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Donderdag 29 september

And You Will
Know Us by the
Trail of Dead
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Cradle of Filth
+ Alcest
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Hit the City
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Crack Cloud
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FOtO’s (This is LOVSKI), Seen Photography, 
 (Jelle Verse) Press Eenling,

WAT WIJ IN OKTOBER GAAN DOEN 
VRAAGT U?    
Komt ie… Jelle Verse komt zijn release vieren en Ham-
mond orgel professor Musifix viert zijn twintigste verjaar-
dag. Er is een ‘secret gig’ van uh… en een stel jazzcats 
komt de boel in en uit elkaar jammen. Ook om goesting 
van te krijgen. Ons pop-up café gaat voorzichtig open en 
wel op dinsdag, woensdag en donderdag avond . Wees 
welkom!

popeiland

RElEAsE shOW

Jelle Verse is de eerste nederlandse artiest met een 
eigen Escape Room. Deze hele escape room stond in 
het teken van de release van zijn vierde studioproject 
Later Is nu.   

Tijdens zijn continu ontwikkelende performances combi-
neert Jelle Verse hiphop met elektronische beats en live gi-
taar. Dit bracht hem op talloze podia waaronder het Bevrij-
dingsfestival, de Uitmarkt Amsterdam en de mainstage van 
013. Vanavond speelt hij zijn eerste headline show in POPEI.
 
Support: Jasha Eliane
Jasha Eliane is een 21-jarige zangeres. Met haar melo-
dramatische teksten over vrouwen neemt ze je mee in 
haar zoektocht naar liefde. Onlangs kwam ze al voorbij 
op 3FM, NPO Radio 2 en FunX en bracht ze haar debuut 
EP ‘Verlangend Verdwaald’ uit..

Datum: vrijdag 7 oktober 2022 | Aanvang: 20.00 uur
Entree: €9,50

jelle verse

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

pop-up cafe geopend! 

Vanaf dinsdag 20 september openen we, om 
te beginnen drie avonden in de week, een 
POP-UP CAFE. Op de dinsdag, woensdag 
en donderdagavond is het café geopend van 
19.30-00.00.
 
Eindelijk kunnen de repeterende bands, en 
iedereen die dat wil, op die dagen weer een 
drankje komen doen. Dat heeft door verschil-
lende redenen veel te lang niet gekund. Op 
korte termijn hopen we de openingstijden 
van de pop-up te kunnen verruimen. Voor nu, 
wees welkom en tot aan de bar!
 

OPEnIngstIJDEn: 
Dinsdag 19.30 - 00.00
Woensdag 19.30 - 00.00
Donderdag 19.30 - 00.00

do
27/10

streekvijver
PODIUM VOOR DE NIEUWSTE BANDS UIT 
DE REGIO  

zaaL 19.30 uur EntREE Gratis

puurliedjes
IMTIEME SESSIES VAN TALENTVOLLE 
SONGWRITERS

zaaL 20.00 uur EntREE Gratis

wo
26/10

popeigenwijs @ rararadio
HOSTS: JASMIJN & MICHAELA

RaRaRaDIO.ORg 14.00 – 16.00 uur

di
25/10

20 jaar musifix
HAMMOND FESTIVAL 

zaaL 14.00 uur EntREE Gratis

za
22/10

jazzworkouts: jamsessie
JAMSESSIE VOOR ALLE NIVEAUS

zaaL 19.30 uur EntREE Gratis

wo
12/10

jelle verse
RELEASE SHOW 
SUPPORT: JASHA ELIANE

zaaL 20.00 uur EntREE €9,50

vr
07/10

   popei agenda oktober 20
22

INTERVIEW mET 

anker

PlATENPRATEN mET 

this is lovski

20
22 oktober
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Begin september hadden we niet zomaar een band in 
onze repetitieruimtes. Mudhoney uit seattle is een van 
dé grondleggers van de grunge, oftewel een band waar 
o.a nirvana en soundgarden hun sound aan hebben 
ontleend. ze repeteerde hier ter voorbereiding van hun 
Europese tour. We stelden ze dezelfde vragen als ieder 
andere band in de rubriek ‘UIt HEt HOK’. 

Can you tell in a few sentences how long you exist and what 
kind of music you play?
We have been mining the golden veins of underground rock 
since January 1, 1988.  

Do you have some highlights the readers should know about?
We have over 30 years of highlights. I don’t know where to 
begin or how to end this question.

What link does Mudhoney have with Eindhoven and POPEI?
Bob de Wit is our gateway to Eindhoven and POPEI in particular.  
It was great to rehearse at POPEI before the start of our tour.

Do you have gigs planned in September or further?
We are in the middle of a UK/EU tour that ends on October 9.  
We will tour Australia in April when our new record comes out 
and we will most likely tour the US later in 2023.

