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Krakkemikkige geluidssets, kapotte versterkers, vier shows in een weekend, slaapgebrek
en een laatste biertje dat misschien toch
niet gedronken had moeten worden… Als je
oud-Popronde-deelnemers spreekt hoor je ze
vaak over deze onderwerpen spreken. Horrorverhalen. Of, toch niet… Want als het gesprek
zich verder doorzet blijkt hoeveel ze hebben
geleerd van die gebroken snaren, het busje
dat ergens op de weg tussen Groningen en
Middelburg besloot ermee op te houden en
dat laatste biertje wat misschien beter toch
niet gedronken had moeten worden…
Tijdens mijn eerste jaar Popronde - inmiddels
vijf jaar terug - zat ik in de auto met Tim, toen
verantwoordelijk voor de social media, op de
terugweg van Popronde Almere. Tim sprak
toen de gevleugelde woorden: ‘fuck de TROS,
de Popronde is de grootste familie van Nederland. In ieder geval de leukste!’ In die vijf
jaar ben ik mij steeds meer gaan beseffen dat
hij, met misschien een laatste biertje wat misschien beter toch niet gedronken had moeten
worden op, gelijk had. In die vijf jaar heb ik er
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namelijk een familie bijgekregen, bestaande uit
coördinatoren, geluidstechnici en muzikanten.
Toegegeven, het is niet de meest doorsnee
familie, maar, zoals Jack Kerouac ooit in zijn
magnum opus On The Road schreef: ‘The only
people for me are the mad ones, the ones who
are mad to live, mad to talk, mad to be saved...
the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn, like fabulous
yellow roman candles exploding like spiders
across the stars.’
Nu beginnen we weer: op gebroken snaren,
kapotte busjes en een hoop laatste biertjes
die misschien beter toch niet gedronken hadden moeten worden!

Chris Moorman
Marketing, communicatie & PR Popronde
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Opgericht:
1994

Op 794 podia

24ste editie

54 coördinatoren

Van 1 naar
41 steden

Meer dan
500 vrijwilligers

In totaal 2052
deelnemende acts
(and counting)

141 selectiecommissieleden

Dit jaar 142
deelnemers

Aantal kilometers:
5452,6 *
* (als we van poppodium
naar poppodium
zouden reizen)

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

1613 optredens
in 2017
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Mozes and the Firstborn (2011)

Je verzint het niet: Mozes and the Firstborn-frontman Melle Dielesen is net terug van de supermarkt
als hij vertelt over zijn Popronde-ervaringen. De
band zijn nieuwe single Sad Supermarket Song
heeft hij er niet gehoord, maar dat weerhoudt de
garagerocker er niet van om zijn Popronde-verhalen van zeven jaar geleden met ons te delen.
Tekst: Jeroen Sturing

Wat heeft de Popronde voor jullie
betekend?
“De Popronde was eigenlijk onze eerste
tour. We leerden dat we het moeten
doen met de middelen die er zijn.
Op dat moment hadden we wel wat
showtjes buiten Eindhoven geregeld,
maar door de Popronde kregen we echt
een boost. “

het dus erg luchtig. We zijn niet per se
de band die elke avond gaat zuipen.
Wanneer je als Popronde-band op een
hoger niveau gaat spelen houd je dat
ook niet vol. Deze week kwam onze gitarist Ernst-Jan met zijn nieuwe autootje
aangereden en hij is de laatste van ons
met een rijbewijs, nu hoef ik dus niet
altijd meer die A2 over te rijden.”

Nog wat goede lessen aan de Popronde
overgehouden?
“Toen we gingen touren in Amerika
gebeurde hetzelfde. Je komt aan bij een
zaal, er zijn nog vier, vijf andere bands
en er is vaak maar één geluidsman. We
bouwen even tien minuten op en we
gaan gewoon. De show is meer op attitude en op houding gebaseerd dan om
het mierenneuken met het geluid.”
Nog gênante dronken Popronde-
verhalen?
“Nee, niet echt’, lacht hij. “Ik was de
enige met een rijbewijs, voor mij was

Amber Arcades (2013)

Annelotte de Graaf, beter bekend als Amber Arcades, is maar weer eens onderweg naar Engeland
voor twee festivalshows als we haar bellen. Met
haar band tourt ze inmiddels door Europa, Amerika
en later dit jaar komt haar tweede indiepop-album
European Heartbreak uit. Ook Annelotte leerde
een hoop tijdens de Popronde, we nemen haar
terug naar de drie edities waar ze in verschillende
samenstellingen aan deelnam. Tekst: Jeroen Sturing
Waar denk je aan bij het woord
Popronde?
“Kroegen, chaos en intimiteit.”
Welke leer heb je aan de Popronde
overgehouden?
“Ik ben een vrij verlegen persoon en ik
moest het echt leren om op het podium
te staan. Dat heb ik bij de Popronde
geleerd door het veel te doen.”
Zijn er ook vervelende dingen?
“Ik deed een keer mee in de band van
een andere muzikant en in de kroeg
waarin we speelden was het publiek
geen livemuziek gewend. Het was een
havenarbeiderskroeg in Rotterdam
die gewoon haar vaste stamgasten
over de vloer had. Zij zaten totaal niet
op ons te wachten en stonden op een
punt te schreeuwen om Wonderwall.
Met dat soort dingen was ik al snel
klaar en daarom ben ik de Popronde
erop veel selectiever geworden in waar
ik wilde spelen.”

Foto: Nick Helderman
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Foto: Nick Helderman

Wat voor tips zou je aan deelnemers
van dit jaar willen meegeven?
“Ik kan iets heel erg algemeens
zeggen als: geniet ervan. Maar laat ik
zeggen dat je je niet uit het veld moet
laten slaan door geluidssystemen die
niet werken of niet aanwezig zijn. De
meeste mensen hebben het allemaal
niet echt door, de energie die je uitstraalt
is veel belangrijker.“
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The Cool Quest (2011 & 2012)

De Zwollenaren van The Cool Quest deden twee
keer mee aan de Popronde, maar pas in 2012
onder de huidige naam. Jaren later heeft de band
meer dan vijfhonderd (festival)shows gespeeld in
binnen- en buitenland en in maart bracht de band
VIVID uit, een nieuw album vol pop, hiphop, elektro
en soul. Wij spreken frontman Vincent Bergsma
over zijn Popronde-herinneringen. Tekst: Jeroen Sturing

kleinere zalen. De hitte, techniek, in het
buitenland wordt er veel minder voor
je geregeld dan in het luxe Nederland.
Dan krijg je geen extra handjes bij het
inladen van je busje en moet je alles
zelf sjouwen.”

Foto: Ruud Baan

Waar denk je aan bij het woord
Popronde?
“Aan de lol die we hadden. Het was een
toffe tijd, een mooie kans om als beginnende band uit je provincie te komen.
Je leert er werken en hoe belangrijk een
goede bandbus is.”
Denk je er nog weleens aan terug?
“De laatste tijd wat vaker, grappig genoeg. We spelen namelijk steeds vaker
in het buitenland. Soms voor zalen van
150-200 man, maar ook weleens in

Wat hebben jullie als band zijnde aan
de Popronde overgehouden?
“Improviseren. Bij de Popronde kent
niemand je, maar zijn mensen benieuwd
wat je komt brengen, dat is een uitdaging. En doordat er soms geen podium
was, stond ik regelmatig tussen de
mensen. Dat heb ik meegenomen, nog
steeds blijf ik het publiek opzoeken.”
Welke acts uit de selectie van dit jaar
vind je tof?
“Playground Zer0 is vet, Tastic ook. JayWay is vooral supertof. Hij maakt hele
zalige hiphop met internationale allure.
Ik krijg er een beetje een Chance The
Rapper-vibe van.“
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Tusky (2017)

Alfred van Luttikhuizen van Tusky is ondertussen
een Popronde-bejaarde te noemen. Hij speelde in
2012 met John Coffey en bereidt voor zijn werk
bij Suburban Records jonge bands voor op het
rondreizende festival. “Ik ben geen 25 meer. Als
we drie shows in een weekend hadden deden we
het wat rustiger aan, maar het is wel schattig om al
die bands met net-twintigers naar de klote te zien
gaan”, vertelt de punkrocker. Tekst: Jeroen Sturing
Waar denk je aan bij het woord
Popronde?
“Buiten staan met al je gear in de
regen een blikje bier opentrekken.
De Popronde is vet basic en dat is de
charme. Ik heb veel van het clubcircuit
gezien en met John Coffey aardig wat
zalen uitverkocht. Dan is het ontzettend tof om terug te gaan naar die
kroegjes. Echte punkrock.”

Zat er verschil in aanpak bij de
Popronde van John Coffey en Tusky?
“Eigenlijk niet. De ervaring was voor mij
nagenoeg hetzelfde, met het verschil
dat je weet wat je te wachten staat. Het
is belangrijk dat je veel shows speelt en
nadenkt over hoe je die promoot, maar
je moet van de Popronde ook vooral
een feestje voor je fans maken.”

Leukste gig?
“Café België in Utrecht. Wij komen natuurlijk uit Utrecht, maar hebben ingevuld dat
we uit Alblasserdam kwamen zodat we in
Utrecht konden spelen. Een superdoorzichtig trucje, maar het werkte. Dat was
te gek, ook omdat lang boven het café
heb gewoond. Het was stampvol en één
grote bak energie. Mensen sprongen
van tafel waardoor de PA bijna omviel.
De energie van die avond is nu de standaard voor een Tusky-gig.”
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part of [the] Qroup

Achter achte
de de de de de de
schermen scherme
Bij ons kunt u terecht voor al uw

wensen op het gebied van grafische

communicatie. Of het nu gaat om
drukwerk, digitaal drukwerk, print,
multimedia of signing, het is ons
om het even. Met alle technieken in
huis zetten wij gewoon het juiste
medium in om uw boodschap onder
de aandacht te brengen.

Drukwerk en printmedia
Online drukwerk bestellen
Ontwerp en opmaak
In- & outdoor signing
Mailing fulfilment
XXXL printen
Warehousing

Adres
Jaap Bijzerweg 20
3446 CR Woerden

Tel. 088 - 423 01 02
info@revon.nl
www.revon.nl
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u s e [ R e v o n] t o b o o s t y o u r b u s i n e s s

Tekst: Robin van Essel

Het jaarlijkse feest dat Popronde heet lijkt soms
zo vanzelfsprekend, dat je bijna zou vergeten dat
er achter de schermen hele teams keihard werken om dat te realiseren. Niet in de laatste plaats
de lokale coördinatoren, die in de verschillende
steden verantwoordelijk zijn voor zo’n beetje
alles: van programmering tot productie en de marketing. Daarom zetten we op deze plek een aantal
van die helden in het zonnetje. Wat drijft ze, hoe
weten ze wat Popronde elk jaar moet worden en
hoe pakken ze dat aan?
13
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Sjoerd Nijland en Sjoerd Vriesema
Popronde Groningen
Ieder jaar in januari vindt in Groningen een
van de grootste muzikale feestjes van
het land plaats: Eurosonic Noorderslag.
Geen wonder dus, dat de Popronde in de
Martinistad ook een groots evenement is.
“In Groningen is altijd veel muziek”, vertelt
coördinator Sjoerd Nijland. “De stad heeft
een hoop plekken waar gevestigde
namen spelen, maar het leuke aan
Popronde is dat het mensen juist helpt
nieuwe muziek te ontdekken die nog niet
aan de oppervlakte is geweest.”

Foto: Denise Janssens

Studenten en echte Groningers
Sjoerd is behoorlijk ervaren in de
muziekscene: zo is hij ook coördinator
bij poporganisatie POPGroningen en
Festival Hongerige Wolf. In het verleden was bij ook betrokken bij Oerol,
Fringe Festival en Eurosonic. Ook zijn
mede-Sjoerd en -coördinator heeft zijn
sporen verdiend bij Popronde: met zijn
band Stuart Mavis nam hij al twee keer
deel aan het festival. Voor Popronde Groningen houdt het duo zich bezig met de
volledige productie en programmering.

Doorgewinterde muziekliefhebbers
“Groningers zijn doorgewinterde
muziekliefhebbers. Dus wij moeten
met echt interessante keuzes komen
en veel diversiteit in het programma
stoppen. Anno 2018 wil je diversiteit
in je programma, dat geldt overal. En
je wilt het publiek soms uitdagen. Het
mag best eens wringen. Bijvoorbeeld
door een obscure act neer te zetten, of
eentje die niet echt bij de locatie past.
Het is echt top als dat dan goed uitpakt.
Bijvoorbeeld als je je rondje doet en
ziet dat er in de Ierse pub die normaal
folkartiesten heeft staan, gecrowdsurft
wordt bij een punkband. Die twist maakt
het zo gaaf.”

