popronde soms niet langer dan 
een minuut. Als de deelnemende kroe-
gen een beetje in de buurt van elkaar 
liggen, kunnen we er drie doen in vijf mi-
nuten. Soms is de avond foutloos, hoor. 
Een stad als Den Bosch regelt het altijd 
fantastisch. Hun methode – ze bellen 
de week van tevoren met alle bands om 
afspraken te maken - probeer ik altijd 
door te spelen naar andere steden. 
Op zulke avonden klinkt alles ook als 
een klok. Als wij niets te doen hebben, 
weet ik dat de boel goed geregeld is. 
Komt helaas bijna nooit voor trouwens, 
want als tien procent van de acts een 
probleem heeft, loop ik hijgend van hot 
naar her. Maar het is het iedere avond 
weer waard.” 

Hoe ben je bij de Popronde terecht-
gekomen? 
“Ik heb een keer met de Popronde mee-
gedaan toen ik in een bandje speelde. 
Er deden toen nog maar vier steden 
mee, maar dat is inmiddels dan ook al 
weer een jaar of twintig geleden. Op een 
gegeven moment ging ik gezellig mee 
naar alle steden en ben ik als vrijwilliger 
gaan helpen met stage-managen. Toen 
dacht ik: ‘Als ik nou een rugzakje met 
microfoons en snoertjes meeneem, kan 
ik hier een hoop problemen oplossen.’”

Want die problemen zijn er? 
“Jazeker, en zo gek is dat niet. Je krijgt 
veel te maken met onervaren band-
jes en onervaren kroegeigenaren die 
spullen huren, maar eigenlijk niet weten 
hoe die spullen werken. Soms valt het 
mee, maar soms valt het heel erg tegen. 
Dan lopen we met een team van drie 
man hijgend en steunend door de stad. 
Als je dan even niet oplet ben je ineens 
bezig met drie opdrachten die allemaal 

binnen vijf minuten af moeten. Vooral 
het begin van zo’n avond is vaak hec-
tisch. Daarna spelen bandjes meestal 
na elkaar op dezelfde plek en ben je 
vooral bezig met veel van hetzelfde.” 

Die bandjes hè, werken die een 
beetje mee? 
“Dat verschilt nogal, haha. Sommige 
bands verwachten dat alles voor ze 
wordt verzorgd. Om ervoor te zorgen 
dat dat er zo weinig mogelijk zijn, ver-
stuur ik van tevoren een brief naar alle 
bands, waarin ik bijvoorbeeld uitleg hoe 
ze zichzelf kunnen voorbereiden en wat 
ze zelf kunnen doen. Daarnaast maak 
ik goede afspraken met de kroegen die 
meedoen aan de Popronde. Ik ga kijken 
hoe alles eruitziet, hoe groot de locatie 
is, of er genoeg stopcontacten zijn. Een 
band gebruikt meestal vier stroomblok-
jes, als ik dat voor iedere band moet 
verzorgen heb ik in Nijmegen alleen al 
vierhonderd stroomblokjes nodig. Dat 
is een extra bus. Die briefing is ook een 

Allemaal leuk en aardig, zo’n rondreizend festival, 
maar qua techniek maakt het de Popronde een 
grotere uitdaging dan een plaatsgebonden poppodi-
um. Meestertechnicus Martijn Roselaar vertelt over 
snoertjes, stroomblokjes en soundchecks. 
Tekst: Dirk Baart
Foto: Mitch Wolters
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CIEL en de spirituele ervaring  
van het songschrijven 

ciel
Tekst: Ruben van Dijk
Foto’s: Bonnie Faber
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Is het niet eng om je muziek dan met 
de rest van de wereld te delen? 
“Ik kan het goed relativeren. Mijn muziek 
is iets wat helemaal uit mijzelf komt, wat 
ik heb gecreëerd, maar ik bén niet mijn 
muziek. Als iemand het niet tof vindt, 
is dat geen waardeoordeel over mij als 
persoon.”

Je bent ook nog altijd actief met 
Sväva bezig – hoe verhouden die twee 
projecten zich tot elkaar? 
“Sväva is echt een samenkomst van 
ideeën van verschillende mensen, wat 
ik super mooi vind aan dat project. Bij 
mijn eigen werk kan ik daarentegen 
weer meer mijn eigen plan trekken. Ik 
vind het één niet leuker of beter dan 
het ander.”

In 2014 speelde je met Sväva al een 
aantal Popronde-shows. Is het span-
nend om dat circus nu opnieuw te 
beleven, maar dan met CIEL? 
“Jazeker, de rol van frontvrouw is nieuw 
voor mij. Maar ik denk dat we een te gek-
ke tijd gaan hebben! Gelijkvloerse shows 
zijn mijn favoriet, omdat er dan geen 
barrière zit tussen jou als band en het 
publiek. Dat is het type show dat er bij de 
Popronde toch wel veel tussen zit.”

De hamvraag: je zit momenteel bij 
Tree Machine Records, een Ameri-
kaans label, en het roemruchte Geer-
truida uit Haarlem. Je bent geboekt 
voor de Popronde en je werkt aan je 
debuut-EP. Wat wil je nog meer? 
“Een hit schrijven en verhuizen naar een 
groot alleenstaand huis in Canada!”

Je gaat binnenkort voor enkele we-
ken naar Zweeds Lapland om tussen 
de Sami te leven. Verklaar je nader!
“Ik zoek bewust een afgelegen en 
uitgestrekt gebied op. De natuur daar 
is prachtig en je komt er bijna nie-
mand tegen - af en toe misschien wat 
inheems volk. Creativiteit komt voor 
mij met rust en ruimte. Het is naar mijn 
idee iets wat vanuit het onderbewuste 
komt, onder het oppervlak. Wanneer er 
te veel aan het oppervlak speelt is daar 
dus minder ruimte voor.”

Is dat voor jou ook de prettigste ma-
nier van werken – in isolement?
“Ja, op die manier kan ik op mijn eigen 
tempo losgaan op alle ideeën die maar 
in mij opkomen zonder dat iemand die 
ideeën beoordeeld. Bij het naar buiten 
brengen van muziek is dat juist weer an-
dersom. Zeker wanneer je iets helemaal 

alleen hebt gemaakt, dan kun je je niet 
achter een ander verschuilen en wan-
neer je het uitbrengt gaan mensen er 
hoe dan ook een mening over vormen.”

Het maken van muziek klinkt in 
jouw geval haast als een spirituele 
ervaring. 
“Het werken aan mijn muziek is voor 
mij wel een spirituele ervaring, ja. Als 
ik tijdens het maken van muziek in een 
flow kom, dan kan ik er zo in opgaan dat 
ik in een soort trance raak. Het klinkt 
misschien heel cliché, maar het helpt 
mij echt bij het verwerken van mijn 
emoties wanneer ik bijvoorbeeld een 
lastige situatie heb meegemaakt. Met 
mijn muziek kan ik er als het ware over 
contempleren en alles wat meer een 
plekje geven. Soms kan ik er dan zo 
in op gaan dat ik gerust een hele dag 
vergeet te eten.”

Regels zijn regels en toch zijn er op iedere Popron-
de toch weer volop oude bekenden te bespeuren, 
zo ook CIEL (spreek uit: ‘sjel’). In 2014 liet Michelle 
Hindriks als gitarist van Sväva al een loeisterke 
indruk achter in een handjevol Popronde-steden. 
Drie jaar later zal ze nu de bühne gaan bestormen 
met haar bloedeigen shoegazey soloproject. We 
spreken de kersverse frontvrouw over de spirituele 
ervaring die songwriting voor haar is.
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Bart Gremmen



Orange Skyline (2014)
Aviva Bing



Fata boom
FATA BOOM wil overrompelen en 
feesten, met een maatschappelijk 

kritische blikTekst: Félice Hofhuizen
Foto’s: Jaap Kroon
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leven in Amsterdam, ik wist op een ge-
geven moment dat hij de perfecte gast  
zou zijn om dit mee te doen. Hij moet 
naast mij staan.” De extravagant geklede 
Jack Credit vult aan: “Ze vroeg mij op de 
Uitmarkt, waar ik stond te presenteren 
met een heel bijzonder outfitje aan en ik 
zei meteen: ‘Ja’”. 

Anoniem 
De keuze van de zangers om anoniem 
te blijven heeft een duidelijke reden: 
“Mensen willen dingen graag in hokjes 
stoppen voordat ze iets überhaupt ge-
hoord hebben”, vertelt ze. “Doordat het 
project vrij abrupt tot stand is gekomen, 
wilde ik niet dat mensen die mij kende 
er al een idee of een mening over zou-
den hebben. De anonimiteit is niet echt 
vanwege het mysterieuze, maar eerder 
dat het niet uitmaakt wie we zijn en hoe 
we eruitzien, je vindt het tof of niet.” 

Popronde
De reacties op een optreden van FATA 
BOOM zijn dan ook behoorlijk wisse-
lend. “We stonden gisteren ergens 
en daar stond het publiek al na dertig 
seconden mee te dansen”, aldus Jake. 
“Maar we hebben ook wel voor een zaal 
gestaan waarbij mensen zeker vijf minu-
ten nodig hadden om aan ons voorko-
men te wennen en ons met open mond 
aan stonden te gapen. Het is natuurlijk 
een shock als je ons voor het eerst ziet. 
Maar als je ruimdenkend bent en voelt 
in plaats van te oordelen, heb je binnen 
twee nummers het feestje van je leven.”  

Dat feestje hebben de muzikanten ook 
voor ogen voor de Popronde. FATA 
BOOM zal vooral op de afterparty’s 
spelen. Als de stad leegstroomt en de 

bandjes de kroeg uit worden geveegd, 
komt iedereen bij elkaar in de grootste 
locatie van die stad voor een geza-
menlijke afsluiting. “Voor ons wordt de 
Popronde vooral heel laat, zweterig, 
hard en met veel dronken mensen”, 
verheugt de zangeres zich. Jake vult 
grappend aan “Eigenlijk mijn dagelijkse 
leven, dus.” 

Dit leek de Popronde ook wel een goed 
idee. Jake: “Het werkt op dat tijdstip 
ook gewoon heel goed. Veel mensen 
hebben dan al een drankje op, iedereen 
is dan samen en zitten in een roes of 
een trip van de avond. Wij komen dan 
nog harder binnen en mensen kunnen 
zich er dan nog meer en beter aan 
overgeven.”