Other nice things to know about Mudhoney?
We do our best to have a good time all the time.

And an extra question:
What ‘good’ advice starting bands should ignore?  
That you need a manager.  You don’t, not if you’re smart and 
semi-capable.  Make your own decisions and keep your money.

uit het hok: mudhoney

NA THE GOODS, THE HOMOOS EN WOLFSKOP WAS ER BEGIN 
DIT JAAR INEENS OOK DE BAND ANKER. 90’S POWERROCK IN 
HET NEDERLANDS. VERTEL!
“Bloed kruipt waar het stof zich niet verstoppen kan, dus 
neem een pandemie, met als gevolg lege repetitieruimtes 
bij Anker Studio en een sociaal leven op z’n aars en je zal 
zien dat daar iets uitkomt… Het gaat allemaal erg soepel 
en we vullen elkaar zowel muzikaal als tekstueel goed aan.”

KUNNEN WE OP KORTE TERMIJN EEN RELEASE VERWACHTEN 
VAN ANKER?
“Binnenkort releasen we onze eerste 7-track op Spotify. 
Op onze insta “anker_band” vind je wanneer en andere 
toffe shit.”

JULLIE ZIJN EEN BEZIG TRIO. MET WELK BEKEND TRIO ZOU-
DEN JULLIE JEZELF HET BESTE VERGELIJKEN, EN WAAROM? 
DE DRIE MUSKETIERS, KWIK KWEK & KWAK, DE 3J’S OF EEN 
ANDER...
“Bij insiders op regelmatig bezochte feestjes, concerten 
en festivals worden we “De Olievlek” genoemd. Dit vin-
den we eigenlijk wel het meest passend.”

“BlOED kruIPt WAAr hEt StOf zICh 
nIEt vErStOPPEn kAn, DuS EEn SOCIAAl 
lEvEn OP z’n AArS En jE zAl zIEn DAt 

DAAr IEtS uItkOMt…”

DE REPETITIERUIMTES, EEN STUDIO, DE BAND, MERCHAN-
DISE. WAT KUNNEN WE DE KOMENDE 10 JAAR NOG MEER 
VAN JULLIE VERWACHTEN? DROMEN MAG!  
“Wat we vooral hopen is dat ons autonome zelfstandige 
gevoel steeds meer mensen trots en blij gaat maken. Het 
zou tof zijn als we kunnen groeien, met behoud van de 
eigenheid en vrijheid die ons nu onderscheiden! 
En een eigen pretpark zou natuurlijk mooi zijn.”

DE MAnnEn vAn AnkEr vIErEn DIt jAAr 
hun 10 jArIg juBIlEuM. EEn MOOIE rE-
DEn OM zE EEnS hEt hEMD vAn hEt lIjf 
tE vrAgEn OvEr hOE hEt BEgOn, AnkEr-
fESt, DE BAnD En WAt WE nOg MEEr vAn 
zE kunnEn vErWAChtEn. 

GEFELICITEERD MET 10 JAAR ANKER MANNEN! VOOR DEGE-
NE DIE NIET PRECIES WETEN WAT ANKER IS, KUNNEN JULLIE 
EEN KORTE RECAP GEVEN VAN 10 JAAR ANKER?
“Anker Studio is een repetitiestudio opgezet door Daan, 
Erik en Wannes. School-en muziekkameraden sinds jaar 
en dag. Gestart in 2012. Op de 40 vierkante meter die 
we toen konden betalen schroefden we de eerste repeti-
tieruimte in elkaar. Voor eigen gebruik en de rest van de 
week voor de verhuur aan andere bands. In de afgelopen 
10 jaar zijn we gegroeid op eigen kracht naar 2 repeti-
tieruimtes, een opnamestudio (Studio Iglesias, ism Peter 
van Elderen) en een live podium. Nog steeds op dezelfde 
toplocatie, Sectie C.”

TER GELEGENHEID VAN JULLIE 10 JARIG BESTAAN HEBBEN 
JULLIE ANKERFEST GEORGANISEERD. EINDELIJK WEER EEN 
NIEUW (TERUGKEREND) ROCKFESTIVAL IN EINDHOVEN? 
“We wilden vooral een goed en passend feest organi-
seren als dikke thanks aan de mensen die aan de basis 
staan van ons succes en voortbestaan, namelijk de Anker 
Studio- bands / muzikanten! Maar daar horen de vakmen-
sen van sectie c evengoed bij, en natuurlijk ook iedereen 
die houdt van live muziek en een drankje. Dat lijkt nogal 
goed die gaan lukken, het is namelijk stijf uitverkocht! 
Een terugkerend festival, wie weet, maar we gaan de ko-
mende tijd zeker regelmatig eigen of nieuwe bandjes uit-
nodigen om op ons nieuwe podium te komen gasgeven 
en samen de muzikale vrijheid te vieren.”

interview met
anker

DRIE DAGEN NIEUWE mUzIEK ONTDEK-
KEN OP TIEN BRUIsENDE lOCATIEs IN 
EINDhOVEN!