De heren hebben dan ook een duidelijk
beeld van wat Popronde moet zijn.
Groningen staat bekend om de grote
studentenpopulatie, maar er wonen ook
veel echte Groningers. “Het uitgangspunt is dat je een leeg palet hebt, dat je
gaat inkleuren”, verduidelijken ze. “De
uitdaging is om locaties te vinden die
een hart voor muziek hebben. Als we
daar dan een passende act bij zetten,
kan er iets moois ontstaan. De act
wordt gewaardeerd en het publiek heeft
een unieke ervaring.”
14
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Janna Albada en Lane Reckman
Popronde Utrecht
Met Janna en Lane heeft Popronde
Utrecht twee energieke en superervaren coördinatoren. Janna werkte
bij poppodium Asteriks en festivals
Welcome to The Village en Explore the
North in haar geboorteplaats Leeuwarden. Nu vertegenwoordigt ze een hoop
bands bij boekingskantoor Agents After
All. Lane studeert nog Media & Cultuur
in Amsterdam, maar rolde via haar
stage bij de Amsterdamse Sugarfactory
de muziekwereld in. Ze werkt nu onder
meer voor Le Guess Who? en Into The
Great Wide Open.
Utrecht ademt muziek
Die ervaring komt goed van pas, vertellen ze, want Utrecht ademt muziek:
kijk alleen al naar de ramvolle festivalkalender van de stad. Hoe zorgen ze
er met zijn tweeën voor dat Popronde
kan meekomen in al dat muziekgeweld?
“Het is belangrijk dat we stad op de
kaart zetten”, vertellen de coördinatoren.
“We maken clustertjes met locaties en
betrekken er bijvoorbeeld een hiphopplatform bij. Zo koppelen we het festival
als het ware aan de stad.”

I NT ERV I E W: C O Ö R D I NATO R EN

Geen headliners
Janna en Lane delen een visie over
de rol van de locaties waar Popronde
plaatsvindt: “We vinden het belangrijk
om de Utrechtse horeca in de schijnwerpers te zetten. Wanneer je een locatie mag gebruiken, moet die bijdrage
ook zorgen voor een beter festival. Dan
wordt het een ding in de stad.”
Ook de opzet van Popronde speekt het
duo ook aan: “Popronde heeft geen
bekende namen, dus er is een gelijke
start voor alle bands. Dat is veel interessanter, je kunt de hele dag overal naar
binnen lopen en acts ontdekken die je
een beetje of nog helemaal niet kent.
Als je niet hoeft om te lopen voor een
headliner, kun je je laten verrassen door
de diversiteit en iets gaafs zien dat je
nog niet kende!”

Foto: Bernard Bodt

Het duo heeft geen vaste aanpak voor
hun samenwerking: “We hebben allebei
een lijstje met acts die we tof vinden
en dat komt meestal goed overeen.
Eén of twee keer per week komen we
bij elkaar en dan stemmen we alles af.
Per locatie bekijken we wat werkt. In
Utrecht zijn singer-songwriters bijvoorbeeld populair, maar dat moet je niet
overal doen. Het mag soms best uit de
bocht vliegen.”
16
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FOTO G R A FIE

Hall of
Fame
Zoals ieder jaar een keur aan de meest
talentvolle acts meetourt met de
Popronde, touren er ook altijd talentvolle fotografen mee met de reizende
karavaan. Rick de Visser AKA ‘Foticoon’
tourt al enkele jaren mee en heeft in die
tijd een groot aantal muzikanten op de
gevoelige plaat vastgelegd. Hij koos
voor deze Festival Guide zijn eigen favoriete foto’s van de afgelopen jaren.
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E S S E NT IA LS OP TOUR

ik ga
op tour
en neem
mee...

ES S ENT I A LS O P TO U R

De tourbussen rijden dit najaar weer kriskras door
Nederland, alle apparatuur wordt van hot naar her
gesleept en de soundchecks zijn niet meer op één
hand te tellen. Touren kan stressvol zijn, vermoeiend
en natuurlijk ontiegelijk leuk. Maar wat zijn de essentials? Wat mag er écht niet ontbreken in de rugzak
om het Popronde-leven te overleven? Tropische jaren
tachtig discoband Thaïti, dromerige R&B-koningin
Sophia, melancholische indieband Steve French, dromerige popband Sen Dubaj en de overweldigende
elektronicaheld NIMBUS 3000 delen hun geheimen.
Thaïti
“Het enige dat echt altijd, en dan bedoel
ik ook écht altijd, mee gaat zijn cashew
noten. Ongeroosterd en ongezouten.
Onze percussionist heeft thuis zelfs een
extra mand liggen, just in case. Je zou
het bijna een... nootvoorraad noemen.
En we zouden Thaïti niet zijn als er ook
geen varia aan planten, folie, tape en
tv's mee zouden gaan.”
Sophia
“Ja, daar is maar één antwoord op:
mijn moeder. Ik denk dat ze nog nooit
een optreden heeft gemist, dus die zal
sowieso bij elke show te spotten zijn. En
een andere essential zijn tien pakken
haarelastiekjes, als je mijn haar ziet dan
begrijp je wel waarom!”
Steve French
“Het is essentieel om op tour één
T-shirt mee te nemen dat je alleen

Tekst: Mabel Zwaan
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draagt tijdens optredens. Op die manier
blijft de rest van je garderobe relatief
zweetvrij en zit je aan het eind van de
tour niet met tien vochtige, groen uitgeslagen t-shirts in je tas. Ideaal!”
Sen Dubaj
“Voor mij, Paulina Dubaj, is het mijn
zwarte moleskin-boekje waar ik altijd
ideetjes in opschrijf en eeuwig alle
teksten in blijf herschrijven. Met de
band nemen we vooral de mentaliteit
van “alle remmen los” mee. Die is
het belangrijkst!”
NIMBUS 3000
“De kans dat ik mijn audiorecorder
met een setje microfoons mee heb, is
groter dan de kans dat ik mijn tandenborstel mee heb. Tevens is de Nintendo
Switch een essentieel stuk speelgoed
in iedere tourbus.”
25
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VITAMINE
popronde

Popronde is hard werken:
veel sjouwen, reizen, opbouwen, handjes schudden,
soundchecken en afbouwen. Gezond eten schiet
hier al gauw bij in, terwijl
dit juist belangrijk is in
tijden van weinig slaap en
veel energieverbruik. Maar
geen zorgen: de Popronde
schiet te hulp met een paar
tips & tricks en makkelijke
recepten zodat je nog langer door kan zonder pizza,
patat of vette broodjes.

Tekst: Félice Hofhuizen
Foto's: Maaike Ronhaar (Maron Stills)
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Omdat we zelf ook niet alle wijsheid in
pacht hebben, gaan we op zoek naar
iemand die verstand heeft van eten én
het leven on the road. Dan kom je al snel
uit bij Etjen van der Vliet, tourmanager
en oprichter van Just Like Your Mom. We
bellen hem - niet geheel toevallig - op het
moment dat hij met een band op tour is.
Just Like Your Mom verzorgt vegan
catering op verschillende festivals en
evenementen en doet toursupport. Een
bijzondere combinatie waar we gelijk
maar even naar vragen. “Vijftien tot
twintig jaar geleden kocht ik een busje.
Maar als je vrienden hebt die in een band
spelen, ben je dus steeds je busje kwijt”,
vertelt Etjen. “Uiteindelijk was die auto
altijd onderweg en moest ik een nieuwe
kopen. Toen heb ik mij maar eens achter
mijn oren gekrabd en het omgezet naar
een bedrijfsconcept. Vanaf toen ben ik

veel gaan touren en kwam ik erachter hoe
slecht het eten onderweg geregeld was.
In die tijd helemaal… Je kunt dan blijven
klagen, maar je kunt het ook zelf doen. En
zo ontstond het cateringgedeelte bij Just
Like Your Mom. Dat liep een beetje uit de
hand, de catering draait nu redelijk los van
mij met zo’n veertig à vijftig medewerkers.
Ik houd mij nu voornamelijk bezig met
toursupport, met name van Amerikaanse
en Canadese bands.”
Etjen herkent het probleem van slecht
eten als artiesten op tour zijn. Zijn ervaring is dat artiesten verschillend eten,
variërend van elke dag pizza tot heel
bewust en afgewogen. Dit ligt vooral
aan de beschikbare tijd: als opbouw,
soundcheck, instore en interviews zich
afwisselen, is er weinig tijd om rustig
te eten. Dan moet je eten wanneer het
kan, vaak tussendoor.
27
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Etjen staat erg achter concepten als
de Popronde, waarbij er een podium
wordt geboden aan nieuwe, opkomende bands en denkt dan ook graag
mee over een aantal recepten. “De
gerechten zijn gezond en makkelijk,
snel en toegankelijk, je kunt ze in de
kleedkamer maken met dingen die je
meestal toch hebt liggen: een paar
wortels, fruit, jus d’orange uit de koelkast. Belangrijkste tip, neem altijd een
blender mee. Kun je voor iedereen een
sapje maken en dan heeft iedereen zijn
vitamines binnen. Dat gaat een stuk
makkelijker en sneller dan een bak
wortels wegknagen.”

“Het mooie is dat het festival ook bewust kiest voor kleine zelfstandige ondernemers en foodtrucks. Dat sluit mooi
aan bij de gedachten achter de Popronde.
Geef onafhankelijke concepten, of het
nu foodtrucks of bands zijn, de ruimte
en werk samen met elkaar. Daar leer je
van, er ontstaat meer diversiteit en je
versterkt elkaar. En zo is het ook met
gezond eten, je kunt het zelf creëren, als
jij er maar iets leuks van maakt. Je zult
het zelf moeten doen.”

Gelukkig staat gezond eten in de muziekbranche in Nederland steeds meer op
de kaart. Verschillende poppodia, zoals
Melkweg Amsterdam (waar Etjen ook
werkt), zijn hier bewuster mee bezig zodat artiesten en crew ook voor de show
gezond kunnen eten. Vaak is het niet
de makkelijkste of goedkoopste optie,
maar wel duurzamer. In festivalland is
Best Kept Secret daar een voorloper in
volgens Etjen.

Wortel-gember-kokossoep
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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1 bos wortels
1 grote ui
2 tenen knoflook
4 cm gember
Zout
Peper
3 theelepels gemalen koriander
1/3 blok santen
Eventueel een kopje sinaasappelsap

Snijd de wortel en ui in grove stukken
bak ze in een soeppan met een beetje
olie. Snijd vervolgens de knoflook en
gember fijn en doe ze bij de wortel en ui
in de pan. Schep het mengsel om totdat
het beetgaar is en voeg dan het water
en eventueel het sinaasappelsap toe.
Breng de soep aan de kook en voeg
de santen toe. Pureer alles zodra het
gaar is met de staafmixer en voeg naar
smaak zout, peper en koriander toe.
29
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Backstage smoothy
●
●
●
●
●
●

DE 10 GEBODEN VAN

1 appel
1 banaan
1 stuk komkommer
4 cm gember
Beetje kaneel
200ml water

EUT

Snijd de groente en het fruit in flinke
stukken. Snijd vervolgens de gember fijn.
Stop alles samen in een blender voor een
paar minuten en klaar. Ipv van water zou
je ijsblokjes kunnen toevoegen, afhankelijk van de sterkte van je blender…

We hebben de glitterpoppers van
EUT niet zomaar gevraagd voor de
tien heilige Popronde-geboden. De
Amsterdammers speelden vorig jaar
ruim 25 shows en kennen daarmee de
trucs om de Popronde te overleven
De band gaat dit jaar trouwens zelf
ook een mooi najaar tegemoet, want
het debuutalbum Fool For The Vibes
verschijnt op 5 oktober.

Vegan mayo
●
●
●

1 deel sojamelk
2 delen olie
Scheutje azijn

Staafmixer erop en daarna toevoegen
naar smaak:
●
●
●

Mosterd
Citroensap
Zout

Even mengen en klaar!
Vegan pannenkoeken (13 stuks)
●
●
●
●
●

4 cups bloem
1/4 cup suiker
Snufje zout
1 pilsje
1 liter sojamelk

Klop alles door elkaar, bakken in een
hete pan met olie. Eet smakelijk!

1. Zuip jezelf iedere show helemaal de
getver in, mits je nog stufi en dus
alle tijd van de wereld hebt. Dan kan
je maandag, dinsdag en woensdag
gewoon in je bed liggen en helemaal
niets te doen. Als je dit doet stellen
je bandgenoten die wél moeten
werken dat erg op prijs.
2. Je spullen hoef je niet te labelen. Jouw
gitaarkoffer is ECHT wel herkenbaar in
een overvolle backstage met allemaal
koffers die PRECIES hetzelfde zijn.
3. Ga ervanuit dat je met dikke cash
thuiskomt, iedereen kan na de
Popronde een nieuwe gitaar, basversterker, microfoon en cymbals kopen.