Onze tip is dus: blijf lekker laat op en 
ga het zien en horen. Ga onbevooroor-
deeld en vertrouw op je impulsen, neem 
een drankje en dan heb je het feestje 
van je leven.

Billen
We spreken de band, vooruitblikkend 
op de Popronde, op grote hoogte in 
Amsterdam. Als de band in vol ornaat 
het terras overloopt voor een fotos-
hoot, zorgt het voor veel bekijks op 
de pretentieuze locatie. Dit beeld van 
verschikt kijkende mensen omdat iets 
anders is dan anders geeft meteen aan 
wat FATA BOOM wil bereiken met hun 
outfits en extravagante voorkomen. 
Want waarom zouden we ons alleen 
conformeren aan het normale, anders is 
toch veel leuker? Daarbij moet iedereen 
kunnen zijn wie hij of zij wil, zonder 
nagekeken te worden. Hier valt nog veel 
winst te behalen, ervaren de muzikan-
ten. De zangeres legt uit: “Het is heftig 
om te merken dat het echt een ding is 
als er een man in een string op een po-
dium staat. Als ik degene met een string 
was dan was hier haast geen commotie 
om geweest, nu wordt het ervaren als 
choquerend terwijl het dezelfde soort 
billen zijn maar dan van een man.”

Perfecte combi
FATA BOOM is ontstaan uit de liefde voor 
hiphop en de vrijheid om te maken wat je 
wilt. De zangeres (die anoniem wil blijven) 
en producer Martijn Groeneveld kwamen 
bij elkaar voor een paar geheime schrijf-
sessies en dachten dat de resultaten de 
studio nooit zouden verlaten. Doordat er 
geen plan was om het uit te brengen kon 
het ook niet falen en dat gaf het project 
vleugels. Nadat het resultaat, bestaande 
uit trippy elektro-hiphoptracks, toch 
op Soundcloud terechtkwam ging het 
als een lopend vuurtje. De boekingen 
kwamen direct binnen, speelde FATA 
BOOM zijn eerste show in de Melkweg 
en daarna ging het gelijk door naar 
Noorderslag. “Toen die shows eenmaal 
geboekt werden, dacht ik: ‘we gaan het 
gewoon doen’”, vertelt de zangeres. 
“Maar dat kon en wilde ik niet alleen. Op 
het podium wilde ik eigenlijk zo stoïcijns 
mogelijk kunnen zeggen wat ik denk 
zonder te veel weg te geven over mij als 
persoon. Jake kende ik uit het nacht-

De ontstaansgeschiedenis van FATA BOOM klinkt 
een beetje als een sprookje: wanneer een mooie 
zangeres backstage een Nederlandse indie-pro-
ducer ontmoet en zij haar liefde voor hiphop uit-
spreekt, blijkt een gouden samenwerking geboren. 
Toch zijn de teksten en de missie van FATA BOOM 
allesbehalve sprookjesachtig, hoe mooi het duo er 
ook uitziet. FATA BOOM wil vooral eerlijk zijn over 
de wereld waarin we leven. 
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Sommige bandjes komen met een waarschuwings- 
label. Het Eindhovense Charlie And The Lesbians 
bijvoorbeeld. Dit geruchtmakende Brabantse kwar-
tet lijkt een beetje op de protopunk/garage-variant 
op de expliciete foto’s die je op sigarettenpakjes 
gedrukt ziet staan: confronterend, smerig en zo 
lomp dat het bijna grappig is. Wie een show van 
de band bijwoont, wordt - vrijwillig of niet – deze 
Popronde onderdeel van een chaotisch schouw-
spel. Het maakt niet uit of er nu vier personen in de 
zaal aanwezig zijn of vierhonderd, deze band zorgt 
altijd voor zo’n moment dat eeuwig op je netvlies 
gebrand staat. 

Tekst: Jasper Willems
Foto: Melanie Marsman

charlie 
and the
lesbians

“Wij zijn beter geworden  
dankzij ons publiek”
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rijke elite is volgens hem ‘niet relevant 
meer’. Welmers, die zelf meent hele-
maal niet naar politieke punkbands te 
luisteren, antwoordt eerlijk: “We hebben 
het allemaal veel te goed om ons daar-
mee bezig te houden.”

Charlie And The Lesbians wil het liefst 
die kloof tussen het publiek en band zo 
snel mogelijk dichten. Hoe meer Charlie 
het publiek opfokt, hoe intenser de 
band speelt. En de energie die wordt 
uitgestort, krijgt de band weer dubbel 
en dwars terug. Soesja: “Door de reac-
ties vanuit ons publiek zijn wij als band 
beter geworden.”

Waar komt die agressie van deze 
muzikanten dan precies vandaan? In 
het prille begin was verheerlijking en 
adrenalinekick misschien hoofdzaak: in 
een band spelen stond altijd garant voor 
“een leuk weekend met gratis bier.” Die 
doelstelling is volgens Charlie inmiddels 
bijgesteld. “Natuurlijk vinden we het leuk 
om dit te blijven doen. Maar we worden 
wel steeds serieuzer. We doen niet alsof 
het allemaal een grote grap is.”

Optreden is voor Charlie And The 
Lesbians vooral een noodzakelijke uit-
laatklep om een gezonde balans in het 

leven te bewaren. Charlie knikt: “Ik snap 
wel dat mensen mij op het podium als 
een soort karikatuur omschrijven. Het 
is voor mij gewoon fijn om dit te doen. 
Ik ben normaal een vrij rustig persoon. 
Met Charlie And The Lesbians gedraag 
ik mij heel anders dan het echte leven. 
Ik merk wel veel verschil tussen mezelf 
aan het begin van al die optredens en 
zoals ik nu ben. In het begin was ik zó 
zenuwachtig dat ik bijna in mijn broek 
scheet…” Hij zegt het er voor de duide-
lijk nog even bij: “Bij wijze van spreken!” 

“We moesten vooral niemand  
na proberen te doen. En niet  

meer proberen dan wat wij zelf 
konden spelen.”

Tijdens het Zadelpijn-feestje van trau-
mahelikopter, bijvoorbeeld. In Gronin-
gen kon je slechts een glimp opvangen 
van de kraaiende frontman binnen de 
kolkende mensenmassa. Vaak betrof 
zo’n glimp een microfoonkabel om 
zijn nek als een strop. In een halfle-
ge Gebroeders de Nobel te Leiden 
eindigde Hoeben uitgeput op zijn rug 
na een speelse worstelpartij met Marc 
‘The Avonden’ van der Holst. Iemand 
vond het nog een leuk idee om op dat 
moment, heel nauwgezet, een biertje in 
Charlie’s mondhoek te gieten.

Charlie And The Lesbians is ontstaan 
door een ‘toevallige’ samenloop van 
omstandigheden, aldus drumster 
Soesja Hoeben, de zus van Charlie. Het 
aanvankelijke idee: Soesja en haar part-
ner, bassiste Noor Pullens, wilden sa-
men een herriebandje beginnen. Al snel 
kwamen de twee Lesbians tot dezelfde 
conclusie: er moest een zanger bijko-
men. Soesja dacht gelijk aan haar broer 
Charlie. “Ik had nog nooit in mijn leven 
gezongen”, grinnikt laatstgenoemde 
met een wat infantiel klinkende, Daniel 
Johnston-achtige tongval. “Toen ik het 
met de band ging proberen, bleek dat ik 
inderdaad niet kon zingen.” 

Pullens en gitarist Mees Welmers 
speelden voorheen samen in de band 
No Waves & Sunrays, die op dezelfde 
plek repeteerden als Charlie And The 
Lesbians. Toen Welmers als laatste 
bandlid werd gerekruteerd was het laat-
ste puzzelstukje gelegd. De combinatie 
van persoonlijkheden en invalshoeken 
vormen tot een spijkerharde gitaar-
band met een vrij originele invalshoek: 
ergens binnen het spanningsveld ope-

rerend tussen protopunk, post-hard-
core en lo-fi garagepop. Soesja: “We 
moesten vooral niemand na proberen te 
doen. En niet meer proberen dan wat wij 
zelf konden spelen.”

Liever jezelf blijven dan achter een 
of andere edgy gimmick schuilen, zo 
lijkt het credo. Dat gezegd hebbende: 
Charlie And The Lesbians is een coole 
bandnaam, ongeacht of er wel of niet 
een Charlie en twee Lesbians in de 
band zitten. De band loopt er niet mee 
te koop, want, tja, het is toch gewoon 
zo? Charlie: “Dat is dus het leuke… dat 
het gewoon klopt! Heel veel mensen 
vragen aan ons of Soesja en Noor ook 
écht lesbisch zijn.” Soesja: ‘We denken 
zelf niet bewust na over ‘het lesbisch 
zijn’. Veel mensen zeggen dan ‘Oh, 
wow… dat je dát durft!” 

Opvallend hoe de barbaarse energie 
van Charlie And The Lesbians op het 
podium in schril contrast staat met de 
typisch Brabantse nuchterheid die ieder 
bandlid als persoon uitstraalt. Iedereen 
heeft buiten de band om een baan en/of 
studie: Charlie is bezig aan zijn tweede 
opleiding, Soesja werkt in de zorg en 
bij een café, Pullens heeft een kan-
toorbaan bij de NS en Mees werkt met 
familieleden binnen een bedrijf. 

In de vrije tijd punkshows spelen is 
voor geen van hen een fulltime queeste 
tegen het anti-establishment. Pullens: 
“Toen de punk begon was het alle-
maal fuck-de-wereld, fuck alles. Dat is 
tegenwoordig niet echt nodig meer.” 
Charlie: “Mensen zullen altijd tegen de 
mainstream blijven aantrappen.” Een 
pamflettenstrijd tegen de regering of de 

INTERVIE W: DEELNEMERSINTERVIE W: DEELNEMERS



CUT_ (2014)
Mitch Wolters



SUPPORT
your local

Artist
3FM
De Popronde is bij uitstek dé plek voor 
jonge, talentvolle artiesten om zichzelf 
in de kijkers te spelen bij het publiek. 
Daarnaast krijgen ze  de gelegenheid in 
een korte periode veel podiumervaring 
op te doen. 3FM ondersteunt de ont-
wikkeling van lokaal talent en is daarom 
mediapartner van Popronde 2017. In 
september zal de 3FM Talent-act van 
die maand dan ook gekozen worden 
uit de selectie van 144 acts die dit jaar 
deelnemen.  Deze act wordt door 3FM 
minimaal een maand lang op alle mo-
gelijke manieren in de spotlights gezet, 
terwijl de bijbehorende single helemaal 
grijsgedraaid op de radio.