4. Je shows promoten is niet nodig.
Gewoon een beetje pingelen en
mensen komen op je af alsof je
honing aan je reet hebt.
5. Checklists zijn overbodig. Als je een
pedalboard vergeet in Middelburg,
kun je net zo makkelijk weer even op
en neer om ‘m op te halen.
6. Speel je in meerdere bands? Doe
vooral allemaal tegelijkertijd mee aan
de Popronde! Je hebt zeeën van tijd
en komt echt niet in de knoop met
tijdschema’s. En je doet ook meteen
wat aan je gezondheid door van show
naar show te hollen met al je spullen.
7. Je hoeft niet van tevoren te eten,

backstage is er overal supergoede
catering.
8. Check Google Maps, is het een uur
rijden naar een gig, neem er dan
ook een uur voor, meer tijd nemen
is niet nodig. Files komen in Nederland toch bijna nooit voor.
9. Heeft iedereen per ongeluk toch
gezopen: geen zorgen, tijdens de
Popronde ben je onzichtbaar voor
politie en kan je altijd rijden.
10. Andere Popronde-kandidaten niet
gaan bekijken, support geen andere
bands, muziek is een wedstrijd!
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deelnemers
eelnemers
lnemers

Podiumangst, de eindigheid
van het leven en experimenteren
met geluiden

Je zag het al voorin dit magazine: dit jaar doen er
maar liefst 142 talentvolle acts mee aan Popronde!
Van hiphop tot elektronica, indie, singer-songwriter,
metal en pop: er is voor iedereen wat moois te ontdekken in de 41 steden die het festival bezoekt. Wij
hebben voor dit moment een aantal toffe artiesten
voor je uitgezocht die je tegen het lijf kan lopen dit
najaar: Faradays, Karel, Rey Tranquilo, FLOWERS en
Moon Moon Moon.
32
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Perrier werkte na het uitkomen van de
singles Real en Promise in haar Utrechtse
appartement de hele zomer door om
haar eerste EP klaar te hebben voor de
start van de tour langs al die Nederlandse
steden. Ze noemt het haar Fara-days,
naar de wetenschapper die een kooi
ontwierp waarmee degene daarbinnen
wordt beschermd tegen statische elektrische velden. “Ik kan mij dan echt helemaal terugtrekken op mijn eigen plek om
teksten te schrijven en met geluiden te
experimenteren. Dan laat ik muzikanten
langskomen die de partijen hier inspelen.
Wat we maken, werk ik best ver uit en
dan geef ik het aan Simon.”

Slechts één nummer was voor 3voor12 genoeg om
de nieuwe band Faradays tot Popronde-talent uit te
roepen. De nostalgische en gelaagde pop van zangeres Karindra Perrier (voorheen Femme Vanille) in
de geest van St. Vincent en Lorde overtuigde het
platform en dus staat de groep deze maanden in
menig stad op de 3voor12-stage. Een gesprek over
podiumangst, de eindigheid van het leven en experimenteren met geluiden.
Tekst: Jorg Leijten
Foto's: Marijn de Wit
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Simon is Simon Akkermans, van C-Mon
& Kypski en producer van onder andere
Mister & Mississippi. “Ik ken Simon zijn
trackrecord. Je kunt zijn stempel duidelijk horen aan zijn eigenzinnige geluid
met tape-delay en gritty distortion. Dat
zocht ik ook: Real en Promise zijn met
een uitgesproken idee geschreven,
terwijl de nieuwere nummers natuurlijker
zijn ontstaan. Je haalt een geluid op zestig mogelijke manieren door de mangel:
dan probeer ik een effectpedaal uit of
heb ik weer een nieuwe plugin gevonden
en denk ik: hé, dat klinkt ook wel aardig.”

Je bent er maar één keer, dus doe
wat je het liefst doet, is wat Perrier wil
meegeven. Dat geldt ook voor haarzelf.
“Dit is wat ik het leukst vind, wie ik ben.”
Ze heeft het dan over het opnemen
van muziek. Optredens zijn een ander
verhaal. “Ik vond het eerst niet zo fijn om
op te treden, vond alles eraan vreselijk.
Ik ging liever dood dan het podium op. Ik
heb er nog over nagedacht of ik niet een
podiumact kon maken die geen aanwezigheid nodig heeft. De laatste tijd ben
ik er wel overheen gegroeid en geniet ik
ook van optredens.”
Essentie van de muziek
Dat is nodig ook, want als 3voor12-talent is Faradays veel geboekt door de
deelnemende Popronde-steden. “We
gaan ons lekker warm spelen met de
nieuwe plaat en veel kilometers maken.
Koen van de Wardt van Klangstof heeft
ons nog geadviseerd hoe we onze plaat
naar het podium kunnen vertalen.” En
wanneer is de Popronde geslaagd voor
Perrier? “Als het lukt om de essentie van
onze muziek ook live over te brengen.
Als je die sfeer voor een publiek weet op
te roepen, hebben we het goed gedaan.”

Treurig en fantastisch
De teksten gaan over dingen die het leven zowel treurig als fantastisch maken.
“Het besef dat we hier maar tijdelijk zijn
onderscheidt ons van dieren. De eindigheid geeft het leven waarde. Vanuit die
gedachte doen mensen bizarre dingen.
Over een touw lopen tussen twee torens
of je helemaal uit de naad werken in de
hoop wat achter te laten.”
35
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De ultieme garantie voor de
grootste feestjes deze Popronde

Karel
De extreem energieke en Amsterdamse Karel werd
wat kriegelig van op een drumkruk zitten, dus besloot
hij aan een solocarrière te beginnen. Liedjes maken
in z’n slaapkamer, op een iPhone plempen en alleen
met een backingtrack elk podium afbreken dat zijn
pad kruist, synthpoptunes à la John Maus en Jimmy
Whispers. Springend, dansend en klimmend is hij
de ultieme garantie voor de grootste feestjes van
deze Popronde.
Tekst en foto’s: Mabel Zwaan
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“Dit hele project is ontstaan omdat
ik vaak bands zie die op het podium
weinig doen. Gitaren stemmen na elk
liedje. Ik heb dan liever dat alle gitaren
vals zijn, want als het live alleen maar
zo wordt gespeeld om het nét zo goed
te doen als de opname, dan kan ik er
ook thuis naar luisteren. Dat idee had ik
altijd”, vertelt hij. “Ik heb lang gedrumd
bij onder meer Santa Fé (doen dit jaar
ook mee aan Popronde, red.), maar dan
zit je alleen maar. Ik zei wel tegen bandleden van: ‘ga iets doen!’ Nu kan ik alles
doen wat ik zelf wil. Misschien komt er
wel een moment dat ik denk: fuck it, ik
wil weer een band, maar dan zou ik niet
meer gaan drummen. Ik ga nooit meer
stilzitten op een kruk.”
Hoogstaande kwaliteit
“Mijn doel was iets maken dat live los
gaat, daarna komt die muziek wel. Alle
liedjes uit de periode van mijn allereerste
optredens, die speel ik nooit meer. Die
waren allemaal zó slecht! Nu probeer
ik dat beter te doen, dat het niet staat
of valt bij het feit of het nou een goede
liveshow is, maar dat de muziek ook
nog een toegevoegde waarde heeft.
Als ik er thuis in mijn slaapkamer op kan
dansen, dan is het ‘m. Ik vind ze stiekem
nog niet van zo’n hoogstaande kwaliteit,
maar dan krijg ik zo’n publiek zoals op
Down The Rabbit Hole die die liedjes
willen horen. Die liedjes die ik in m’n
slaapkamer in elkaar flans. Dat is zo’n
gekke gewaarwording, ik stond daar en
dacht: hóé lukt dit? Heel lijp.”

geaccepteerd, maar binnen de grote
muziekwereld is het nog niet zo’n dingetje. Al voel ik mij ook een beetje een
volkszanger. Muziekje afspelen en je ziel
geven. Rechttoe, rechtaan. En dan blijkt
ook nog eens dat ik polonaisegevoelige
muziek maak, dat vind ik wel vet!”
Avontuurtjes
“Ik kan echt niet wachten tot Popronde.
Ik kom van origine uit Groningen en
elke keer als ik daar speel, is het alsof
ik in een warm bad val. Maar wat nóg
vetter is, zijn de plekken waar ik nooit
ben geweest, dat zijn avontuurtjes. Een
plek waar niemand je kent, waar je voor
je gevoel nóg iets losser kunt gaan.
Dan ga ik die grenzen overschrijden! O
shit, nu klinkt het alsof ik bushokjes ga
slopen. Geen zorgen Dordrecht, ik houd
het netjes.”

15 SEP
19
15 SEP
23
19 SEP
23 SEP
24 SEP
25
24 SEP
25 SEP
27 SEP
28
27 SEP
29
28 SEP
29
SEP
2 OKT

“Misschien zijn we wel ready voor het
tijdperk waar alles alleen via een iPhone
wordt afgespeeld. Bij volkszangers
is deze manier van muziek maken
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4
2 OKT
5
4 OKT
5 OKT
6 OKT
6 OKT
7 OKT
11
OKT
7 OKT
12
11 OKT
12 OKT

Gosto
Sue
the Night
Gosto
Waltzburg
Sue the Night
Van
alleen naar zachter
Waltzburg
met
Lewis Capaldi,
Sam Fender,
Vano.a.
alleen
naar zachter
Matthew
and the
Atlas Sam Fender,
met o.a. Lewis
Capaldi,

Not.Your.Regular.Boy
Matthew
and the Atlas
Bad
Sounds
Not.Your.Regular.Boy
Dermot
Kennedy
Bad Sounds
Rondé
Dermot Kennedy
Maurice
Rondé van Hoek
Boef
Maurice van Hoek
Boef
Mitski

Janne
Mitski Schra
Naaz
Janne Schra
Damien
Naaz Jurado
The
Fratellis
Damien
Jurado
Rilan
& The Bombardeers
The Fratellis
JW
Roy
& The
Royal Family
Rilan
& The
Bombardeers
Con
Brio& The Royal Family
JW Roy
Low
Con Brio
Low

13 OKT
14
13 OKT
14 OKT
15 OKT
16
15 OKT
25
16 OKT
25 OKT
27 OKT
27NOV
OKT
2

AlascA
Broeder
AlascA Dieleman
65daysofstatic
Broeder Dieleman
A
Balladeer
65daysofstatic
Jennie
Lena
A Balladeer
EUT
Jennie Lena
Bazart
EUT
Winne
Bazart
Winne
Yung Internet

16
DEC
8 DEC
19
16 DEC
19 DEC

Kovacs
Town of Saints
Spinvis
Kovacs
Rosemary
& Garlic
Spinvis
Rosemary & Garlic

19
NOV
2 NOV
21
19 NOV
24
21 NOV
24
NOV
8 DEC

Parcels
Yung Internet
Lydmor
Parcels
Sevdaliza
Lydmor
Sevdaliza
Town of Saints

Tickets en informatie via www.paradiso.nl
Tickets en informatie via www.paradiso.nl
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Het grote hiphop-talent deze
Popronde stelt zich voor

40

Tranquilo

Rey
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Rey Tranquilo is een naam om rekening mee te
houden deze Popronde, zo won deze 18-jarige dit
voorjaar overtuigend de Grote Prijs van Nederland
in de categorie hiphop, speelde hij onder meer op
WOO HAH!, dropt hij ondertussen de ene na de andere aanstekelijke track en nu mag hij zich dit najaar
aansluiten bij de Popronde-karavaan die door het
hele land trekt.

Vorig jaar ging ik weleens mee met
Black Acid en ik vond het heel ontspannen allemaal, heel natuurlijk, ik vond het
echt tof.” En wat wil hij er voor zichzelf
allemaal uit gaan halen dit jaar? “Meer
ervaring, maar ik zou ook graag een
keer met een liveband willen spelen, dat
lijkt mij echt vet! Ik wil niet alleen hiphop
doen, ik vind bijvoorbeeld punk ook
tof. Ik moet nog even kijken hoe ik dat

allemaal ga doen, maar misschien is het
wel tof om met een andere Poprondeband te werken, wie weet.”
Rey live zien? Hopelijk kan dat sowieso
24 november tijdens het Poprondeeindfeest in de Melkweg: “Dat eindfeest
is op mijn verjaardag, dus ze moeten mij
wel boeken daar”, lacht hij.

Tekst: Ricardo Jupijn
Foto: Jazzmin Nilsson

Vorig jaar bracht de rapper zijn debuut-EP Plukjes Van Mijn Zwarte Roos
uit, speelde hij shows in het weekend en
leerde hij doordeweeks op de Herman
Brood Academie de kneepjes van het
muzikantenvak. Zowel daar als tijdens
de Grote Prijs leert hij een hoop voor
zijn liveshow. “Het gaat meer om het
totaalplaatje van artiest zijn en wat daar
allemaal bij komt kijken. Over je geschiedenis, business, career development,
theorie”, vertelt hij. “Voor mij heeft het
bijvoorbeeld ook geholpen bij de participatie met het publiek. Ik heb geleerd
om de focus meer te verschuiven. Het
publiek moet mij eerst goed begrijpen
en waarderen, dan gaat het daarna veel
harder los.”
Van mode naar muziek
Oorspronkelijk deed Rey een modeopleiding, maar hij maakte toch al snel
de switch naar muziek. Al wordt hij
nog regelmatig gevraagd voor shoots
en catwalk-shows. “De overstap naar

muziek is wel mijn beste keuze ooit,
mode is nu meer een hobby geworden”,
vertelt hij. “Het lijkt mij tof om dat later
nog weleens te combineren, maar ik wil
mij eerst volledig focussen op de muziek en zorgen dat dat helemaal goed
is. Ik doe het liever stap voor stap.”
En stappen zetten: dat is hij op het
moment goed aan het doen. Voelt Rey
druk om die lijn vast te houden? “Ik voel
vanuit mijzelf druk om door te pakken,
ik krijg nu al deze kansen. Het zou stom
zijn om die niet aan te grijpen. Maar ik
wil het niet overhaasten en stomme
keuzes maken, daarom praat ik veel met
mensen, probeer ik mijn rust te pakken
en de juiste beslissingen te maken.”
Popronde
De komende maanden kan hij in ieder
geval lekker dingen uitproberen en
meters maken tijdens Popronde. “Ik ben
echt blij dat ik mee kan doen dit jaar. Tot
nu toe heb ik een paar shows binnen,
maar ik hoop dat het er meer worden!
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TIVOLIVREDENBURG
18
SEP