3voor12
Is er een plek waar we zoveel Ne-
derlandse muziek ontdekken als de 
Popronde? Waarschijnlijk niet. Ieder jaar 
weer zitten er in de selectie ontzettend 
veel goede acts waar we nog nooit van 
hadden gehoord, die dankzij de Popron-
de kunnen doorstoten naar een breder 
publiek. Die een betoverende show 
geven in een Nijmeegse kunstgalerie, 
het plafond eruit rocken in een kroeg 
in Utrecht of de sickste after geven in 
Eindhoven. 
Daarom volgen wij bij 3voor12 de 
Popronde en zijn acts op de voet. We 
komen regelmatig kijken, we primeu-
ren nieuwe muziek uit de selectie en 

stellen veel bands aan je voor. Natuurlijk 
hebben we ook weer 12 favorieten uit-
gekozen – van betoverende dreampop 
tot gruizige indierock en zwoele R&B – 
die in iedere stad op het 3voor12-podia 
zullen spelen. Cool ook om te horen dat 
er zoveel sterke hiphop-acts tussen 
zitten! Volg 3voor12.vpro.nl/popron-
de voor onze verslaggeving.

Never Mind The Hype
Popronde en Never Mind The Hype 
staan pal voor talentondersteuning, in 
het bijzonder van Nederlandse bands. 
Niet verwonderlijk dus, dat er vrijwel di-
rect na de lancering van NMTH (in 2015) 
een samenwerking is ontstaan tussen 
de beide partijen. NMTH, het platform 
voor ‘everything heavy, alternative & 
deviant’, adopteert ook dit jaar 27 veel-
belovende acts uit de Popronde-se-
lectie. Deze bands worden als zodanig 
zichtbaar gemaakt, waarmee in alle 
speelsteden NMTH-routes ontstaan. 
Voor liefhebbers van de meer heavy, 
fuzzy, psychedelische, rockende en 
ronkende genres, is het dus zonneklaar 
waar ze moeten zijn. Tijdens het hele 
Popronde-traject zet NMTH de spot-
lights op al haar geselecteerde acts, via 
hun online en sociale kanalen. Hiermee 
willen we deze bands, ook degene 
die niet per se tot de meest geboekte 
behoren, de exposure en credits geven 
die zij verdienen.
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Popronde, één van de weinige landelijke 
initiatieven die geografische spreiding 
hoog in de het vaandel heeft, lag dus 
voor de hand. Van Onderen bracht 
bands uit alle provincies naar Paradiso, 
nu dus ook naar een aantal Popronde- 
steden.

Wisseloord Studios
Het was voor Wisseloord een eer om 
eerder dit jaar de pre-release party te 
organiseren en daar de hele organi-

satie en vele Popronde-artiesten te 
mogen verwelkomen. In de histori-
sche studio’s, waar artiesten als The 
Rolling Stones, Police en Michael 
Jackson sinds de jaren zeventig 
hebben gewerkt, wordt een andere 
wending genomen onder de leiding 

van producer 
Malik Berrabah. 
Met als hoofddoel 
om kansen te blij-
ven creëren voor 
artiesten en bands 
van deze tijd, 
terwijl we tegelij-
kertijd een pionier 
blijven in de au-
diomarkt met een 
unieke studiofa-
ciliteit. Met het 
opzetten van een 
productiebedrijf 
dat is gebaseerd 
op samenwerking 
met gevestig-
de artiesten en 
nieuwkomers, 
een publishingtak 
en een divisie 
die zich richt op 
moderne mediums 
als virtual reality 
(VR) en 3D-audio, 
wordt Wisseloord 
een complete 
House of Music. 
Het creatieve 
team van Wisse-

loord gaat ook dit jaar regelmatig 
naar de Popronde om nieuw talent te 
ontdekken waar we in kunnen inves-
teren als het om gaat om carrières 
en producties.

OOR
Natuurlijk steunt OOR de Popronde 
met een eigen OOR Presents stage, 
waarop we onze dertien OOR Talents 
letterlijk een podium bieden. Als oudste 
muziekblad van Nederland hebben 
we een traditie om opkomend talent 
en nieuwe bijzondere artiesten te 
presenteren aan onze lezers. Dat doen 
we door middel van artikelen, maar ook 
bijvoorbeeld met Club OOR, waarin 
onze abonnees gratis naar concerten 
kunnen. De Popronde heeft zich sinds 
de eerste editie in 1994 bewezen als 
een sympathiek festival voor muzie-
kliefhebbers in heel Nederland, met 
gratis toegang, bijzondere speellocaties 
en een breed scala aan artiesten in alle 
genres. Daarmee sluit het goed aan bij 
waar we bij OOR voor staan: kwalitatief 
goede popmuziek in de volle breedte 
van het spectrum, met veel aandacht 
voor liveshows. Tel daarbij op dat er van 
de 140 Popronde-acts elk jaar verschil-
lende artiesten en bands doorbreken 
en uitgroeien tot OOR coverhelden en 
nieuwe favorieten van de OOR-lezer, en 
je begrijpt waarom wij dit jaar als OOR 
Talents presenteren: Tusky, Tom Tukker, 
The Little Years, Soultrash, Okke Punt, 
Yasmine, Fata Boom, The Avonden, 
Mantra, Bungalow, LGHTNNG, Korfbal 
en The Dawn Brothers.

Pinguin Radio 
Popronde en Pinguin Radio zijn als twee 
handen op een buik. Niet dat we zo 
intiem zijn, maar we delen een doel; het 
bevorderen van het Nederlandse pop-
klimaat in het algemeen en van goede 
acts in het bijzonder. Dat doen we met 
raad en daad. We zijn vertegenwoordigd 
in de selectiecommissie, maken jaarlijks 

de deelnemers bekend en steunen 
Popronde-acts waar mogelijk met 
airplay en aandacht.  

The Daily Indie
Sinds 2010 zit The Daily Indie boven-
op de nieuwste muziek, waarbij het 
online platform zich ook voor een 
groot gedeelte richt op al het prachti-
ge en muzikale talent in Nederland. Al 
jaren zijn we een trotse partner van de 
Popronde, waar we elk jaar een hoop 
nieuwe ‘bands en artiesten van morgen’ 
ontdekken. Popronde is een essenti-
eel onderdeel van haast elke band in 
Nederland, om ervaring op te doen en 
zichzelf in de schijnwerpers te spelen 
van boekers, fans en media. Wij duiken 
er ook dit jaar weer met liefde in de 
selectie, door middel van interviews, 
artikelen, video, radio en reportages. 
Volg ons via www.thedailyindie.nl, waar 
we je de hele Popronde op de hoogte 
houden van alle ontwikkelingen.

Van Onderen
De initiatiefnemers van Van Onderen, 
het 24uurs festival dat begin dit jaar 
veel stof deed opwaaien, zullen in een 
aantal Popronde-steden programma’s 
cureren op lokatie. Afgelopen januari 
speelden er ruim 80 bands in 24 uur in 
drie zalen in Paradiso, in een collectieve 
viering van de dynamiek en vitaliteit 
van diverse Nederlandse  scenes. De 
drie programmeurs van dat evenement, 
Marcel van Schooten, Marijn Wes-
terlaken en Koen ter Heegde, vinden 
het belangrijk om het DIY- idealisme, 
de diversiteit en eigenzinnigheid van 
specieke acts, ook op lokale podia in 
andere steden onder het voetlicht te 
brengen. En een samenwerking met de 
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13 september
Nijmegen, Apeldoorn,  

Zwolle, Roermond

20 september
Delft, Leeuwarden,  
Heerlen, Hengelo

27 september
Wageningen, Eindhoven,  

Almere, Gouda

4 oktober
Groningen, Den Bosch,  

Haarlem, Dordrecht

11 oktober
Utrecht, Tilburg,  

Den Haag, Harderwijk

 

 

18 oktober
Assen, Venlo, Amersfoort, 

 Zutphen

25 oktober
Leiden, Arnhem,  

Sittard, Hoorn

1 november
Emmen, Maastricht,  
Rotterdam, Venray

8 november
Middelburg, Alkmaar,  
Deventer, Hilversum

15 november
Breda, Enschede,  

Oss, Meppel

Popronde Radio
13 september – 22 november elke woensdag  

20:00 – 21:00 uur op Pinguin Radio

22 november  Eindfeest Amsterdam (25 nov)
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Jeangu Macrooy (2016)
Rick de Visser



Adai 

O’

Bryan

Als een van de oprichters van Puna.nl in 2006, is 
Adai O’Bryan ondertussen een bekend gezicht in 
de hiphopscene. Ooit klein begonnen, inmiddels 
is Puna.nl het grootste platform op het gebied 
van Nederlandse hiphop met zo’n 600.000 unieke 
bezoekers per maand. O’Bryan is nog altijd dage-
lijks op zoek naar nieuw muzikaal talent en heeft 
voor ons de krenten uit de pap gehaald van deze 
Popronde-selectie. 

Tekst: Ricardo Jupijn
Foto: VICE/Noisey 
(Rebecca Camphens)

A
AÏCHA CHERIF (Alternative)
Soms intens, dan weer ingetogen, en 
vaak met een melancholisch karakter, 
een kruising tussen Lianne La Havas 
en Jeff Buckley. Zo omschrijf je Aïcha 
Cherif het beste.

AISCHA X JUNO WHO (Pop)
‘Future Pop Music’, zo noemen ze het 
zelf. Een mix van urban, beats en pop, er-
gens tussen Rihanna, Sia en Bonobo in. 

AICHA CHERIF

ALASKA POLLOCK (Pop)
ALASKA POLLOCK combineert gitaar-
gedreven songs met elektronische 
beats en een heel klein tikje blues. 
Intrigerend en groovy!

Alcuna Wilds (Ambient)
Alcuna Wilds maakt poppy triphop, 
gekenmerkt door sfeervolle sounds-
capes, krachtige beats, sterke riffs en 
melancholische zang.

AMARTEY (Urban)
Amartey rapt in het Engels en in de 
Ghanese talen Ga en Twi. Hij laat zich 
inspireren door grootheden als Michael 
Jackson en R. Kelly, maar ook door 
Afrikaanse artiesten als Kojo Antwi & 
Amakye Dede.

Amber Gomaa (Pop)
Amber Gomaa kun je kennen als ach-
tergrondzangeres van Alain Clark en 
Jett Rebel, maar solo staat zij ook zeker 
haar mannetje! Fijne popliedjes met een 
‘touch of Prince & Paul Simon’.

Amerildo de Krijger (Hip Hop)
Als onderdeel van Nouveau Riche en 
de Lefensmannen (met oa Ronnie Flex) 
en als live-MC van Boaz van de Beatz 
maakte hij korte metten met menig fes-
tivalterrein. Nu, solo, gaat hij dat doen 
met menig Popronde stad!

Assorted Travellers (Americana)
Dit Almeerse collectief laat het oude 
Westen herleven, met een groot hart 
voor de traditionele country en folk, en 
met invloeden van WoodyGuthrie en 
The Seeger Sessions

SMA AKMAKERSSELECTIE 2017



B
Baby Galaxy (Indie)
Verfijnde indie met een modern randje, 
en waarin de geest van 80’s noise en 
90’s alternatieve rock goed doorklinkt. 
In de lijn van Sonic Youth & The Beach 
Boys, van Wilco & Dinosaur JR.

Bagdaddy (Electronica)
Begonnen als guestperformer bij Cairo 
Liberation Front, nu op eigen benen - 
Bagdaddy maakt alternatieve elec-
tronica, gecombineerd met muzikale 
elementen uit het Midden-Oosten.

ALASKA POLLOCK

Banner. (Folk)
Op zijn veertiende pakte hij zijn gitaar 
op, en hij heeft hem nooit meer neer-
gezet. Banner leerde zichzelf ‘fingerpic-
ken’, de basis van zijn mooie indiefolk.

Baskar (Instrumentaal)
Een broeierige mix van instrumentale 
funk, afrobeat, psychedelica en een 
sporadische vleug experimentele jazz, 
dat is Baskar. Denk aan: Fela Kuti & 
Budos Band.

Batobe (Electronica)
Intrigerende beats met de ballen van 
rock’n roll, geinspireerd door Thom 
Yorke, Moderat, Flume & Jon Hopkins. 
Gitaar, effecten, beats en synthesizers, 
alles bespeeld door Batobe zelf.

BEAUX (Pop)
Geboren op de Herman Brood Aca-
demie, beïnvloedt door Death Cab for 
Cutie en BOY brengt BEAUX dit najaar 
frisse, speelse en melodieuze indiepop 
naar jouw stad!

Benjamin Fro (Hip Hop)
Benjamin Fro rapt over filosofische en 
maatschappijkritische onderwerpen, 
over dansbare beats. Excentriek en 
onorthodox, Kendrick Lamar X Plato.

Bjarke Ramsing (Singer/ Songwriter)
Bjarke Ramsing maakte in zijn thuisland 
Denemarken kennis met oude blues en 
folk, en dat hoor je terug in de bezielen-
de, bloedmooie liedjes die hij maakt!

Black Acid (Hip Hop)
Black Acid is een van de hardste 
nieuwe crews in de scene, te omschrij-
ven als ‘alternatieve trap met keiharde 
punk in de mix’.

selectie
Black Acid 
“De groep Black Acid is voor mij een 
van de acts waar ik aankomend jaar 
heel veel van verwacht. Ze hebben 
een geheel eigen en nieuw geluid. 
Diepe bassen gemixed met catchy 
flows die gelijk je aandacht weten te 
pakken. Ik hoop dat het live even sterk 
is als digitaal.”

Lil MG 
“Een tweede naam die ik tip is Lil MG. 
Een rapper uit Almere, die inmiddels 
al een tijdje aan de weg timmert. Staat 
bekend om zijn pakkende refreintjes in 
nummers als Paper en Avatar. Wist zon-
der veel hulp al aardig naam te maken 
en ik ben benieuwd hoe hij zich de aan-
komende maanden gaat ontwikkelen.”

Makkie 
“Makkie is ook alweer een paar jaar 
bezig. Hij lijkt voor het eerst echt zijn 
eigen sound gevonden te hebben. Staat 
bekend om zijn energieke liveshow 
waarmee hij het enkele jaren terug zelfs 
tot de finale van de Grote Prijs van NL 
wist te schoppen. Ben benieuwd hoe 
zijn energieke show en nieuwe sound 
live samen gaan komen tijdens de 
Popronde.”
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veen

Na een vliegende start bij onder meer BNN Univer-
sity, FunX, NPO Radio 6 en het winnen van de Mar-
coni Award voor ‘Aanstormend Talent’, is Angelique 
Houtveen tegenwoordig elk weekend op 3FM te 
horen van 6:00 tot 9:00 uur. Dit grote DJ- en radio-
talent geeft ons haar beste Popronde-tips!

Tekst: Ricardo Jupijn

Blue Marble (Electronica)
80’s synths, 70’s gitaarsounds, dikke 
drums en verrukkelijke vocalen. Blue 
Marble is cool genoeg voor Noisey en 
catchy genoeg voor 3FM!

Bring on the Bloodshed (Electronica)
Oorverdovende screams, vlammende 
metalriffs en een waanzinnig ener-
gieke liveshow brachten Bring on the 
Bloodshed al naar supports van acts als 
Hatebreed en Sworn Enemy. 

BUNGALOW (Electronica)
Melancholisch en rauw, soms smooth. 
BUNGALOW is een duo uit Amsterdam, 
die invloeden uit indie, elektronica, 
hiphop en R&B combineren met beats, 
synths, live drums en gitaren.

C
 
CAMP HIGH GAIN (Electronica)
Camp High Gain: keiharde gitaren in je 
smoel! Punkrock door gasten die eer-
der speelden in Undeclinable (Ambus-
cade), Beef & City Pig Unit.

Certain Animals (Rock)
Vuige rock met een vleugje psychede-
lica, dat is wat dit Rotterdamse trio (met 
ex-leden van PAUW en The Fabulous 
WannaBeatles) serveert!

Charlie & the Lesbians (Garage)
Deze Brabantse garagepunkers laten 
er geen gras over groeien! ‘’Schunnig 
als The Stooges, fantasierijk als Daniel 
Johnston en bevlogen als Jay Reatard.” 
– Van Onderen.

CIEL (Shoegaze)
Ciel is het soloproject van Michelle 
Hindriks (Sväva) - opgesloten in haar 
repetitiekelder creëerde zij shoegazy 
trips waarin donkere tribal beats en dro-
merige vocalen op de voorgrond staan.

Colin Waters (Pop)
Flirty popmuziek waarbij de meisjes 
kunnen wegzwijmelen en de jongens 
hun stoute schoenen willen aantrekken. 
poppy als Katy Perry, met de edge van 
The Weeknd.

Cookhouse (Pop)
Cookhouse wordt gevormd door de 
broers Ronald en Jeroen Hendriksen. 
De een extravert, de ander een dromer, 
tegenpolen maar toch twee handen op 
1 buik!

Cosmo V (Avantgarde)
Minimalistische, fuzzy pop, dromerige 
vocalen en meeslepende verhalen, 
diep vanuit de ziel. Zo is de wereld van 
Cosmo V het beste te beschrijven.
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D
Dakota (Pop)
Dakota speelt dromerige indie-pop 
voorzien van hypnotiserende gitaar-
klanken en stuwende drumpartijen 
die je van tijd tot tijd stevig wakker 
schudden.

AMARTEY

Dandelion (Folk)
Dandelion brengt een set gevuld met 
kleine singer/ songwriterliedjes en 
snoeiharde rockuitspattingen. coun-
tryfunk, geïnspireerd door Iron&Wine, 
CSNY en Big Star.

DANSU (Indie)
Via Japan, Canada, Zweden, Duitsland 
en Israel is electropop trio DANSU 
hard op weg de wereld te veroveren. 
Catchy tot-en-met, en bijzonder dans-
baar bovendien!

das bisschen Totschlag (Psychedelic)
Das Bisschen Toschlag gaat over de 
kwetsbaarheid van het digitale tijdperk, 
bedroompop, lo-fi chillwave over het 
feit dat eigenlijk niets er meer toe doet...

AMBER GOMAA

Dawn Brothers (Rock)
Oude americana in een modern jasje, 
beïnvloedt door helden als The Band, 
CCR en Otis Redding. Dawn Brothers 
brengen zompige grooves  met onge-
kende muzikaliteit.

DE KAT (Psychedelic)
Psychedelische blues met invloeden uit 
surf en noise, met improvisatie als rode 
draad. Iedereen die ze live zag werd in 
één klap fan!

DOCK 83 (Core)
Harde metalcore uit Utrecht. Keiharde 
riffs, ondersteund door een donkere 
sound die je keihard in je gezicht mept!

Amartey  
“Internationale namen als Drake en 
Major Lazer weten allang dat Afrobeat 
goed werkt op de dansvloer. Nederland 
heeft een eigen ‘King of Afrobeat’ en 
dat is zonder twijfel Amartey. Serieus, 
ga dat checken. Gegarandeerd dat je 
tegen het einde van de show teksten 
meezingt die je voorheen nog niet 
kende. Aan live-ervaring geen gebrek: 
dit jaar genieten bezoekers van onder 
meer Paaspop, Solar en Vunzige Deun-
tjes van zijn frisse sound. Met liveband 
en backingvocalisten, akoestisch of 
alleen met DJ, het is een geluid waar we 
in Nederland nog veel meer van mogen 
horen! Blij dat vele anderen er tijdens 
de Popronde van mogen genieten. In 
zijn eigen woorden: ‘this will be a time to 
remember.’”

Jowners  
“Een spontane glimlach komt op mijn 
gezicht als ik hem op het podium zie. En 
voor ik het weet sta ik mee te springen. 
Dat is de kracht van Jowners. Zijn ener-
gie is aanstekelijk en zijn teksten vaak 
scherp. Met slechts een paar officiële 
releases kunnen we nog niet veel van 
hem voorluisteren maar via Facebook 
laat hij zijn followers (waar ik één van 
ben) regelmatig weten dat er heel snel 
meer werk aan komt. Gelukkig! Want 
het plezier waarmee hij op het podium 
staat kan hij ons niet onthouden.”