DiCE no. 9

7
OKT

José González &
The String Theory

17
OKT

18-20
OKT
24
OKT
26
OKT
29
OKT
1
NOV

3
NOV

3
NOV
4
NOV
7
NOV
8-11
NOV

met o.a. Half Waif, Liza Anne, Flor

12
NOV

Lil Dicky

13
NOV

SYML

13
NOV

MØ + ALMA

14
NOV

Car Seat Headrest

14
NOV

The Decemberists

26
NOV

My Brightest
Diamond

27
NOV

Interpol

28
NOV

Villagers

9
DEC

Lily Allen

10
DEC

MGMT

5
FEB

Death Cab For Cutie

15
FEB

The Streets

Aurora
De Helling 15 jaar?
o.a. Vive La Fête, Canshaker Pi,
Mozes and the Firstborn, Afterpartees

Anna Calvi
Ibeyi
Shakey Graves
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FLOWERS

Marlon Williams
Echo &
The Bunnymen
CHVRCHES
Superorganism
Fever Ray
Le Guess Who?

o.a. The Breeders, Devendra Banhart, Sons of Kemet

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE PROGRAMMA OP TIVOLIVREDENBURG.NL

Sleutelen aan snoeiharde liedjes
en doordachte plannen
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FLOWERS is een tweekoppige formatie die stonerdoom maakt met donker galmende gitaarmuren,
maar ook met minimale middelen een groots
effect sorteert. We vertellen het je maar alvast,
want als je goed voorbereid naar een avondje
Popronde wilt gaan en deze band via Google wilt
opzoeken, kom je bij een Engels blaaskapel uit…!
Tekst: Mick Arnoldus
Foto's: Dennis Duinhouwer

Uiteindelijk hoopt FLOWERS deze
concurrent te overvleugelen. Net zoals
de Amsterdamse band ooit hoger op de
lijst willen staan bij de afdeling ‘afbeeldingen’. Probeer nu maar eens te zoeken
op ‘Flowers Amsterdam’ en niet alleen
maar tulpen tegen te komen. Als het niet
zo triviaal was zouden ze er een planning
voor maken, want Juanita en Juju
pakken alles uiterst doordacht aan. “Aan
sommige nummers op onze EP hebben
we wel twee jaar gesleuteld. We doen
sowieso heel lang over alles wat we maken, want we willen dat het goed is.”
Als je FLOWERS live ziet, kan het zijn
dat je behoorlijk verrast wordt. De
ene verrassing is dat ze maar met zijn
tweeën zijn. De volgende verrassing, of
misschien kwam deze al vóór de eerste,

is dat het vrouwen zijn. Niet dat dat
uit zou moeten maken tegenwoordig,
vinden ook Juanita en Juju. “We horen
voornamelijk dat men ervan opkijkt dat
we maar met ze tweeën op het podium
staan. Zeker als ze ons daarvóór al een
keer op plaat gehoord hebben.” Zijn ze
benieuwd of dat buiten Amsterdam ook
zo zal gaan? “We laten het allemaal op
ons af komen. We hebben tot nu toe op
allerlei plekken opgetreden en we merken dat de mensen die daar op onze
muziek afkomen over het algemeen
best ruimdenkend zijn. En we willen
straks ook absoluut niet die Amsterdammers zijn die even komen vertellen
hoe het moet.”
FLOWERS is, uiteraard, zeer vereerd dat
het geselecteerd is voor Popronde dit
46

jaar. Juanita en Juju willen tijdens het
rondreizende festival vooral veel nieuw
materiaal uitproberen, wat ze daarna op
een album uit gaan brengen en waarmee
ze in 2019 mee op een Europese tour
hopen te gaan. Maar eerst dus Popronde.
“We kijken ernaar uit om op al die steden
door het hele land te kunnen spelen. In
Groningen hebben we bijvoorbeeld nog
nooit gespeeld”, zegt de ene, waarop
de andere haar verbetert: “Jawel, we
speelden begin dit jaar nog op een feest

tijdens Eurosonic/Noorderslag! Verder
kijk ik ook zeker uit naar het afsluitende
feest in de Melkweg, een thuiswedstrijd.”
Zet je dit najaar dus maar schrap voor
dit verwoestende duo! De zelfgetitelde
EP van FLOWERS is ondertussen te
luisteren via onder meer Bandcamp
en Spotify en wordt uitgebracht via
Subroutine Records. En rond de start
van Popronde verschijnt er een nieuwe
video bij het nummer Fish.
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Over dingen die mensen niet uit
durven spreken

MOON
MOON
MOON
Tekst: Roelof Schipper
Foto's: Stef Koenis, Rens Groot
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Sociaal ongemak, dagboeknotities die het misschien niet direct verdragen om uitgezongen te
worden. Mark Lohmann, de eigenste songschrijver
van Moon Moon Moon doet het toch. Zo kon het
gebeuren dat in 2017 Journal Entry 1: Popronde
Pre-Party verschijnt, een persoonlijke overdenking
over de eerste deelname van de band aan circus
Popronde. Van het bijna banale naar het pijnlijk
persoonlijke, het is Moon Moon Moon ten voeten uit.

Moon Moon Moon: negentig procent
huisvlijt, tien procent band. Nu met z’n
vijven, waarvan het grootste gedeelte
op het terras zit: Mark Lohmann,
Steven Jasperse, Jari Deelstra en Jelle
Crooijmans, Stef Koenis is afwezig.
Onder de Utrechtse zon met koffie en
cola. Popronde, nu voor de tweede
keer. Mark vertelt: “Het heeft ons best
wat gebracht, die eerste keer. Kans
om veel te spelen, we zijn gegroeid als
band en hebben een nieuwe manier
van songschrijven ontdekt”, zegt hij.
“Dat was de periode van het nummer
Journal Entry 1: Popronde Pre-Party.
Meer dagboekachtig. Ik vermaakte mij
ermee, en dat is te ver gegaan.”

Dat het live duizend keer beter klinkt
Wat ontstaat als dagboekschets en
geluidsopnames wordt live met een
vijftal muzikanten neergezet. Mark: “Ik
krijg altijd te horen dat het live duizend
keer beter klinkt.” En ze hebben er zin
in. Jelle: “Eerst stond ik in het publiek,
als luisteraar. Nu ben ik gitarist. Met
deze Popronde gaan we hopelijk
veel spelen, veel samen in de auto
zitten, dingen meemaken, problemen
oplossen. Het is belangrijk je niet te
laten beïnvloeden, hoe slecht het ook
kan lopen.” Een korte en instemmende
stilte volgt.

Dichter bij de kern
Ver genoeg om in een interview elders
te komen tot de uitspraak: “En dit gaat
echt vreselijk klinken, ik heb het gevoel
dat ik steeds dichter bij de kern kom.”
Mark zegt, nadat hij uitgelachen is: “De
kern, ja, een soort van, een kern. Een
soort van mezelf iets…, kern. Ik vind
het gewoon vreselijk om te zeggen,
het voelt veel te beladen. Het voelt
gewoon niet goed om dat zo te zeggen.”
Er volgt een tafelgesprek van ongeveer
vijf minuten over de kern, pretenties,
het woord ‘puur’ en ‘eerlijkheid’. Mark
wenst mij succes met het uitschrijven
ervan. Dan zegt hij, met gebalde vuist
en een overdaad aan drama: “Ik ben
geboren om te schrijven over banale
dingen en daar kunst van te maken.”
Mark lacht. Steven zegt: “Je bent zo
eerlijk over de dingen dat het lijkt of
je ze verzint. Je zingt over dingen
die mensen eigenlijk niet durven uit
te spreken.”
50

51

PAU L S MI T S AWA R D

DINSDAG 08 MEI

NIEUWE NEDERLANDSE
MIS NIETS!
ELKE MAAND DRIE NIEUWE
ACTS IN MELKWEG

NEDERLANDSE ACTS OP JE RADAR.

di 20 nov AVEC

g
e
w
melk

do 08 nov

FIRST BREATH
AFTER COMA
AVEC
ROOSEVELT
HER

PAUL SMIT
PAUL SMITS AWARD
DE AVOND VOOR DE PIONIERS, DE
AVONTURISTEN EN DE FANATEN.

BLIJF ONTDEKKEN, HET HELE JAAR DOOR.
MET DIT NAJAAR:

FFOOS, MIGHTY BREAKS, JAGD E.A.
MELKWEG.NL

di 20 nov

do 22 nov

di 27 nov

tickets: melkweg.nl

Je zag het al voorin dit magazine: dit jaar doen er
maar liefst 142 talentvolle acts mee aan Popronde!
Van hiphop tot elektronica, indie, singer-songwriter,
metal en pop: er is voor iedereen wat moois te ontdekken in de 41 steden die het festival bezoekt. Wij
hebben voor dit moment een aantal toffe artiesten
voor
jePaul
uitgezocht
diegewonnen
je tegen
lijf kanMegan
lopen
dit
De
eerste
Smits Award werd
doorhet
EUT-zangeres
de Klerk,
tijdens het grote eindfeest in de Melkweg Amsterdam wordt de winnaar van 2018
najaar: Faradays, Karel, Rey Tranquilo, FLOWERS en
bekendgemaakt.
Moon Moon Moon.

Ter ere van de vorig jaar overleden voorzitter van Stichting Popwaarts, Paul Smits,
is een award die zijn naam draagt in het leven geroepen. De Paul Smits Award
wordt iedere Popronde uitgereikt aan de favoriete performer van het publiek.
Geen jury of commissie dus, maar een stembus bij de infostand, waarin Popronde
bezoekers iedere avond hun stembiljet kunnen deponeren.
Hoe de Paul Smits Award er uit ziet is ieder jaar een verassing, in samenwerking
met Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost wordt iedere editie een andere
kunstenaar gekozen om de Award voor dat jaar te ontwerpen.
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Nachtschade (2016)
Amsterdam

Charlie & The Lesbians
Emmen (2017)

Fata Boom
Emmen (2017)

WALTZBURG

14SEP

THE BLUE CATS

16SEP

FIGGIE

21SEP

POPRONDE

28SEP

¡PENDEJO!

05OKT

FEMME 2018

11OKT

RILAN
& THE BOMBARDIERS 09NOV

HER’S

12OKT

CLEAN PETE

23NOV

FACES ON TV

29NOV

40 JAAR ALTSTADT

7.9DEC

GRUPPO SPORTIVO 13OKT
The Grand East
Amsterdam (2016)

THE MIGHTY BREAKS
+ THE HAZZAH
19OKT
DIA DE MUERTOS

02NOV

AVEC

04NOV
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SUPPORT
your
local
Artist
wordt door 3FM minimaal een maand
lang op alle mogelijke manieren in de
spotlights gezet, terwijl de bijbehorende
single helemaal wordt grijsgedraaid op
de radio.

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 ontwikkeling van lokaal talent en is
daarom mediapartner van Popronde
2018. In september zal de 3FM
Talent-act van die maand dan ook gekozen worden uit de selectie van ruim 140
acts die dit jaar deelnemen. Deze act

3voor12
Is er een plek waar we zoveel Nederlandse
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 Popronde kunnen
doorstoten naar een breder publiek. Die
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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 primeuren
nieuwe muziek uit de selectie en stellen
veel bands aan je voor. Natuurlijk hebben
we ook weer 12 favorieten uitgekozen van betoverende dreampop tot gruizige
indierock en keiharde hiphop - die in
iedere stad op het 3voor12-podium
zullen spelen. Volg 3voor12.vpro.nl/
popronde 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 direct
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 26 veelbelovende
acts uit de Popronde-selectie. 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 spotlights 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.

OOR
Als muziekliefhebber moet je bij de
Popronde zijn. Punt. Hier ontdek je de
helden van morgen, je nieuwe favoriete
artiest of zie je de beste show van je
leven van een band die twee weken later
alweer uit elkaar valt. Dit is de plek waar
muziek lééft. Live, op de planken in die
paar maanden dat de Popronde duurt,
zie en hoor je bands en artiesten groeien,
recht voor je neus. Als muziekliefhebbers
en makers van het oudste muziekblad
van Nederland is de Popronde dan ook
al jaren vaste prik. Hier spotten we de
coverhelden van morgen (Kensington),
gaan we los op de spannendste livebands (Tusky, My Baby, The Homesick)
of spelen artiesten zich recht ons hart in
(Jeangu Macrooy, Nana Adjoa, Emil Landman). Zulke talenten willen we natuurlijk
graag steunen en voorstellen aan onze lezers. Met artikelen in ons blad en op onze
site, maar ook via Club OOR, waarmee
abonnees gratis naar concerten kunnen.
En door op een speciaal OOR-podium
dertien bands en artiesten te presenteren waarvan wij vinden dat je die dit jaar
tijdens de Popronde absoluut moet gaan
zien. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat
wij niet de enige muziekliefhebbers zijn
die heel blij worden van Donna Blue, Yip
Roc, Lilø, Elijah Waters, Kitchenette, MEIS,
Gyo Kretz, Moon Moon Moon, AnnaRose, TAPE TOY, Kita Menari, San Dollar
en Nona. Ga ze zien, ga ze toejuichen, sluit
ze in de armen. Tot bij de Popronde!
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Pinguin Radio
De Popronde en Pinguin Radio zijn al
partners vanaf het moment dat we
begonnen met uitzenden. Een niet
onbelangrijk deel van ons actieve
muziekbestand bestaat uit acts die hun
eerste kilometers hebben gemaakt in
de Popronde of zijn geselecteerd om dit
najaar de baan op te gaan. Daarnaast
leveren we leden aan de selectiecommissie en geven we middels speciale
uitzendingen enthousiast aandacht aan
de avonturen van de aanstormende
talenten als de Popronde eenmaal van
start is gegaan.