Soultrash 
“De mannen van Soultrash hebben een 
goede muzikale basis, weten wat er 
speelt en creëren vanuit die kennis een 
eigen geluid. Vertaal dat naar het po-
dium en het is één en al vuur! Ze doen 
precies waar ze zin in hebben en het 
werkt. In 2016 won de band de Grote 
Prijs van Nederland (hiphop) en ik weet 
zeker dat ze tijdens de Popronde wat 
podia zullen afbreken. Wees ready!”
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DOOXS (Electronica)
IJzige electronica met dromerige en 
duistere elementen, met een sound die 
voortkomt uit een liefde voor ambient, 
IDM en R&B.

E
Ed Bahonie (Electronica)
In het verleden stond hij als extravagant 
frontman op vele binnen-en buitenland-
se podia, nu is Ed Bahonie synthesizer/
songwriter. debuut Urban Apostle komt 
tijdens Popronde uit!

AMERILDO

Eelke Ankersmit (Indie)
Eelke Ankersmit won in 2016 de song-
writerwedstrijd Mooie Noten, verfijnde, 
eigenzinnige songs, die nu, onder 
invloed van o.a. The Smiths een iets 
stevigere sound krijgen!

Electropoëzie (Electronica)
Absurde humor, glasharde poëzie en 
een liveshow met non-stop energie! 
Liefkozend worden ze de Rembo & 
Rembo van de elektronische muziek 
genoemd: volledig symmetrisch, volle-
dig gestoord!

EUT (Pop)
ADHD Postpop, knallend én catchy 
met dikke beats en mooie melodieën. 
Over volwassen worden en jeugdig-
heid en met een ontzettend krachtige 
frontvrouw.

F
Fata Boom (Hip Hop)
Harde, trippy elektrohop met een on-
weerstaanbare liveshow. Fata Boom is 
het hipste en meest mysterieuze nieu-
we project van Nederland, cultstatus is 
al bereikt!

Feiertag (Electronica)
Live organische drums, UK Bass, diepe 
synths en unieke samples zorgen voor 
Feiertag’s warme elektronische sound. 
Stond o.a. op Pitch, ADE en in Paradiso.
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barry

spooren

We vragen uiteraard niet de eerste de beste 
smaakmakers voor dit magazine. Daarom presen-
teren wij u deze keer Barry Spooren: marketeer en 
assistent-programmeur bij een van de meest voor-
uitstrevende festivals van het land: het Utrechtse 
Le Guess Who?. 

Tekst: Dirk Baart

Figgie (Indie)
Nederlandstalige indie-skater-rock 
band die inspiratie haalt uit bands als 
Porches, Unknown Mortal Orchestra en 
Foals, en liedjes schrijft over Vincent, 
Nathalie, zwemmen, zoeken en blijven.

BLUE MARBLE

Find Us In Slumberland 
(Singer/ Songwriter)
Schemerpop, melancholische en 
mysterieuze indie die je meevoert over 
de magische grens tussen droom en 
werkelijkheid.

Five Years Later (Rock)
Amersfoortse poppunkers die elkaar via 
sidesteps als Destine en Ego Dreams, 
na 10 jaar stilte terugvonden. Nu is Five 
Years Later terug, klaar om knallende 
refreintjes in je oren te pompen!

Flecha Moon & The Confused (Pop)
De dromerige klanken en engelachtige 
vocalen van folkpop-band Flecha Moon 
& Te Confused nemen je mee in een 
hedendaags sprookje waar fantasie en 
realiteit door elkaar lopen.

FOES (Alternative)
Catchy songs in een leren jasje. FOES 
maakt trashpop, met invloeden uit grun-
ge en noise, veel fuzz en een dikke bak 
herrie. Energiek en in your face! 

Forever Saturday (Rock)
Denk aan Weezer, Greenday, Blink 
182 en Sum 41, aan zonnige dagen, 
skateboards en surfen. Haagse pop-
punk door vier jonge gasten, met een 
glimlach van oor tot oor!

Francis Moon (Indie)
‘Rock anthems’ met dromerige sounds-
capes en catchy melodieën. De van 
oorsprong Zweedse Francis Moon laat 
zich inspireren door grootheden als 
Band of Horses & Sigur Rós. 

Frank Valenza (Indie)
Frank Valenza brengt een catchy mix 
van indie en psychedelica, met de 
authentieke Italiaanse klasse en ‘cool-
ness’, die Frank uit zijn geboorteland 
heeft meegebracht.

Fusus (Instrumentaal)
Drie slagwerkers, oorspronkelijk 
klassiek georiënteerd, maar door De 
Sluwe Vos geïnspireerd geraakt door 
elektronische muziek. Live slagwerk 
met elektronische elementen dus, 
eigen en uniek!

SMA AKMAKERSSELECTIE 2017



FUZ (Garage)
Zwoele all-girl garagerock uit Amster-
dam. Denk aan Berlijn uit de tijd van 
Christiane F. en David Bowie, het Lon-
don van de Sex Pistols en het Californië 
van Katy Perry.

G
GINTON (Hip Hop)
Spelend als gitarist bij onder andere 
Typhoon en Ronnie Flex zocht Ginton 3 
jaar lang naar zijn muzikale identiteit. Nu 
heeft hij die gevonden, en hij noemt ‘t... 
Trap ‘n Roll!

GRIM TIM (Alternative)
‘Neerlands hoop in bange dagen’ vol-
gens het Tilburgse 013. Vuige alterna-
tieve bluesrock met zoete grooves en 
hete, zielvolle passie gespeeld. Denk 
aan: Black Crowes en Triggerfinger die 
samen huilen naar de maan.

GUS (Pop)
GUS maakt een mix van rock’n roll, funk 
en blues, catchy en zonnig, met een 
knipoog naar de jaren 70. Onbezorgde, 
opgewekte popliedjes in een retrojasje! 

H 
Harry Femer (Hip Hop)
Harry Femer is een Rotterdamse rapper, 
die met zijn in 2016 uitgebrachte ‘King 
of the Jungle EP’ hoge ogen gooide in 
de hiphop community.

DAKOTA

HEBE (Electro)
Hebe’s warme stemgeluid creëert een 
sfeer die tegelijkertijd opbeurend en 
melancholisch is. Ondersteund door de 
filmische sound en bijbehorende visuals 
is haar show een totaalbeleving.

Hibakusha (Metal)
Hibakusha is een progressieve/ groove 
metalband, een bovennatuurlijke boe-
man die niet langer in schaduwen blijft 
gehuld. Denk aan: Gojira en Meshuggah.

selectie
The Avonden
“The Avonden begon ooit als ‘Re-
ve-coverband’, met muzikale bewer-
kingen van gedichten van Gerard Reve. 
Opmerkelijk, maar sinds de band het 
na laatste album Nachtschade met 
eigen woorden doet, is The Avonden 
alleen maar nog eigenzinniger gaan 
klinken. Persoonlijke mijmeringen 
liggen bovenop akoestische gitaarlijn-
tjes die misschien minimalistisch en 
eenvoudig klinken, maar stiekem toch 
de mooiste melodieën in zich hebben. 
In recensies komen zowel referenties 
aan Spinvis als The Velvet Under-
ground langs. De waarheid ligt ergens 
in het midden.”

Hunter Complex
“Eerder dit jaar werd Hunter Complex 
opgepikt door het Engelse label Death 
Waltz, waar nieuw album Open Sea 
zal verschijnen. Death Waltz staat be-
kend om film- en horrorsoundtracks, 
waaronder door Angelo Badalamenti 
(Twin Peaks) en Ennio Morricone. Dat 
geeft wellicht een idee van het geluid 
van Hunter Complex: filmisch, wijds en 
met een flinke voorliefde voor analoge 
synths. Misschien is het zijn betrok-
kenheid en ervaring met verschillende 
orkesten die maakt dat Hunter Com-
plex zo meeslepend klinkt.”  

Moon Moon Moon
“Een van mijn persoonlijke Nederland-
se favorieten sinds lange tijd. Moon 
Moon Moon weet het voor elkaar te 
krijgen om zowel aangrijpende, per-
soonlijke verhalen op papier te zetten 
als er een geheel eigen muzikaal 
universum omheen te creëren. Hoe rijk 
aan geluiden die muziek ook is: stie-
kem is het gewoon één jongen die al-
les zelf speelt, zingt en opneemt in zijn 
slaapkamer. En er het liefst ook nog 
zelf video’s en artwork bij maakt. Hoe 
dat klinkt? ‘Dreamfolk’ is misschien de 
beste beschrijving, met knipogen naar 
Mount Eerie, Eels en Grandaddy.”

Korfbal
“Een van de leukste nieuwe EP’s uit 
de Nederlandse underground heet 
Hitkrant: vier aanstekelijke liedjes 
met even puntige als nonchalante 
gitaarlijntjes. Even quasi-nonchalant is 
de bio van Korfbal, waarin de band ‘de 
Popronde nu wel aan denkt te kunnen’. 
Daar is namelijk helemaal geen twijfel 
over. Met leden uit onder meer The 
Homesick, Yuko Yuko en Rats on Rafts, 
is het meteen duidelijk dat dit ook live 
gaat overtuigen.”
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Joost Dijkema (Folk)
Blues, country en folk, verpakt in prach-
tige gitaarinstrumentalen, uit de school 
van Leo Kottke en John Fahey. Joost 
Dijkema is een eigenzinnig talent, een 
van de weinige fingerpick gitaristen van 
Nederland.

JELLEPHANT

Jowners (Hip Hop)
Nederlandstalig rapcollectief met 
Amerikaanse Star-quality! Jowners is 
een eyecatcher, bespeelt het publiek. 
De catchy sound die in de verte doet 
denken aan Travi$ Scott en Big Sean 
maken het plaatje af.

Juan Calderon (Trip Hop)
Een klein beetje melancholie, een 
breekbare stem, R&B, bass maar toch 
uptempo beats. Juan Calderon combi-
neert het allemaal, geïnspireerd door de 
Chileense folkzanger Victor Jara.

K
K1 KERBUSCH (Hip Hop)
Harde, frisse sounds geproduceerd 
door Wantigga, met teksten over 
K1 Kerbusch’ leven vol ellende, met 
een grote knipoog. EP ‘Teringbende’ 
komt dit jaar uit, K1 Kerbusch is de 
Bendeleider!

KASPER (Pop)
Upbeat, catchy en funky as hell! 
Kasper’s muziek doet denken aan 
Justin Timberlake en Bruno Mars, 
smooth, dansbaar en retro in een 
modern jasje.

KIMONOMANDEM

KAUW (Electronica)
Live, analoog, house! Waar de elektro-
nische muziekscene heel erg gedomi-
neerd wordt door DJ’s, is KAUW hét 
live alternatief. Dansbaar en funky!

Hunter Complex (Electronica)
Retrofuturistische pop met een fas-
cinatie voor vintage 80’s synths, zo 
is de synthwave van Hunter Complex 
het best te omschrijven. Album ‘Open 
Sea’ verschijnt op het Britse label 
Death Waltz in 2017.

I
INGE VAN CALKAR (Alternative)
Van lieflijke singer/songwriter liedjes 
naar alternatieve pop met elektroni-
sche invloeden. De akoestische gitaar 
werd ingeruild voor een elektrische, 
Inge van Calkar werd herboren!

J
Jagd (Indie)
‘Een bijzondere bak herrie met inter-
nationale potentie’, zo omschreef  
de jury van de Amsterdamse Popprijs 
2016 Jagd, die de prijs mee naar  
huis nam!

Jan Terlouw Junior 
& The Nightclub (Pop)
Een jaren ‘20 nachtclub in een Sin 
City-achtige wereld. Dat is de alterna-
tieve realiteit van Jan Terlouw Junior, 
een swingende liveshow met jazzy 
vingers en een vintage soulstem.

Jellephant & the Phantoms (Garage)
Dromerig & ongepolijst. Broeierige ga-
ragerock en sixties psychedelica, met 
een knipoog naar Ty Segall, The Brian 
Jonestown Massacre en Allah-Las.

Jermain Bridgewater (Hip Hop)
Rauwe, eerlijke hiphop, gecombineerd 
met een palet aan wereldmuziek, 
reggae, gnawa en soul, gebracht met 
een diepe stem en door een energieke 
liveband.

GRIM TIM

Jolene (Pop)
Eigenzinnige electropop met en 80’s 
randje die je meeneemt in een acht-
baanrit langs verleiding, wanhoop en 
zoete wraak, overtuigend gebracht 
door Jolene’s krachtige stem.
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Indian Askin (2014)
Aviva Bing



Laura Palmer (Shoegaze)
Laura Palmer maakt ‘nugaze’: toeganke-
lijke shoegaze met new wave invloeden, 
met soms uitstapjes richting postrock. 
Beïnvloed door bands als Joy Division 
& the Cure.

 
Levi Manner (Singer/ Songwriter)
Pakkende melodieën en weldoordachte 
teksten, een hedendaagse troubadour 
die je meeneemt op zijn reis door de 
liefde en door hoop, kunstig verpakt in 
Nederlandstalige luisterpop liedjes.

NAUSICA

LGHTNNG (Electronica)
Soms rustig en melancholisch, dan 
weer opwekkend en dansbaar, LGHT-
NNG’s 80’s synthpop  is altijd stijlvol 
en melodieus. Oh, en ze zijn wereldbe-
roemd in Kazachstan!

Life’s Electric (Rock)
Life’s Electric heeft een grote liefde 
voor het geluid van acts als The Used 
& Bring me the Horizon. Met hun zware 
riffs en catchy melodieën verdienen ze 
al het 3FM Talent stempel en speelden 
ze supports van o.a. Muse!

Lil MG (Hip Hop)
Melodieuze refreintjes, catchy flows en 
zijn originele stemgeluid kenmerken 
de stijl van LIL MG het best. Hij deed 
support voor Machine Gun Kelly en sin-
gle Paper werd al een half miljoen keer 
gestreamd op Spotify.

 

Lisa Nora (Singer/ Songwriter)
Haar verfijnde, tokkelende gitaarspel en 
de verwijzingen naar Ierse folkmuziek 
zorgen voor Lisa Nora’s authentieke 
geluid. Onlangs won ze Art Rocks in 
Paradiso.

 

Logue (Indie)
Logue heeft zijn eigen weg gevonden 
tussen stevige popnummers en eigen-
wijze indierock. Onder toeziend oog van 
Moss-voorman Marien Dorleijn werd in 
Kytopia een EP opgenomen die na de 
Popronde zal verschijnen.

 

Los Paja Brava (Dance)
Een dansbare mix van cumbia, rock, ska 
en surf, ontsproten in, en geinspireerd 
door de smeltkroes die Rotterdam heet. 
Als niemand z’n schoenen kapot danst, 
is voor Los Paja Brava de avond niet 
geslaagd.

 
Lukas Batteau (Singer/ Songwriter)
Melancholische, zielvoerende liedjes 
met hints naar indierock, ooit ‘een com-
binatie tussen Kings of Leon en John 
Mayer’ genoemd. Na enkele jaren in de 
luwte is Lukas Batteau helemaal terug!

KIEFF (Garage)
Jonge gasten uit Oegstgeest die  
fijne lo-fi garageliedjes maken en 
gek zijn op Syd Barret’s Pink Floyd. 
Lijzige stem, vrolijke baslijntjes, lekker 
slacken!

MASSI

Kiki Mettler (Singer/ Songwriter)
Zachte, autobiografische popliedjes, 
Kiki Mettler is niet bang haar gevoelige 
kant te tonen op het podium. Ze werkte 
al samen met Rob Crosby (The Com-
mon Linnets, Lady Antebellum).

KIMONOMANDEM (R&B)
Is KIMONOMANDEM het Nederlandse 
antwoord op The Weeknd? Zijn tracks, 
‘zachtmoedige MDMA R&B met zij-
dezachte zuchtrap’ (thx 3voor12!) zijn 
minstens net zo hitgevoelig!

 

Kinoo (Indie)
Kinoo klinkt als je brommer in een 
emotionele bui, of, zoals The Daily 
Indie schreef: “Onze eigen Nederland-
se Beach Fossils, Ultimate Painting en 
SPLASHH in één band.”

Kitch (Indie)
Na een aantal jaar voor anderen te 
hebben geschreven, en andere arties-
ten te hebben begeleid, was het voor 
Chris O. Kikic (Keith Caputo, Sandra 
van Nieuwland) tijd om een eigen indie-
pop project te starten: Kitch!

Kitty Kitty Tuna (Rock)
Popronde oud-gedienden Robbing 
Banks & Rhinorino in 1 band, een muur 
van gitaren en pompende drums, met 
liedjes die doen denken aan Weezer & 
Dinosaur Jr. Dat kan niet mis zijn!

 

Korfbal (Indie)
Indierock supergroep, bestaande 
uit leden van The Homesick, Creepy 
Karpis, Yuko Yuko en Rats on Rafts, die 
met debuut EP ‘Hitkrant’ nu al klaar zijn 
voor alle grote festivals!

 

L
 
L’ENFANT (Electronica)
Indie electronica met roots in de 70’s 
new wave, met uitstapjes naar soul, 
pop én het alternatieve geluid van nu. 
No wonder dat Kraak&Smaak L’En-
fant oppikte als support act voor hun 
liveshows!

SELECTIE 2017SELECTIE 2017



Aarle

v
A
nElles van Aarle weet als geen ander wat voor span-
nende acts zich allemaal onder de oppervlakte 
schuilhouden. Van Aarle is namelijk label- en pro-
motie-manager bij Dox Records uit Amsterdam, 
de platenmaatschappij die onder meer de muziek 
uitbrengt van New Cool Collective, Benny Sings, 
Evil Empire Orchestra, PEER en Benjamin Herman. 
Wij vroegen haar naar de ultieme Popronde-tips.

ellesTekst: Ricardo JupijnM
 
Makkie (Hip Hop)
Een energieke combinatie van pop, 
house, hiphop en techno, voortge-
komen uit het gebrek aan angst van 
rapper Makkie.

Mantra (Rock)
Scheurende gitaren, harmonieuze 
klanken en rauwe zang, dat is waar de 
psychedelische grunge van Mantra uit 
bestaat. Van obscure kroegen naar Pa-
radiso, Bevrijdingspop en nu, Popronde!

MARCH (Rock)
Rauw, catchy, punk! Agressieve lijntjes 
met melodische ondertonen en een 
optimistische nasmaak, uit Breda.

 
  
Massi (Hip Hop)
Autobiografische, Nederlandstalige tek-
sten, gecombineerd met soulvolle zang-
lijnen en energieke, ijzersterke liveband 
zorgden al dat Massi de publieksprijs van 
de GPVNL won, en nu Popronde aan de 
zegekar wil gaan binden!

Maurice van Hoek (Americana)
Maurice van Hoek is een dwaler, een 
reiziger die liedjes schrijft over zijn leven 
en alle problemen die hij tegenkomt, in 
relaties en in vriendschap. Ergens tussen 
James Taylor en Ryan Adams vind je hem.

Mexican Surf (Garage)
Harde arbeiders met een liefde voor 
feedback en een galmbak aan reverb. 
Qua muziek te plaatsen naast The 
Cramps & Jay Reatard, fysiek te plaat-
sen in Oss, naast de Unox fabriek.

 

Moon Moon Moon (Indie)
Songs geschreven en opgenomen in 
het huis van Mark Lohman, door Mark 
Lohman, met akoestische gitaar en 
niet-bestaande geluiden. Live onder-
steund door een band, die een extra 
dimensie aan de mooie Eels-achtige 
liedjes geeft.

N
 
Nausica (Indie)
De zielroerende sopraanstem van 
Nausica’s frontvrouw Edita Karkoschka 
zorgt ervoor dat je op het puntje van je 
stoel gaat zitten. Hypnotiserend en op-
zwepend, balancerend tussen dansbare 
pop en experiment.

Niko (Alternative)
Niko is de nieuwste Haagse slackersen-
satie: aanstekelijke popsongs met een 
vies randje. Lauwwarm, doch liefdevol, 
met ex-leden van o.a. F, Taymir en Soul 
Sister Dance Revolution.
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NIMBUS 3000 (Avantgarde)
Vervormde stemmen, soepele, stoei-
ende beats, en warme synthdekens 
scheppen het wonderschone retro-kit-
sch universum van Nimbus 3000, 
verscholen in designer jurken en achter 
maskers van plakband.

O
 
OBESE (Stonerrock)
Dikke stoner en sludge uit de 
Domstad, met flink doorklinkende 
hardcore-roots. Opgepikt door een 
Italiaans recordlabel, dus wereldover-
heersing ligt binnen handbereik!

PANENKOV

Okke Punt (Singer/ Songwriter)
Okke Punt is bekend als finalist van 
DBSSW en als gitarist van de Britse 
band Fiction Plane. Zijn muziek doet 
denken aan Damien Rice en Bruce 
Springsteen, en bezingt het heden, 
verleden en de toekomst.