The Daily Indie
Sinds 2010 zit The Daily Indie bovenop
de nieuwste muziek. Met ons online
platform, radioshows, videosessies
en events richten we ons ook voor
een groot gedeelte op al het prachtige
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 essentieel 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 ook dit jaar
weer met liefde in de selectie, door middel van interviews, artikelen, video, radio

en reportages. Bovendien hosten we in
een aantal steden een eigen podium,
waar we bezoekers uiteraard zullen verrassen met spannende muzikale keuzes.
Volg ons via www.thedailyindie.nl, waar
we je de hele Popronde op de hoogte
houden van alle ontwikkelingen.

Wisseloord Studios
Het was voor Wisseloord opnieuw een
eer om eerder dit jaar de pre-release
party te organiseren en daar de hele
organisatie en vele Popronde-artiesten
te mogen verwelkomen. In de historische
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 blijven creëren voor artiesten en bands van deze
tijd, terwijl we tegelijkertijd een pionier
blijven in de audiomarkt met een unieke
studiofaciliteit. Met het opzetten van een
productiebedrijf dat is gebaseerd op
samenwerking met gevestigde 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 Wisseloord gaat ook dit jaar regelmatig naar de
Popronde om nieuw talent te ontdekken
waar we in kunnen investeren als het om
gaat om carrières en producties.
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Popronde Radio
Vanaf 12 september t/m 21 november hoor je elke woensdag van 20:00 tot
21:00 uur op Pinguin Radio een uur lang Popronde-artiesten. Dit ter ondersteuning van de livedata die daarop volgen!
12 SEPT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

17 OKT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

13 SEPT – 16 SEPT
Nijmegen, Apeldoorn,
Gouda en Roermond

18 OKT – 21 OKT
Assen, Venlo, Amersfoort
en Zutphen

19 SEPT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

24 OKT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

20 SEPT – 23 SEPT
Delft, Leeuwarden, Heerlen en Almelo

25 OKT – 28 OKT
Leiden, Arnhem, Sittard en Hoorn

26 SEPT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

31 OKT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

27 SEPT – 30 SEPT
Wageningen, Eindhoven,
Almere en Woerden

01 NOV – 04 NOV
Emmen, Zwolle, Rotterdam
en Venray

03 OKT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

07 NOV 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

04 OKT – 07 OKT
Groningen, Den Bosch,
Haarlem en Dordrecht

08 NOV – 11 NOV
Middelburg, Alkmaar,
Deventer en Hilversum

10 OKT 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

14 NOV 20:00-21:00 uur
Popronde Radio op Pinguin Radio

11 OKT – 14 OKT
Utrecht, Tilburg, Oss en Harderwijk

15 NOV – 18 NOV
Breda, Enschede, Den Haag en Meppel

24 NOV Amsterdam (Eindfeest)

018 2018 2018
lectie selectieA
2018 2018 2018
lectie selectie
8 2018 2018 2018
ectie selectie
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A Mili (Pop)
A Mili is een zangeres met Surinaamse
roots, neergestreken in Enschede. Met
haar soulvolle R&B en superstrakke
liveband doet ze ergens denken aan
Erykah Badu. Verwacht energie, intimiteit en vooral veel liefde.
Aarde aan Daan (Indie)
Aarde aan Daan maakt Nederlandstalige indiepop, poëtische teksten over
een basis van soundscapes, loops en
beats. Akoestisch meets elektronisch,
in de sfeer van Alt-J en Radiohead.

A MILI

Abdomen (Punk)
Drie eigenzinnige Friezen die punk, garage, grunge maken, noem het zoals je
wilt. Genres zijn niet belangrijk, oordoppen wel! De liveshows zijn energiek,
buitensporig chaotisch, ondefinieerbaar en vooral heel erg puur.

Abee (Pop)
Edgy popmuziek die wordt ondersteund
door 'out of the box' beats & sounds.
Werkte samen met o.a. Mike Mago &
Rogerseventytwo.
Aestrid (Alternative)
Een sound balancerend tussen post-punk
en ambient elektronica, vermengd met de
weidsheid van shoegaze. Aestrid kruipt
diep onder de huid en blijft daar zitten tot
de muziek versmelt met het publiek.
AIYA (Pop)
Alternatieve pop en R&B met een
stevige elektronische basis. De songs
gaan over het leven, over sex, gebroken
harten, angst en geld.
Alexandra Alden (Folk)
Alexandra Alden is een van oorsprong
Maltese muzikante die is neergestreken in Rotterdam. Ze vertelt muzikale
verhalen in de trant van PJ Harvey en
Joni Mitchell.
Anemone (Rock)
Rauwe randjes, psychedelische soundscapes en uitgesponnen nineties-pop
liedjes. Tijdens de shows wordt er in
het publiek gefluisterd over The Stone
Roses, Happy Mondays en The Smiths...
ANNA-ROSE (Pop)
Spannende, elektronische popsongs
waarop je wel moet dansen! Denk aan
Lorde, Tove Lo en MØ; underground
met een attitude!
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AVA NOVA (Pop)
Dromerige synthpop die de perfecte
soundtrack vormt voor break-up en
make-up. Melancholisch doch vrolijk,
poppy maar ongepolijst.

B
BANGANAGANGBANGERS (Drum & Bass)
Energiek, progressief en dansbaar, in die
drie woorden is BANGANAGANGBANGERS het beste samen te vatten. Drive
en ontzettend dikke bassen, drum'n bass
& dubstep. Tot in de late uurtjes!
BAPTIST (Electronica)
Baptist combineert akoestische instrumenten met elektronische elementen.
Lage bassen, rauwe ritmes en op
het podium altijd bijgestaan door de
sickste visuals!
Bawrence of Aralia (Indie)
Vijfkoppige supergroep uit Maastricht,
die een verzameling kleurrijke, puntige
nummers brengt, opgebouwd rondom
voortstuwende vocalen, gitaarmelodieën en drums.
Bieldermann (Electronica)
Dwarse beats, heel veel synths en
gitaren die ge(s)loopt worden. BIELDERMANN maakt experimentele lo-fi elektronica, met kraut en stoner invloeden.

S ELECT I E 2018

Black Operator (Blues)
“Vuig, meeslepend en gevaarlijk” zijn
de woorden die volgens het vermaarde
Blues Magazine de dampende bluesrock van Black Operator het
best omschrijven.
BOSKAT (Rock)
Luide, alternatieve rock'n roll met
scherpe riffs, puntige songs en een
gestoorde dynamiek. Dit Vlaams/
Nederlandse powerduo hakt in op trommelvliezen en gemoedstoestand. Kleine
bezetting, grote sound!
Bottles of Love (Pop)
Bottles of Love maakt hyperpop,
springerige, catchy feelgood pop,
rock, big-band en eighties met een
punky randje. Zeg maar een mix van
bands als Alphabeat, The Killers en
Fall Out Boy.

Boy on the Moon (Alternative)
Boy on the Moon is het soloproject
van de klassiek geschoolde, IJslandse
klarinettist, songwriter en producer
Matthías Sigurdsson. Hij mixt elementen van hiphop, folk en klassiek in
zijn zoektocht naar de balans tussen
akoestische en elektronische muziek.

Coolboxer (Pop)
Rammelende en vrolijke West Coast
indiepop uit het broeinest Horst!
Stuwende gitaarliedjes en catchy
popsongs waarbij toe-tapping en
andere ongecontroleerde bewegingen
onvermijdelijk zijn.

C

Cordon Rouge (Electro)
'French pop', geworteld in de 60's en
70's, maar door elektronica verradend
dat het 2018 is. Croonend en kirrend,
zingend in het Engels en Frans, omdat
je soms over zaken wilt zingen die je
zelfs in het Engels niet hardop durft uit
te spreken...

Camo Columbo (Pop)
Camo Columbo is een NederlandseItaliaanse producer, rapper, zanger
en songwriter die dit jaar een nieuwe
richting in slaat: elektronische muziek
met invloeden van bigband, jazz en
Hawaiiaanse gitaren. Exotisch!
Carina Nebula (Alternative)
Brutaal gearrangeerde popsongs geïnspi
reerd door Pond, Mini Mansions, Autolux
en Soulwax. Moderne, semi-elektro
nische sferen die hand in hand gaan
met energieke, meeslepende en
psychedelische stukken.

BANGANAGANGBANGERS

Bourbon Avenue (Soul)
Bourbon Avenue brengt de nacht tot
leven! Hun mix van motown, jazz, funk
en soul bracht ze al tot North Sea Jazz,
en nu dus de Popronde!
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Carmen Forbes (Pop)
Pop met een soulvol randje in de
stijl van Lianne La Havas, Nao en Alicia
Keys. Carmen Forbes begon met het
schrijven van songs op haar tiende,
en haar talent bracht haar al langs
North Sea Jazz en het Interplay
Festival in Manchester.

Crystal Chanay (Urban)
Crystal Chanay is een MC uit Ams
terdam-Zuid, een echte showgirl die
van het podium haar thuis maakt! Van
swingende clubmuziek tot grimey rap,
Chanay season has started!

D
Dan Hair & the Extensions (Indie)
Dan Hair is niet je alledaagse singer-songwriter, maar meer een zorgvuldige knutselaar die zijn songs schrijft in
de donkerste uren, wanneer onmacht,
vuur en twijfel elkaar afwisselen...
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Dax (Singer/ songwriter)
Dax neemt je mee in haar eigen bubbel,
waar alles zichtbaar is, niets is opgeruimd. Je ziet de chaos ontstaan, groeien en uiteindelijk exploderen, waarna
alles weer rustig wordt.

Donna Blue (Indie)
Elkaars muze, grote liefde en muzikale
partners. Donna Blue speelt en zingt
zwoele indiepop, onder invloed van
een flinke dosis sixties yé yé, Lynch
films en oude Hollywood romantiek.

Dési Ducrot (Pop)
Popband die een flinke dosis americana
brengt, met zangeres Dési Ducrot als
stralend middelpunt. Alsof Adele en
Florence Welch met een brakke pickup truck door het Wilde Westen
zijn gereden.

Dubbelfroes
Dubbelfroes is een zeskoppig rapcollectief uit Zwolle dat elkaar constant
uitdaagt de dikste tracks met de hardste
beats, vetste grooves en sickste rhymes
en flows te maken!
Dusty Stray (Folk)
Vanuit Texas neergestreken en z'n
wortels geplant in Amsterdam brengt
Jonathan Brown, aka Dusty Stray fijne
alt-folk over universele thema's als
onbeantwoorde liefde, gebroken harten
en de dood. Maar met altijd zicht op
hoop en verlossing.

DONNA BLUE

Dion Roman (Alternative)
Songwriter Dion Roman creëert dromerige, verhalende muziek, met donkere
teksten die vertellen over zijn blik op
zowel de levens van de mensen om
hem heen, als dat van hem zelf.
Donkey Kung Fu (Rock)
Energieke, noisy garagepunk met puntige
hooks uit Amsterdam. Of, zoals Grasnapolsky omschrijft: 'Franz Ferdinand
op speed!'

E
Elijah Waters (Hiphop)
Nog maar 20 jaar, meer dan een
miljoen streams en volop liefde van
Ballinnn & FunX. Elijah Waters' carrière
gaat als een speer, zo stond hij al
op Metropolis en ADE, en pakt hij
nu de Popronde!
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Eline Mann (Soul)
Eline Mann brengt energieke en soul
volle tunes waar de vonken vanaf
vliegen! Live komt ze solo, ondersteund
door twee backingvocalisten of met
een 7-koppige band!
Elle Hollis (Pop)
Elle Hollis schrijft catchy popsongs
met frisse elektronische sounds, in de
stijl van Tove Lo, Years & Years en Nao.
Maar muziek bracht haar al van Stockholm tot L.A., en voor 2018 staan grote
releases op de planning... Spannend!
Elsa Lester (Indie)
Elsa Lester is het alter ego van Lisa van
Kampen, voorheen bekend als Great
Profile en DIY-artiest extraordinaire. De
tong is scherp, de muziek no-nonsens,
slacker en onstuimig.
Esther de Jong (Nederlandstalig)
Met nummers over liefde, (ver)dwalen
en hartpijn sleurt Esther de Jong je
mee naar een ond ergrondse wereld;
daar waar het weliswaar grotendeels al
benauwend, grijs en grauw is maar waar
altijd ruimte is om nóg dieper te graven.

Esther Veen (Electronica)
Esther Veen's persoonlijke teksten,
Oosterse melodieën en donkere sound
laten je wegdromen in mysterie, of dansen op opzwepende beats en catchy
refreintjes. James Blake en Sohn zijn
hoorbare inspiratiebronnen.
Eva van Pelt (Nederlandstalig)
Eva van Pelt beweegt zich op het
spannende grijze gebied tussen
popmuziek en theater, en laat zich
inspireren door artiesten als Wende
Snijders en Roosbeef. Intiem, charmant, donker, fris en eigenwijs.