Oliver Alexander (Pop)
Je kantoorbaan opgeven om je droom 
als muzikant na te jagen, Oliver Alex-
ander nam de sprong! Eerst soulvol en 
jazzy, nu met een flinke knipoog naar 
poppy tunes, van relaxte luisterliedjes 
tot keihard knallend!

P
 
Panenkov (Electronica)
Panenkov improviseert, gewapend 
met een arsenaal aan synthesizers 
en effecten, en geïnspireerd door de 
akoestiek van de ruimte en de energie 
van zijn publiek. Onder andere Am-
sterdam Dance Event werd al aan de 
zegekar gebonden.

 

PaPa GoNi (Afrikaans)
PaPa GoNi combineert West-Afrikaanse 
muziek met inspirerende soul, jazz en 
ambient klanken - positieve vibes en 
grooves staan op het menu!

 
 
PEER (Rock)
Springerige indierock met catchy mee-
zingrefreintjes. Deze Zeeuwse jongelin-
gen wonnen stonden al op Concert at 
Sea, en speelden o.a. Paradiso en Tivoli 
plat. Bløf’s Peter Slager is groot fan!

 

NIKO
“Deze Haagse band staat al een tijdje 
op mijn lijst van bands die ik moet zien, 
daarom ga ik Niko zeker opzoeken 
tijdens de Popronde. Heerlijke indie-
pop, in de hoek van bands als Beach 
Fossils en Mac DeMarco. Ik vind dat 
die band het ook onwijs goed aanpakt 
met zijn online profilering. Alleen al 
met de website waarop allemaal bizar-
re bandmerchandise staat, zoals tubes 
mayonaise, gel, een gouden kettinkje, 
sigaretten, een videoband en nog veel 
meer. Wie wil dat nou niet?!”

BEAUX
“BEAUX vind ik echt leuke en frisse 
band. De bandleden zijn afkomstig van 
de Herman Brood Academie in Utrecht 
en maken zeer goede popliedjes, 
een beetje in de stijl van Rondé en 
The Brahms. Dit is wel een band die 
je absoluut nog vaak op de radio 
gaat horen en op festivals gaat zien 
volgend jaar.”

FRANK VALENZA
“Frontman Giuseppe ken ik nog van 
zijn vorige band, Bodypolitics. Destijds 
werd ik al helemaal betoverd door zijn 
stem, dus ik ben wel erg benieuwd hoe 
dit nieuwe project het gaat doen. Zijn 
debuut-EP is dit jaar uitgekomen en 
die vond ik erg verrassend. Een beetje 
cliché om te zeggen, maar ik vind het 
simpelweg allemaal net even iets 

anders klinken dan de meeste bandjes. 
Hij heeft zijn muziek opgenomen met 
Simon Akkermans in Kytopia, waarmee 
hij een bijzondere en zeer kenmerkende 
sfeer heeft gecreëerd.”

HEBE
“Een tijdje terug kreeg ik wat muziek 
doorgestuurd van haar, van een num-
mer dat echt honderdduizenden keren 
was gestreamd op Spotify. Ze heeft een 
warme, lichte en toffe elektronische 
sound. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat 
uit gaat pakken tijdens de Popronde, 
maar als zij dit najaar allerlei kroegen en 
gekke plekken aan kan, dan is ze daarna 
zeker klaar voor het grote avontuur!”
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Tekst: Ricardo Jupijn

In dit magazine hebben we een aantal mooie 
smaakmakers gevonden. Wat te denken van de 
twee organisatoren van Le Mini Who?! Het festival 
in november dat tijdens Le Guess Who? winkeltjes 
en koffietentjes omtovert in podia voor lokaal muzi-
kaal talent. Rinke Vreeke en Jacob Hagelaars delen 
met ons hun absolute insidertips. 

Pip Blom (Indie)
Pip Blom is al wereldberoemd in de UK, 
waar ze veel speelde en nog meer wordt 
gedraaid op o.a. BBC Radio. DIY zit in 
haar genen: ze schrijft, speelt en produ-
ceert zelf haar venijnige lo-fi popliedjes!

PIZZA KNIFE (Punk)
Garage, punk en 80’s hardcore, met 
de drang om alles op z’n kop te zetten. 
Geboren in Utrecht na een avond, hoe 
kan het ook anders, pizza eten.

 

PROS\PECT (Metal)
Moderne metalcore, compleet met 
agressieve riffs, keiharde break-
downs en ruige grunts. Muzikaal 
geïnspireerd door bands als White-
chapel, I The Breather en Architects. 

Q
Quibus (Electronica)
Quibus is Martijn Holtslag (Knarsetand) 
- elektronische droommuziek, psyche-
delische gitaarmelodiën, analoge syn-
ths, diepe baslijnen en vervreemdende 
vocalen. Een trip die even betoverend 
als dansbaar is.

S
Sean Gascoigne (Singer/ Songwriter)
Sean Gascoigne is half man/half octo-
pus, een éénmansorkest met bitter-
zoete teksten, ongemakkelijk schattig 
en oprecht. Voor liefhebbers van Elliott 
Smith en Chad Vangaalen.

 

SEMIMO (Psychedelic)
SEMIMO is een nachtdier, multi-instru-
mentalist en producer, houdt van kokos, 
werkt alleen, klinkt groots, gaat diep, 
creëert werelden en combineert blues, 
ambient, tribal, analoog, digitaal, dance 
en funk.

SPILL GOLD

Severin Bells (Indie)
‘Stuwende en mistige rockmuziek met 
klanken uit de New Yorkse underground 
van eind jaren ‘60’, zo kopt The Daily 
Indie. Met bandleden van Twin Shades, 
BARTEK en Torii, voor liefhebbers van 
Lou Reed en Wilco. 
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SoulTrash (Hip Hop)
SoulTrash won al de Grote Prijs van Ne-
derland en Wanted, en wordt geprezen 
om hun energieke sound; een mengel-
moes van Hiphop, Trap en UK Grime.

 

Spill Gold (Psychedelic)
Psychedelisch trio dat haar luisteraars 
in een trance brengt, en een verhaal 
vertelt doormiddel van hun dromerige 
vocalen, betoverende synths en keihar-
de drums.

THE VISUAL

Stopcontact (Electro)
Dansbare electropop, met de coolheid 
van de Berlijnse underground en het 
bloemetjesbehang van je oma. Met vo-
calen als mantra’s, trage, snelle drums 
en razende keytarsolo’s!

 
Super Ego (Trash)
Super Ego valt met de deur in huis om 
vervolgens je hele interieur aan gort te 
helpen. Energieke poppunk, denk aan 
The Kills, Yeah Yeah Yeahs, & Warpaint, 
maar dan uit Utrecht.
 

Sured (Pop)
Optimistisch, zomers en erg opvallend 
vanwege zijn gitaar- en entertainment-
skills - zo werd Sured omschreven toen 
hij de ‘Beste Singer-Songwriter van 
Utrecht’ won. Weggaan zonder glimlach 
gaat je niet lukken!

T
 
The Avonden (Nederlandstalig)
Beeldende, Nederlandstalige liedjes 
geschreven en gespeeld door Marc van 
der Holst (o.a. Hospital Bombers). Ooit 
een ode aan Reve, nu een eigen plek 
verworven, ergens tussen Spinvis en 
Meindert Talma.

 

The Cinema Escape (Electro)
Alternatieve electro-pop met zware 
beats, dikke bass, old school synthe-
sizers en catchy zanglijnen. Opgericht 
door Birth of Joy’s Kevin Stunnenberg 
en geproduceerd door Thijs ‘LudoWic’ 
Lodewijk.

The Curious Incident (Indie)
Pop & rock met een Caribische twist, of: 
kruidige, pikante saus meets verfrissen-
de limonade!

PIZZA KNIFE 
Tijdens een MONDAYS-avond begin dit 
jaar in ACU werd ik omvergeblazen door 
het Utrechtse punkband PIZZA KNIFE. 
De kale, getatoeëerde frontman Rutger 
wist in zijn sportbroekje (meer had hij 
niet aan) het publiek echt he-le-maal 
gek te maken. Ik was verliefd. Pizzasli-
ces werden rondgedeeld, zweet droop 
van ruggen, oren klapperden van de 
bak takkeherrie. Als niet-persé-(gara-
ge)-punkliefhebber was ik om, plots 
verliefd. Vergeet ook niet wat merchan-
dise te kopen, want ze hebben mooi 
spul in samenwerking met illustrator 
Jippiet! (Rinke)

The Irrational Library
The Irrational Library is een nieu-
we band, maar de naam is vooral 
in Haarlem bekend als winkel, waar 
onder meer kunst, kleding en boeken 
verkocht worden, maar waar ook regel-
matig workshops en instores georga-
niseerd worden. De eigenaar is Joshua 
Baumgarten; stadsdichter, spoken 
word-artiest en nu dus ook frontman 
van zijn nieuwe band. Rock-‘n-roll, 
geleid door Joshua’s sterke protestpo-
ezie. Wat mij betreft een van de meest 
relevante en bevrijdende acts binnen 
deze Popronde-selectie. Luister maar 
eens naar Fake News en je begrijpt wat 
ik bedoel. (Jacob)

NIMBUS 3000 
Uitvinden wie hier onder de naam  
ニンバス 3000 | NIMBUS 3000 zijn ware 
gezicht probeert te verbergen is een 
eindeloze zoektocht op het internet.  
Je moet het van horen zeggen hebben, 
en ben je er eenmaal achter?  
Dan ontdek je dat het zeker geen onbe-
kende in de Nederlandse scene is.  
ニンバス 3000 | NIMBUS 3000 maakt 
moody muziek met veel variatie en 
sfeer, inclusief auto-tune en heel veel 
synths en gekke effecten die soms 
rechtstreeks uit de jaren tachtig komen. 
(Rinke)

The World Of Dust
Stefan Breuer verdient inmiddels een 
standbeeld. Hij heeft in de afgelopen 
jaren enorm veel betekent voor de 
Utrechtse muziekscene en is ook 
een trouwe vriend van Le Mini Who? 
geworden. Bijzonder productief met 
bands als Lost Bear, I am Oak en met 
zijn soloproject The World Of Dust laat 
hij nu zijn brede smaak en muzikaliteit 
horen. Bovendien maakt hij zijn artwork 
zelf en brengt hij prachtige platen uit 
met zijn label Tiny Room. Een bijzondere 
muzikant, met een reusachtig reper-
toire aan intieme lo-fi folk met bizarre 
teksten. (Jacob)
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Tekst: Jeroen Sturing

Deze boeker, labelbaas, dj en producer heeft alle 
kanten van de Popronde gezien. Hij deed maar 
liefst vier keer mee als artiest en coördineerde de 
ronde in Den Haag drie keer. Nu laat hij voor ons zijn 
licht schijnen over twee categorieën: elektronica en 
wereldmuziek. Al kijkt hij voor zijn tips stiekem naar 
de hele voorselectie. Waanzinnig! 

The Gwoof (Alternative)
The Gwoof is Neerlands nieuwste 
livesensatie: Moderne, alternatieve 
gospelpunk, met de immer energieke 
Rudeboy voorop.

VIC WILLEMS

The Hazzah (Garage)
Fuzzy gitaren, veel reverb en een groovy 
orgel maken The Hazzah, een combinatie 
van zwoele psych jams en surfy garage. 
Klinkt als: een dronken one night stand 
tussen The Black Lips en Allah-Las.

 

The Howlin (Soul)
Geinspireerd door hiphop, rock en folk, 
soulvol, modern, maar toch een beetje 
alternatief. En dat allemaal bij elkaar 
gebracht door de fijn raspende stem 
van zanger Joël Gaerthé.

 
The Hubschrauber (Indie)
Debuutalbum Kepler-186f, vol gruizige, 
intense en spacey 90’s indierock, wordt 
in 2018 naar de donkere kant van de 
maan gelanceerd... Maar voor het zover 
is wil The Hubschrauber eerst voet aan 
de grond krijgen! 

The Irrational Library (Alternative)
Spoken Word poëzie gecombineerd 
met rock’n roll! Of, zoals ze het zelf 
zeggen: RocknRollSpokenSoulBoogie-
foryourBrainsFunkedUpFreedomParty-
ProtestMusic!

 

The Little Years (Indie)
Ontstaan als duo, uitgegroeid tot 
volledige band. En dat levert sfeervolle 
indie-pop songs in de trant van The War 
on Drugs en The National op!

 

The Muff (Rock)
Een muzikale orgie waarin Bowie het 
met de Beastie Boys doet, Deep Purple 
met Urban Dance Squad en Queen en 
Mothers Finest een slippertje maken, 
zo is The Muff het best te omschrijven, 
creatief, rauw en sexy!

 

The Silverfaces (Rock)
Zeer aanstekelijke sixties bluesrock met 
een vleugje psychedelica in de traditie 
van Led Zeppelin, Hendrix, The Doors, 
The Raconteurs en Jack White, en een 
liveshow die tot waanzin leidt.

 
The Ultraverse (Electronica)
Donkere, atmosferische electronica 
met een goede dosis pop, geinspireerd 
door Trentemøller, Moderat en Bob 
Moses, en gecentreerd rond producer 
Huub van Loon.
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The Visual (Alternative)
Diepe lagen, een indrukwekkende stem 
en poëtische songs, sluit je ogen en laat 
je meevoeren op de melancholische 
vibes van The Visual.

 

The World of Dust (Singer/ Songwriter)
The World of Dust schept een wonder-
lijke wereld vol kleur en melancholische, 
licht psychedelische klanken. Intieme 
liedjes gaan hand in hand met collages 
en filmbeelden, waarin thema’s als het 
universum en de natuur terugkeren.

 
Tom Tukker (Pop)
Persoonlijke liedjes, begeleidt door pia-
no, strijkers, synths en drums, geschre-
ven in IJsland leverden Tom Tukker de 
titels 3FM Talent én OOR Talent op.

 

Tony Clifton (Garage)
‘Veni, Vidi, Fuck the World!’ Dat is het 
devies van deze jonge honden uit 
Velsen. Noem het poppunk, noem het 
garage, het boeit ze niet, Tony Clifton 
wil gewoon spelen! Gaan!

 
TRAUDES (Pop)
TRAUDES verlegt de grenzen tussen 
hiphop en pop, met een flinke dosis 
funk in de mix. Strakke beats, sterkte 
teksten, catchy muziek en een flinke 
dosis positieve energie zorgen voor een 
te gekke liveshow!
 

Treehook (Alternative)
Treehook brengt een mix van punk, 
electronica en stoner, geïnspireerd 
door bands als Butthole Surfers en Ty 
Segall. Wil jij keihard dansen of gewoon 
stom in een hoekje zitten? Bij Treehook 
ben je altijd aan het juiste adres!

 

Tusky (Rock)
Uit de as van John Coffey herrees TUS-
KY, punkrock uit Alblasserdam, hevig 
geïnspireerd op die coole grungebands 
uit de 90’s.

V
 
VELINE (Electro)
Spannende Nederlandse teksten op 
een laag van beats, sfeervolle electro-
nica en onderbuikbas. Opzwepend en 
dansbaar, toch relaxt. Dat is Veline.

Vic Willems (Singer/ Songwriter)
Vic vertelt verhalen, persoonlijk en er-
gens op het kwetsbare snijpunt tussen 
lief en woedend, tussen euforisch en 
onzeker. Ontwapenend en schaamte-
loos ongecensureerd.
 

Wakki
“Dit is echt een toffe, beginnende band 
uit Delft. Ik denk dat Wakki nog veel be-
ter gaat worden door veel te spelen. Als 
de band dat doet, denk ik dat hij groot 
worden in zijn vorm. De muziek die Wak-
ki maakt vindt zowel oud als jong mooi, 
dat is belangrijk en zorgt voor binding. 
Burgerfunk noem ik het weleens, zo is 
er niemand die James Brown slecht 
vindt. Iedereen vindt dat leuk en dat is 
Wakki ook.“

Jagd 
“Echt wáánzinnig goed. De beste band 
uit de selectie die ik de laatste tijd heb 
gezien. Hier verwacht ik veel van. Ik 
weet niet of je die videoclip van de band 
kent, die is leuk, maar live knalt het pas 
echt en is het honderd keer beter. Jagd 
heeft een ontzettende duidelijke eigen 
sound met een uitgebalanceerde zang 
van een zanger en een zangeres. De 
optredens zijn al helemaal perfect. Je 
moet dit meemaken.”

Los Paja Brava
“Dit is waanzinnig. Echt perfect voor 
een festival en het is weer eens wat 
anders dan het zoveelste rockbandje of 
dansact. Ik ben niet zo’n fan van ska, en 
cumbia vind ik ook een beetje suf maar 
hoe deze band het allemaal samen-
brengt vind ik het wél echt heel leuk.“

PaPa GoNi
“Beetje Afrikaans, afrobeat-achtig. Ik 
ben vorig jaar naar Afrika geweest en 
dat vond ik heel vet en dit deed mij 
daaraan denken. PaPa GoNi speelt met 
een Malinese Wassoulou-harp [viersna-
rig, red.], wat heel bijzonder is kan ik je 
vertellen. Perfect voor een festival als 
de Popronde.“
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Voltage (Rock)
Voltage maakt 70’s rock’n roll, geïn-
spireerd door de strakke shuffles van 
Status Quo en AC/DC, en met de bezie-
ling van Southern bands als ZZ Top en 
Blackberry Smoke.

W
 
Wakki (Fusion)
Het energieke van funk gecombineerd 
met het vrije van jazz, in een mix met 
rock, drum’n bass, reggae en hiphop 
zorgt voor een aangenaam avontuur 
door verschillende stijlen en culturen. 
Dansend natuurlijk! 

 

YASMINE

Waltzburg (Indie)
Vier maanden lang werd in Kytopia, 
onder leiding van producer Simon Ak-
kermans, gewerkt aan een nieuwe plaat. 
Het resultaat: eclectische indie voor de 
fijnproever én de cultuurbarbaar!
 

Willie Darktrousers & de Splinters 
(Alternative)
Duistere, noisey gitaarmuziek, met Ne-
derlandstalige teksten waarin vreemde 
figuren zich vermaken met absurde 
activiteiten. Een surrealistische kermis.

 

Writist (Folk)
Writist neemt je mee op een rit langs 
het dwaalspoor. Met ritmische gitaren, 
melodieuze zanglijnen en verfijnde 
elektronica doen zijn songs denken aan 
Fink, Jack Garratt en SOHN.

Y
Yasmine (Garage)
Deze Amsterdammers maken pop-
py liedjes, die veel te hard gespeeld 
worden, en toch maanden in je hoofd 
blijven zitten.

 

YIMMIN (Pop)
YIMMIN is de nieuwe act rond Tobias 
Wolring, en bouwt verder op de basis 
die hij met WOOT legde: Een warme, 
donkere stem, zware bassen en poppy 
synthesizers.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd en/ of openbaar gemaakt door 
middel van druk, kopie of welke andere wijze 
dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Popronde. 
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Uitgegeven door Stichting Popwaarts. Met spe-
ciale dank aan Fonds voor Cultuurparticipatie.

Popronde is het grootste reizende festival van Nederland, 
dat ieder najaar plaatsvindt in een 40-tal steden. Van 
Leeuwarden tot Leiden, van Rotterdam tot Roermond, 
van Maastricht tot Meppel en alles daartussenin, geen 
stad is veilig! In iedere stad treden op één avond circa 
35 (met uitschieters naar bijna 100!) opkomende Neder-
landse bands en artiesten op bij een twintigtal podia. De 
deelnemende podia zijn cafes, galeries, theaters, platen-
zaken, kerken en clubs in het centrum van een stad. Eén 
avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe gene-
ratie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein.

De deelnemende acts worden geselecteerd door een 
selectiecommissie bestaande uit kopstukken uit de 
Nederlandse muzieksector. Denk aan managers, boekers, 
journalisten, DJ’s, muzikanten etc. Zij kozen dit jaar, uit 
meer dan 1.200 aanmeldingen, de 144 acts die volgens 
hen rijp zijn om Nederland te gaan veroveren, die in de 
voetsporen mogen treden van oud-deelnemers als 
Kensington, De Staat, Roosbeef, Orange Skyline, John 
Coffey, Lucky Fonz III, HAEVN, Jeangu Macrooy, Dotan 
en Rondé. 

Oh, en, niet geheel onbelangrijk: Popronde is in iedere 
stad gratis toegankelijk! 

www.popronde.nl     info@popronde.nl 
   

  fb.com/popronde            @popronde  #popronde
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