F
Faradays (Indie)
Cinematische indiepop met een donker
randje, geschreven door Karindra Perrier
in de Faradays; nostalgische dagen
waarin je mijmert, wanneer herinneringen voelen als toekomst en de wereld
fantastisch en treurig tegelijk is...
Filthy Felons (Hardrock)
Keiharde rock uit Utrecht! Snelle,
ruige en melodieuze gitaarriffs die
samensmelten met soepele baslijnen
en snoeiharde drums. Aangevuld met
agressieve vocals krijgt het publiek
geen kans om stil te staan.
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Froukje
Bouma
Rey Tranquilo
“Rey Tranquilo vind ik heel leuk. Hij is
een supergoede en energieke performer, echt een showman. Hij heeft
dit jaar de Grote Prijs van Nederland
gewonnen en maakte vorig jaar op mij
al veel indruk toen ik hem ergens had
geboekt als MC. Hij heeft – niet zo gek
voor een model - een hele eigen stijl en
zou zomaar door kunnen breken als hij
het tijdens de Popronde goed doet.”

Froukje is artiestenmanager bij SPEC, het bureau dat
onder meer Ali B, Ronnie Flex en Boef vertegenwoordigd. Ook is Froukje mede-oprichtster van het
duurzame hiphopfestival GROW in Almere en werkte
ze voorheen bij onder meer Welcome to The Village.
Tekst: Dirk Baart
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Shagga Ranx
“Dit zijn twee charismatische gasten uit
Rotterdam waar ik een supergroot fan
van ben. Ze zijn zelf ontzettend leuk,
maar hebben ook echt al sterke tunes,
zoals singles Oké en L.O.S. Dit is ook
zo’n act die volgens mij veel potentie
heeft om een groter publiek aan te
spreken. Dat moet wel lukken, want ze
hebben een hele goede show.”

Elijah Waters
“Net als Shagga Ranx komt Elijah
Waters uit Rotterdam, waar de hiphopscene sowieso echt gaande is.
Elijah is pas twintig en onderdeel van het
collectief Green Cabin, dat met zijn eerste
EP al meer dan een miljoen streams
binnenhaalde. Hij speelde al op ADE en
Metropolis, dus ik denk dat hij het goed
gaat doen tijdens de Popronde.”
Hiphop
“Ik wil een lans breken voor hiphop in het
algemeen. Mensen moeten dat gewoon
gaan checken. Ik weet dat het tijdens
de Popronde vaak iets minder bezocht
wordt, maar het is een energiek genre dat
juist leuk is om live te zien. Er gebeurt nu
zoveel in die scene, ga vooral een kijkje
nemen als je denkt dat je niet van hiphop
houdt. Hiphop is tegenwoordig veel veelzijdiger dan veel mensen denken.”
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Flowers (Stonerrock)
Met schaars instrumentarium rekt
Flowers de dynamiek van stonnerrock
op tot het uiterste, van doomy noise tot
mistroostig minimalisme. Ongefilterd
en onbuigzaam!

S ELECT I E 2018

Gianski (Hiphop)
Gianski klinkt als een liefdesbaby
tussen André Hazes en Boudewijn de
Groot anno 2018, met een rauwe, urban
rand. Gianski vertelt levensverhalen, en
werkte voor zijn debuut samen met o.a.
Big2 en Neenah.

Fokko (Rock)
Fokko brengt puntige rocknummers,
epische gitaarsolo's en kenmerkende
directe teksten over dertigersdilemma's en liever niet naar de sport
school gaan.
Frank (Postrock)
Frank maakt een kruising tussen
post-rock & metal, ondersteund door
samples, in een muzikaal spectrum dat
reikt van intieme soundscapes naar
reusachtige 'Walls of Sound' waarbij je
alle kracht in je tenen nodig hebt om te
blijven staan.

G
G.O.D. (Hardrock)
Dit Haagse powertrio staat garant voor
een energieke show van drie kwartier
aan vieze, harde, vuige en snelle speed
rock met duidelijk hoorbare invloeden
van Zeke en Motörhead.

GIL & MEGAS

Gil & Megas (Hiphop)
Volgens 3voor12 'de meest veelbelovende hiphopact uit Tilburg ooit', en dat
zijn grote schoenen om te vullen! Op
het podium brengen ze energie, veel
energie, dus verwacht een feestje!
Gizåh (Metal)
Gizåh is een supergroep, met leden
van bands als Divine Sins, Mary Fields,
Hordearii, Shinigami and Bleeding Gods.
En dus hard! Muziek voor grote jongens,
schreeuwend in een microfoon over
schildpadden.
Gyo Kretz (Pop)
John Mayer op beats, of juist James Blake
met een gitaar, Gyo Kretz maakt fijne
popsongs met een goede dosis galmende gitaren en zwoele synthesizers.
74

H

J

HELM OP (Metal)
Helm Op, vol gas! Hardcore punk wordt
gemixt met een scheut stonerrock,
alle knoppen staan van begin tot eind
op standje 11 en er wordt geramd.
Keihard geramd! Dus, Helm Op!

Jana Mila (Singer/ songwriter)
Jana Mila is een 19-jarige singersongwriter die mooie country/folk
liedjes schrijft, geïnspireerd door Johnny
Cash en Simon & Garfunkel. Vorig jaar
won ze Mooie Noten, dit jaar wint ze
vele harten tijdens Popronde!

Hoppah! (Nederlandstalig)
Kleurrijke, dansbare muziek die
afsteekt tegen de zwaarmoedige
Nederlandstalige teksten van frontman
Serge van Laar, relativerend, poëtisch
en vol hartstocht. Stilstaan is moeilijk
bij een optreden van Hoppah!

I
I’m With Stupid (Reggae)
I’m With Stupid is één grote muzikale
ode aan alle weirdos en buitenbeentje.
Je favoriete nieuwe party-starter met
een mix van reggae en rock, dub en
ska. I'm With Stupid zet iedere tent
op z'n kop!

Janna Lagerström (Nederlandstalig)
Janna Lagerström maakt kleine
collages van woord en klank, zichzelf,
haar gedachtes en dromen binnenste
buiten kerend. De muziek die daar
uit voortkomt laat zich het beste
omschrijven als dromerige poëziepop.

JANA MILA

Jaskelis (Afrikaans)
Nigeria, Finland, Rotterdam, Jaskelis'
roots zijn net zo uiteenlopend als haar
muziek. Van intieme soul tot harde UK
Grime, Jaskelis is van alle markten
thuis, en draait op volle toeren!
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Jasper Mook (Pop)
Jasper Mook haalde al de finale van De
Beste Singer-Songwriter van Nederland,
tourde door heel Europa en deelde het podium met o.a. Yellowcard en You Me At Six.
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JSSY (Indie)
'Slow, funky surfrock', maar, eigenlijk
denkt JSSY niet in hokjes. Slacker als
Mac, funky als Prince en soms met
hints naar Mark Knopfler. Spannend
en verrassend!

Jay-Way (Hiphop)
Jay-Way schrijft eerlijke, poëtische
teksten, waarin hij een positieve
boodschap verspreidt door middel van
complexe verhaalkunst. Samen met zijn
band brengt hij een uniek geluid waarbij
hiphop fijn gecombineerd wordt met
melodie en harmonie.
Jibber Jabber & the Jams (Garage)
Geboren uit bier, sigaretten en heel
veel lachen brengt Jibber Jabber & the
Jams een aanstekelijke en energieke
bak herrie die ze zelf omschrijven als
'surf-punk 'n roll'
Joël Domingos (R&B)
Warme, soulvolle toetsenpartijen smelten
perfect samen met pure en oprechte
teksten, gebracht door de NederlandsKaapverdiaanse zanger Joël Domingos.
Popmuziek met invloeden van hiphop,
R&B en soul.
John-Lewis Cabot (Folk)
Geinspireerd door artiesten als Stu
Larssen, Passenger en Bob Dylan
brengt John-Lewis Cabot bluesy folk
met funky invloeden. Afgelopen mei
kwam zijn EP 'CABOT' uit.

Katie Koss (Pop)
Popmuziek met elektronische invloeden,
diepe synths en ambient gitaren en
elektronische drums vormen zwoele,
zweverige popliedjes met een zwoele,
hese stem als middelpunt.
Kid Harlequin (Rock)
Donkere industrial rock uit de Havenstad,
mét meer dan een vleugje elektronica.
Invloeden van bands als Placebo, NIN en
A Perfect Circle dreunen fijn door!

JAY-WAY

Juneville (Pop)
Folk, pop & americana, in de traditie van
Wilco, Nick Lowe en Ryan Adams. Juneville is gecentreerd rond zanger Pieter
Nabbe, die met zijn licht raspige stem
iedere gevoelige snaar doet trillen.

K

Kita Menari (Indie)
Energieke indiepop met een fijn eighties
randje. In het eerste bestaansjaar deden ze 3FM en DWDD aan en behaalden
ze een Radio 2 Topsong. Kita Menari
betekent 'wij dansen' en is een ode aan
het leven.

LONE WOLF

Karel (Pop)
Karel maakt synthesizer popliedjes die
hij live met grenzeloos enthousiasme
opvoert. Zijn excentrieke performance
en vrolijke songs brachten hem al naar
Down The Rabbit Hole!
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Kitchenette (Indie)
Kitchenette is het soloproject van
zanger/gitarist/songwriter Chris Kikic
(ex-Keith Caputo), en doet denken aan
The War on Drugs, Bombay en The
Raveonettes. De perfecte soundtrack
voor een lange autorit!

L
LaBeige (Pop)
Intergalactische, fluorescerende,
schitterende, flamboyante 'transhuman' glitter spacepop uit de
toekomst... LaBeige!
Launchable Socks (Ambient)
Indieproducer met lieve elektronische
liedjes die ergens tussen Tycho en
The Postal Service in liggen. Filmisch
en feelgood!
Laura Sjin (Singer/ songwriter)
Nederlandstalige (americana)pop.
Goudeerlijk, met veel lieve randjes. Won
de publieksprijs van de Grote Prijs van
Nederland 2018.
Leonard Luka (R&B)
In zijn mix van jazz, R&B en indie reflecteert Leonard Luka op zijn moeilijke
jeugd, op liefde en op hoop. Zijn laatste
project is ambitieus: nieuw materiaal
opnemen in twee dagen, live op film.
Lilø (Dance)
Lilø is een mysterie dat doet denken
aan Flume, Rustie en San Holo. Zomerse
beats, festivalbangers en je favoriete
anthems van morgen!
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Naast haar job als A&R-manager en muziek
researcher bij MassiveMusic, waar ze bands en
brands aan elkaar koppelt, is Lotte ook componist
én model. Ze is duidelijk van alle markten thuis en
geef als selectiecommissielid haar niet-te-missentips voor deze Popronde.

SELECTIE VAN

LOTTE
STERK
Tekst: Dirk Baart
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Faradays
"Faradays heeft nog maar één single
gereleased maar het maakt erg nieuwsgierig naar meer. Op Real hoor je onder
meer een duistere bass-synth gemengd
worden met de galmende vocals van
leadzangeres Karindra Perrier. De band
creëert een nostalgische en dromerige
sfeer waar je, als je verdwaalt in de
muziek, je tegelijkertijd verdrietig en
onoverwinnelijk kan voelen. Daarmee
creëert de band een erg aantrekkelijk
contrast tussen verschillende emoties.
Ik kijk ernaar uit om de band live te zien
spelen en andere nummers te horen!"
Donna Blue
“Je bent thuis, ga rustig zitten. Doe de
gordijnen dicht, maar laat nog een klein
beetje licht doorschijnen. Zet op een
grote beamer een van de videoclips van
Donna Blue op en laat de nostalgische
geluiden door je woonkamer klinken.
Misschien hang je midden in die kamer
zelfs een discobal op die rustig ronddraait
en reflecties op de muren werpt. Je
hebt de hoofdrol in een oude Franse
film. Je danst, je droomt, zweeft weg…
Do I need to say more?”

Dan Hair
“Onze Nijmeegse Leonard Cohen in
the making zingt over Joni Mitchell.
Dan Hair, in de volksmond ook wel
gewoon Daan van Haren genoemd,
heeft met zorg en passie aan zijn vorig
jaar verschenen album gewerkt. En dat
is te horen! Het is een album geworden
met prachtige liedjes en een inmiddels
herkenbare Dan Hair-sound, waarmee
hij de getalenteerde songwriter in
hem een podium biedt. Voor fans van
bijvoorbeeld William Fitzsimmons en
José González zeker een aanrader.
Wil je de echte Dan Hair-experience?
Check dan alvast de clip voor zijn
nummer Joni Mitchell.”
Gyo Kretz
“Net als op Donna Blue zijn we bij
MassiveTalent onwijs trots om met Gyo
Kretz te mogen werken. Gyo is actief
als succesvolle songwriter, maar dat hij
goed liedjes kan schrijven is ook terug
te horen in zijn eigen muziek. Zijn stijl
is eerder omschrijven als een sexy en
melancholische mix van R&B, blues
en pop. Hij is zeer up and coming, dus
check ‘m nu, dan kun je straks zeggen
dat je hem als eerste hebt ontdekt.”
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LOGOSAMPHIA (Polka)
Energieke live-sets, pure chaos met
zelfgemaakte instrumenten, dubieuze
samples en zelfs stukken fruit waarmee
muziek gemaakt wordt. Logosamphia is
een ware audiokunstenaar!
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LOVE COUPLE (Pop)
IJzersterke samenzang, diepe bassen
en grungy gitaarwerk in een jasje van
80's sounds en met een bijdehante
90's attitude. LOVE COUPLE maakt
popliedjes kapot!

LOGOUT (Indie)
Singer, songwriter, producer, kunstenaar. Logout mixt traditionele, folky
songwriting met experimentele, elektronische instrumenten, looping, sampling
en video!
LONE WOLF (Punk)
Lone Wolf is de nieuwste aanwinst
van de Rotterdamse punkscene!
Met (voormalig) leden van o.a. The
Apers & The Bat Bites maakt deze
supergroep melodische punk met
uitstapjes naar garage- en indierock.
Loren Nine (Singer/ songwriter)
Loren Nine begon op haar tweede met
pianospelen, en debuteerde al op haar
15e op 3FM en bij DWDD. Met een stem
die ergens doet denken aan Adele gaat
ze dit jaar Popronde veroveren.
Lotte Walda (Singer/ songwriter)
Na deelname aan Kunstbende stond
Lotte Walda al op Pinkpop, zong ze een
duet met Douwe Bob in Paradiso, en mag
ze dus meetouren met de Popronde!
Haar muziek, vooral haar stem, doet
ergens denken aan Joni Mitchell.

Malvae (Electronica)
Geboren in Nederland, opgegroeid in
Nieuw-Zeeland, Malvae is een echte
wereldburger en dat komt terug in zijn
muziek. Geluiden, opgenomen over de
hele wereld vormen de basis van zijn
gelaagde elektronica.
Marone (Hiphop)
De Maastrichtse rapper Marone staat
bekend om zijn meeslepende zanglijntjes
gecombineerd met speelse flows en
harde punchlines. Werkt momenteel
samen met JeBroer.

MALVAE

Luna Mae (R&B)
Luna Mae kun je kennen als backing
vocaliste van o.a. Ronnie Flex, Waylon
en Typhoon, maar nu wordt het tijd
voor haar eigen spotlights! Soul, R&B
met altijd Luna's fantastische stem
als middelpunt.

M
Maggie Brown (Indie)
Tijdloze gitaarpopliedjes vol rake
melodieën en koortjes, ergens op het
snijvlak van Daryll-Ann en Midlake, aldus
OOR. Maggie Brown houdt er van om de
grenzen van haar gelaagde gitaarsound
op te rekken.
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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 ondersteund door een band, die een extra
dimensie aan de mooie Eels-achtige
liedjes geeft.
MORADO (Psychedelic)
Morado klinkt als een kleurrijk, buite
naards oerwoud, gevormd door de
psychedelica uit je sixties & seventies,
gecombineerd met eighties sci-fi. Hun
universum is extreem dansbaar!

Martijn Comes (Avantgarde)
Martijn Comes is gespecialiseerd
in nieuwe media, sound design en
elektronisch-akoestische composities.
Sommige composities voelen harmo
nieus noisy aan, terwijl anderen een
bijna buitenaardse natuur hebben.
Meis (Singer/ songwriter)
Meis is het alter ego van Aysha de
Groot. Ze maakt Nederlandstalige
droompop, met liedjes over leven,
liefde en de worsteling met het volwassen worden. Her en der melancholisch, ietwat naïef, maar met een
scherp randje!
MILLENIALS (Alternative)
Nonchalante, soms noisy, indierock vol
pophooks en aanstekelijke gitaarlijnen.
Inspiratie wordt gehaald uit bands als
Real Estate en The Babies. Liedjes die
overlopen van leven en energie!

MEIS

Mr. Weazley (Hiphop)
Mr. Weazley blaast je omver met
een heerlijke dosis energie, verpakt
in hiphop, afrobeat en reggae, compleet
met opzwepende blazers, en onder
bezielende leiding van Leeways'
Benjamin Thode!
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N

Nieuwegrond (Pop)
Verkoelende, eigenzinnige Nederpop
met een elektronisch jaren 80 randje.
Ze nemen je mee naar witte stranden,
in een wereld met cabrio's, cocktails en
coupe soleil, alsof Doe Maar de soundtrack van Miami Vice schreef!
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Nona (Pop)
Nona's rauwe stemgeluid doet denken
aan de grote soulzangeressen van
weleer. Maar, de classics zijn niet haar
enige liefde, ook hiphop en pop zijn
sterk aanwezig!

P

O

Phoam (Indie)
Van dromerige indiepop liedjes tot
opzwepende beukplaten, Phoam
neemt je mee naar hun paradijs.
Internationale fame is er al, Duitsland
is om, nu Nederland nog!

O, Kutjes (Electro)
O, Kutjes is een lekker raar duo met
pikante liedjes. Hun rauwe elektropop
met een poëtisch rafelrandje maakt
je aan het lachen en huilen tegelijk.
Vies, vreemd, verraderlijk, verward en
fakking lekker.

SAN DOLLAR

NIMBUS 3000 (Electronica)
NIMBUS 3000 maakt zeer vernuftige lofi synthpop met vervormde stemmen,
verstrengelde ritmes, soepele stoeiende
beats en subtiele invloeden van disco,
noise en SNES RPG's
No Man’s Valley (Alternative)
Limburgse psychedelic blues in de
stijl van The Doors, All Them Witches
en, vooruit, Nick Cave. Donker en
melancholisch, maar nooit bang voor
grote gebaren.

Ocho & Ibs (Hiphop)
Ocho & Ibs komen uit de Bijlmer, waar
ze hun eigen eiland in de hiphop scene
hebben gecreeerd, 'Nxtion Dés Good
Vibes'. Verwacht veel vuur, veel ice en
veel energie!
Orphax (Avanatgarde)
Minimale ambient & drone muziek, daar
ligt de focus van Orphax, een grootheid
in zijn genre. Zijn muziek ontwikkelt zich
richting microtonale geluiden, waar tijd
en ruimte belangrijke factoren zijn.
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Playground Zer0 (Dance)
Playground Zer0 is een Haagse
breakbeat/dance sensatie die gaat
voor Party met de grote P. Uit eerdere
verhalen bleek dat ze afkomstig zijn uit
Roemenië. Dit bleek echter niet waar
te zijn... Ze komen uit de toekomst!

R
Rey Tranquilo (Hiphop)
Rey Tranquilo is nooit 'tranquilo'! Nog
geen jaar terug stopte hij met z'n opleiding om zich volledig op de muziek te
richten, en met succes: Rey won de
Grote Prijs van Nederland 2018!

Roel Pothoven (Singer/ songwriter)
Roel Pothoven produceerde platen
van o.a. Vic Willems en Anna Rune,
maar besloot dat het tijd werd om zelf
het podium te betreden. Het resultaat:
verfijnde gitaarliedjes met teksten
over de gedachten van een twintiger.

SHAGGA RANX

Rowine (Techno)
Rowine's muziek wordt gekenmerkt
door diepe bassen, meeslepende beats
en een minimale melodie als ambiance.
Industrieel doch organisch, en bij tijd en
wijle melancholisch met een grote rol
voor field recordings.

S
Sam & Julia (Americana)
Eigentijdse, verhalende americana,
geïnspireerd door grootheden als
Johnny Cash, Bob Dylan, Emmylou
Harris & Gram Parsons. Een akoestische
gitaar, een piano en twee loepzuivere
stemmen, meer heb je niet nodig!
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HERMAN
HOFMAN
Al zolang hij zich kan herinneren is Herman bezig
met muziek en hij heeft al vroeg in zijn leven een
droom: radiopresentator worden. Het is hem gelukt:
want hij kapt al vroeg met zijn studie, neemt talloze
bijbaantjes aan en komt via allerlei lokale omroepen
bij 3FM terecht, waar hij ondertussen nacht- en
weekendprogramma’s maakt. Wij vroegen Herman
welke Popronde-acts hem op zijn gevallen.
Tekst: Dirk Baart
84

HELM OP
“Dit vind ik echt een geniale band, zó
goed. Ik heb ze zelfs een keer uitgenodigd op vrijdagavond bij 3FM toen
dat een keer kon. Had ik een keer een
uitzendinkje tussendoor, dacht ik:
‘Fuck it, nou ga ik rellen ook.’ Toen heb
ik HELM OP uitgenodigd, volgens mij
kende ik de band nog uit de inzendingen
van vorig jaar. Het is gewoon een super
strakke band die begrijpt dat de beste
metaltracks worden geschreven alsof
het popliedjes zijn. De drummer is goed,
de sound van de bassist is te gek en die
zanger/gitarist is echt… Ik heb ze pas
nog gezien in StudioGonz in Gouda. Daar
stonden vijf mensen, waarvan drie uit
een andere band die speelde. Deze band
verdient zo veel meer. Wat mij betreft dé
nieuwe harde band van Nederland.”
Santa Fé
“Ik kan mij herinneren dat ik deze band
ook weleens heb gedraaid op 3FM.
Ik heb gewoon het idee dat ik het al
ergens van ken. Kan ook komen omdat
deze band volgens mij al zonder problemen bij Excelsior aan de bak zou kunnen en op Best Kept Secret zou kunnen
staan. Dat schreef ik destijds ook in
m’n selectiedocumentje. Deze band is
al heel erg af, klinkt al heel volwassen
en is wat mij betreft al veel verder dan
andere bands die voorbijkwamen in het
selectieproces. Je hebt bands die het
maar blijven proberen en bands die pas
nét bestaan, maar Santa Fé is al heel
ver. En dan heeft de band ook nog een
sound die veel mensen aan zou kunnen
spreken. Dit zou zomaar een van de
meest geboekte bands van het jaar
kunnen worden.”

Crystal Chanay
“Het verbaast mij hoe weinig vrouwen
rappen. Ik vind het super cool als een
vrouw rapt, maar veel verder dan Lil Kim
of Cardi B komen we vaak niet. Maar als
een vrouw een dikke flow heeft en harde
lines neerlegt, is dat toch geweldig?!
Ze heeft dikke tracks die ook nog goed
geproduceerd zijn. Ik kan mij voorstellen
dat het misschien moeilijk is om als
vrouw in de hiphop serieus genomen
te worden, maar zij nailt het echt. Ik ben
heel benieuwd hoe het live gaat worden!
Als je met een posse van tien man staat,
kun je je daar nog een beetje achter
verschuilen, maar ik gok dat zij daar
straks gewoon in d’r eentje gaat staan.
Dat wordt sleuren en sterk zijn, mensen
voor je winnen. Ben echt benieuwd of ze
dat gaat flikken, maar als dat het geval is,
gaat ze tering groot worden.”
Laura Sjin
“Dit is fantastisch. Laura maakt
Nederlandstalige pop, die niet zo urban
is als Paul Sinha en niet zo kleinkunst is
als Maaike Oubouter. Zij zit daar precies
tussenin. Ze is nét afgestudeerd aan de
Herman Brood Academie en ik zag haar
tijdens haar afstudeershow in de Helling, dat was echt heel goed. Er valt nog
wel wat winst te behalen, denk ik. Zeker
tekstueel is het nog vrij rechttoe rechtaan,
al is dat ook heel ontwapenend. Ze heeft
een paar liedjes die enorm spot on zijn
en is ook nog eens heel likeable. Een
leuk persoon op het podium, met een
goede band en mooie, open liedjes
die ademen en niet te vol met kutzooi
zitten. Ze doet echt haar eigen ding,
heel cool.”
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Samora (Reggae)
Een frisse, vrolijke uitstraling, een
stem vol vuur en energie, Samora is de
nieuwste reggae sensatie die binnen
no-time ieders hart steelt!
San Dollar (Pop)
Vloeiende synths, West Coast- gitaarsound en de kraakheldere vocalen
van Eva Wijnbergen zorgen voor San
Dollar's solide basis. De Afrikaanse
tinten en de strakke ritmesecties
maken het af.
Santa Fé (Pop)
Santa Fé brengt hun eigen eigenwijze
psychedelische sound, verpakt in
verschrikkelijk aanstekelijke popliedjes.
Van synthpop tot psych, maar
met altijd de sterke samenzang als
rode draad!

SHEILA AND THE KIT

Sen Dubaj (Indie)
Het project van 2 vrienden die sinds de
vroege jaren van hun studie hun liefde
voor popsongs delen, de uitkomst?
Sfeervolle popliedjes in de stijl van Massive Attack, Goldfrapp & Tame Impala.
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St. Maane (Folk)
St. Maane maakt donkere poëtische
liedjes geïnspireerd door o.a.
Aldous Harding, Laura Marling.
Teer, maar ijzersterk.

Shagga Ranx (Hiphop)
De helft van het illustere duo Takkie &
Ranx. Shagga stond al op Woo Hah,
won de Grote Prijs van Rotterdam en
bracht vorig jaar z'n eerste solo single
uit. Dit podiumbeest is altijd ready!
Sheewahwah (Roots)
Grandioze zompige moddervette bas,
stuwende drumklappen, duizelingwekkende aardse lead-gitaar en rake Nederlandstalige teksten. De wortels diep in
de Amerikaanse muziekgeschiedenis,
de kop alert in de wind.
Sheila and the Kit (Electro)
Sheila and the Kit flirten met sounds
uit de jaren 80 terwijl ze eigentijds
en volledig 2018 blijven. Gemaakt om
onweerstaanbaar te zijn op de dansvloer
betekent dat stilstaan geen optie is.
Whitney Houston meets Hot Chip!
Sherman Oaks (Pop)
The Beach Boys, maar dan verdrietig,
zo kun je de melancholische muziek van
Sherman Oaks het best beschrijven.
Hun debuut EP werd opgenomen in LA,
hun single runner up als Song van het
Jaar in Utrecht.
Silent Runners (New Wave)
Duistere synths met post-punk
invloeden, energieke shows die bizar
hypnotiserend zijn. Diepe riffs, minimalistische gitaren overgoten met in
reverb verzopen vocals.

86

STARRLIGHT

Smudged Toads (Avantgarde)
Groen, glibberig en extreem dansbare
'krautgarage' uit Rotterdam. Repetitieve
synths, garagedrumes en psychedelische
soundscapes zorgen voor een
unieke ervaring.
SNARESKIN (Electronica)
SNARESKIN is een combinatie van
harde beats en een beetje jazz, 808s
en Rhodes, die je al twerkend je leven
zal doen overdenken. Brutale bass
en verrassende live jams.
Snow Coats (Indie)
Snow Coats is een indiefolk band uit
de Achterhoek, voor liefhebbers van
Florence + the Machine en Of Monsters
and Men. Wereldberoemd in Singapore!
Sophia (R&B)
De Nederlands-Libanese Sophia creëert
een eigenzinnige mix van, pop en R&B,
waarin eerlijkheid en herkenbaarheid
centraal staan.

Starrlight (Hiphop)
Starrlight is een (f)emcee die je iets
geeft dat je nog nooit eerder hebt
gehoord. Verfrissende flows, niet
te vergelijken met iemand anders
in de scene!
START/OVER (Metal)
START/OVER is een Amsterdamse metalcore band met invloeden van bands
als Architectsen Northlane. De sound
kenmerkt zich door de extreem laag
gestemde gitaren...

SURF AID-KIT

Steve French (Alternative)
Steve French maakt harde liedjes
over verwaterde vriendschap en
liefde in Schotse voorsteden die live
klinken als hardlopen op een doodlopende snelweg.
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Subterranean Street Society (Alternative)
Donderende bassen, rock'n roll drums
en gierende gitaren, afgetopt met een
raspende stem die verhalen vertelt over
romantische escapades van luie lovers
en zwervende vagebonden!
Subvert (Metal)
Melodische hardcore uit Leiden, met
leden van over de hele wereld. Subvert
combineert al hun invloeden tot een
sound die hard, maar toegankelijk is.
Emotie & Energie!
Supersonic Blues (Psychedelic)
Vette jams, geobsedeerd door obscure,
groovy en fuzzed-out 60's en 70's
muziek, en geïnspireerd door Hendrix,
Cream en MC5.
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Switch Bones (Alternative)
Alternatieve rock uit Dongen! Switch
Bones combineert catchy pop
melodieën met een heftig gitaargedreven
sound, beïnvloed door bands als Nirvana
en The Melvins.

Surf Aid-Kit (Surf)
Surf Aid-Kit neemt je mee terug naar
de unieke sound van de 'waving sixties',
met invloeden van Dick Dale, The
Shadows en Oosterse mystiek!

V
Van Common (Indie)
Als een DIY-kluizenaar trok Van Com
monzich terug in een strandhuisje in
Zeeland, om zijn dromerige debuut EP
te maken. Single 'This Afternoon' werd
internationaal met warmte ontvangen!

T
TAPE TOY (Rock)
Catchy melodieën, harde gitaren,
af en toe een synthesizer en live de
energie van een punkband. TAPE TOY
is prettig gestoord!
Tastic (Hiphop)
'Trappy RnB'ish Indie Hiphop', deze
creatieve mix beschrijft Tastic's stijl
het beste. Debuut EP Ritme & Blauws
werd opgenomen in LA en kwam deze
zomer uit.

THE SPVRK

Thaïti (Alternative)
Dansbare worldbeat met invloeden uit
post-punk, r&b en 80's disco, zweterige
grooves en catchy hooks zorgen voor
een gran fiesta!

Teddy’s Hit (Indie)
Slacky indietrio uit de hoofdstad dat
kan scheuren, maar je ook langzaam
laat verdwalen. Uit de school van Ultimate
Painting en Ty Segall.
Ten Times A Million (Rock)
Ergens tussen Biffy Clyro en Queens
of the Stone Age vind je Ten Times
A Million, een spiksplinternieuwe
band bestaande uit door de wol
geverfde rocksterren!
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WARD

The Spvrk (Punk)
The Spvrk is de beste rockband uit Breda!
Sterke songs met catchy refreintjes,
soms poppy, maar altijd met ballen!
The Tambles (Rock)
Opzwepende sixtiesrock uit het Goudse.
Fris en fruitige rhythm & blues, rockend
en dansend tot de vroege ochtend!
THE TEN BELLS (Garage)
Garageblues uit het diepe zuiden. The
Ten Bells wonnen tijdens hun tweede
show een spot op Pinkpop, een ware
bliksemstart dus!
Torrential (Metal)
Een combinatie van post-metal met
chaotische hardcore, waar de emotie en
urgentie vanaf spat. De storm breekt los!

VENHILL (Punk)
Sleazy psychopunk door vier jonge honden met vernietigingsdrang. Raggend,
spugend, duwend en trekkend. Maar,
met een glimlach!

W
Wakeem (Hiphop)
Wakeem is een podiumbeest uit Tilburg,
die bekend staat om zijn veelzijdige
tracks en onuitputtelijke energie!
Walden (Psychedelic)
Met delay doordrenkte, kabbelende
riffs die overgaan tot rauwe, fuzzy
explosies, Walden mocht er Pinkpop
al mee openen!
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S ELECT I E 2018

WARD (Pop)
Bedroomproducer met een sound die
te omschrijven is als 'experimentele,
dreamy indiepop die je niet vaak hoort',
een eenmansband gevormd door de
charmante Verena Ward.
Wildebeast (Rock)
Snoeiharde drums, brullende gitaren
en vocals die door merg en been
gaan. Gooi daarbij een stevige honger
voor energie en een brede grijns en
je hebt Wildebeast!

Z
Ziggy Splynt (Alternative)
Grote refreinen, verrassende ritmes,
zware gitaarriffs en melodieuze samenzang, dat zijn de ingrediënten van Ziggy
Splynt's verhalende muziek en intense
liveshow!

Y
Yip Roc (Garage)
Yip Roc mixt alternatieve rock met
een flinke scheut garage en punk.
Verwacht een energieke set met
catchy riffs, retestrakke ritmes en
een vuige orgelsound.
YVI (Singer/ songwriter)
YVI staat voor pure, ontwapenende
eerlijkheid; melancholische, troostende
liedjes over twijfel en verdriet,
in de stijl van Damien Rice, Elbow
& Bon Iver.
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bingopop
Gitaarsnaar
breekt

ADVERTENTIE

Kroeg is te vol, je past
er niet meer bij!

Optreden in een kerk /
museum/ tattooshop/
bieb bijgewoond.

Technisch probleem:
Popronde techcrew
lost het op!

Zanger(es) springt
het publiek in

Figgie-sticker gespot

1 act meer
dan 5x zien

"Dit is echt onze
allerleukste Popronde-show tot nu toe!"

"Bij het volgende liedje
moeten jullie me helpen"
(meezingen/klappen)

"Kan ik nog een biertje
op het podium krijgen?"

Technisch probleem:
act begint later

Je moet kiezen
tussen twee acts die
je graag wilt zien
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BE G I N & E INDE

Openingsfeest Popronde

Voordat alle artiesten dit najaar door
het hele land gaan touren, wordt het
startschot voor Popronde traditioneel
gegeven in de thuisstad van het festival:
Nijmegen. De stad wordt dit jaar op
donderdag 13 september compleet
binnenstebuiten gekeerd, want op
meer dan veertig(!) locaties worden
er shows georganiseerd voor de

Popronde-lichting van 2018. Van vroeg
in de middag tot diep in de nacht wordt
de stad overgenomen door nieuwe en
frisse muziek, want een groot gedeelte
van de selectie speelt in Nijmegen tijdens het openingsfeest. Daarmee is het
een van de grootste en niet-te-missen
muziekfeesten van het jaar.

3voor12: “Jay-Way (3voor12 Talent) was al ‘Artist of the
Week’ bij FunX en Angelique van 3FM is groot fan. Met zijn
live band klinkt Jay-Way als een kruising tussen het oude
werk van Kendrick Lamar en Chance The Rapper.”

ri
k ita mena

ER

ELSA LEST

The Daily Indie: “Ze speelde eerder al met Big Thief, Yungblud en Chemtrails en laat zich inspireren door acts als Twin
Peaks, Her’s, Hockey Dad en The Lemon Twigs.”

os

oming

JoEl D
:

13 SEPT

Jay-Way

Eindfeest Popronde

24 NOV
Na tweeënhalve maand door het hele
land te hebben gespeeld, worden alle
acts aan het einde van deze tourmarathon
sinds een paar jaar binnengehaald in
onze hoofdstad. Een groot gedeelte
van de Popronde-selectie strijkt op
zaterdag 24 november neer in Melkweg
om nog één keer alles uit de kast te
halen voordat ze hun vleugels uit zullen

slaan. Deze avond zullen de zalen uit
elkaar barsten van alle bands, dj’s,
singer-songwriters en rappers die deze
lichting rijk is. Het poppodium is deze
zaterdagavond een paradijs op aarde
voor muziekliefhebbers, want zo’n hoge
concentratie aan nieuw talent in één
gebouw is buitengewoon bijzonder.
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Kita Menari (OOR Talent) maakt energieke indiepop met
een jaren ‘80 randje en heeft de afgelopen maanden al veel
van zich laten horen. Een optreden bij DWDD, TopSong op
NPO radio2, UK Spotify Viral en nu dan OOR Talent.

K itchenet

te

Kitchenettes (OOR Talent) meest recente EP ‘Beserkia’ staat
vol met louter geweldige single-waardige nummers die in
het verlengde liggen van bands als The War On Drugs, Kurt
Vile en Arcade Fire.

Joël Domingos (3voor12 Talent) maakt popmuziek met invloeden van r&b, soul en hiphop. Noisey had Joël al vroeg in
de gaten en zijn muziek is vaak terug te vinden in de Vibes-,
Fresh Flows- en Troubadour-playlists van Spotify.

n

ommo

van c

3voor12: “Het allerleukste Nederlandse gitaarliedje van
het moment is van de hand van de Amsterdamse Van Common (3voor12 Talent): ‘Moonlight Blue’ is zo’n magistraal
nummer à la Real Estate dat verraderlijk simpel klinkt.”
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Alkmaar
Almelo
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Breda
Delft
Den Bosch
Den Haag
Deventer
Dordrecht
Eindhoven
Emmen
Enschede
Gouda
Groningen
Haarlem
Harderwijk
Heerlen
Hilversum
Hoorn
Leeuwarden
Leiden
Meppel
Middelburg
Nijmegen
Oss
Roermond
Rotterdam
Sittard
Tilburg
Utrecht
Venlo
Venray
Wageningen
Woerden
Zutphen
Zwolle

VR 09 NOVEMBER

ZO 23 SEPTEMBER
ZA 29 SEPTEMBER
ZA 20 OKTOBER

ZA 24 NOVEMBER

VR 14 SEPTEMBER
VR 26 OKTOBER

DO 18 OKTOBER

DO 15 NOVEMBER

DO 20 SEPTEMBER
VR 05 OKTOBER

ZA 17 NOVEMBER
ZA 10 NOVEMBER
ZO 07 OKTOBER

VR 28 SEPTEMBER
DO 01 NOVEMBER
VR 16 NOVEMBER

ZA 15 SEPTEMBER
DO 04 OKTOBER
ZA 06 OKTOBER

ZO 14 OKTOBER

ZA 22 SEPTEMBER
ZO 11 NOVEMBER
ZO 28 OKTOBER

VR 21 SEPTEMBER
DO 25 OKTOBER

ZO 18 NOVEMBER

DO 08 NOVEMBER

DO 13 SEPTEMBER
ZA 13 OKTOBER

ZO 16 SEPTEMBER
ZA 03 NOVEMBER
ZA 27 OKTOBER

VR 12 OKTOBER

DO 11 OKTOBER
VR 19 OKTOBER

ZO 04 NOVEMBER

DO 27 SEPTEMBER
ZO 30 SEPTEMBER
ZO 21 OKTOBER

VR 02 NOVEMBER

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 Middelburg tot Meppel en alles daartussenin, geen
stad is veilig! In iedere stad treden op één avond circa 35
(met uitschieters naar bijna 100!) opkomende Nederlandse
bands en artiesten op bij, minimaal, een twintigtal podia.
De deelnemende podia zijn cafés, galeries, theaters,
platenzaken, kerken en clubs in het centrum van een stad.
Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe
generatie popmuzikanten en is het centrum
het festivalterrein.
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Uitgegeven door Stichting Popwaarts. Met speciale dank aan Fonds voor Cultuurparticipatie. Niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd 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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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 142 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, Blaudzun, My Baby en Rondé.
Oh, en, niet geheel onbelangrijk: Popronde is in iedere
stad gratis toegankelijk!

www.popronde.nl

fb.com/popronde

info@popronde.nl

@popronde #popronde
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