Van gruizige gitaren en dansbare elektropop tot experi-
mentele hiphop, obscure black metal en alles daartussenin - 
ontdek de bekendere en onbekendere pareltjes en nieuwe 
favorieten op tien bruisende locaties in Eindhoven. 

Hit The City trekt de levendigheid van Dutch Design Week 
door naar de avond met een geheel gratis muziekfestival ge-
organiseerd en geprogrammeerd door Effenaar en Friendly 
Fire. Eindhoven is vertegenwoordigd op de line-up met o.a. 
ITUA, Doodswens en Ferdous.  

Vrijdag 21 oktober – zondag 23 oktober 2022 | Entree GRATIs

hit the city

mET zIJN sTUDIO hUIsT IGOR sEKUlOVIC AKA ThIs 
Is lOVsKI AlWEER EEN TIJDJE IN POPEI. GEzEllIG 
zEGGEN WE DAN. zIJN mUzIEK Is EClECTIsCh mET 
AFRO, ElECTRONIC, BAlKAN TEChY BEATs EN sUm-
mERVIBEs Als BEsTANDsDElEN.  OP 15 OKTOBER 
hOsT hIJ DE 2E EDITIE VAN PARTY IN NOmANslAND, 
ChECK DAT OOK EFKEs UIT . mAAR EERsT DUIKEN 
WE zIJN PlATENKAsT IN…

WAT IS JE ALLEREERSTE AANSCHAF?    
“Mijn allereerste aanschaf was  het album Bays van Fat 
Freddy’s Drop”

WAS DE PLATENKAST VAN JE OUDERS GOED TE DOEN?     
“Mijn vader luistert heel veel naar old school reggae classics, 
dat vind ik super vet. Mijn moeder houdt van Italiaanse opera. 
Dat is voor mij te dramatisch dus daar kan ik heel weinig mee.” 

HET BESTE ALBUM ALLERTIJDEN IS…     
“Eerlijk gezegd denk ik niet zo. En ben ik niet op die manier 
geobsedeerd met muziek. Ik hou van variatie en verfrissing in 
vroeger en nu. It’s just where the mood brings me.”

BIJ WELK NUMMER HOUD JE HET NIET DROOG?      
“Ik hou van Afro, Reggae, Balkan, South Amarican electronic 
scene. Dat zijn allemaal stijlen die je aan het dansen maken. 
De tekst kan diepgaand of treurig zijn maar je danst en je 
bent samen met anderen. Voor mij this is what it’s about. Sa-
men zijn en samen connecten. Dus als ik iets heel erg voel 
dan ga ik dansen en niet huilen. Dit is bijvoorbeeld bij de 
track Emina van Himzo Polovina.”

WAT IS DE BESTE EINDHOVENSE PLAAT OOIT?     
“Nogmaals ik denk niet in beste ooit. Maar ben wel erg fan 
van Beef. Kan je dat als Eindhovense band beschouwen?”

OP WELKE PLAAT KUN JE HET BEST HARD GAAN? OFTEWEL, 
BESTE DANSPLAAT IS…      
“Ik ga lekker op Bomba Estéreo – Deja. Ik ga ook heel hard 
op Mitú – Balnear. Ook super gaaf: Balkan Beat Box – Blue 
Eyed Black Boy. En natuurlijk niet te vergeten Goran Bregovic 
– Alkohol  hoppaaaaaa”

DOE JE AAN ‘GUILTY PLEASURES’?      
“Nope… volgens mij ben ik een hele grote guilty pleassure ;)”

WIE MAAKTE DE GEVAARLIJKSTE PLAAT?     
“Is dat niet die ene plaat waar duivels zinnen in zaten als je 
hem achterstevoren draaide? Haha. Oprecht geen idee.”

WAT WORDT ER MOMENTEEL VEEL GELUISTERD?      
“Het leuke op dit moment is dat niemand het echt goed 
weet. Er zijn cijfers, maar ik reis heel veel en ik kom in ver-
schillende landen daar zijn allemaal andere dingen heel hot. 
Dus dat vind ik super leuk! Ik hou van nieuwe dingen ont-
dekken. Ik denk dat ik zo een 7 jaar niet meer naar radio heb 
geluisterd. Ik zie muziek als een gave markt, je gaat struinen 
en nieuwe dingen proeven.”

>> lees het hele interview op http://bit.ly/depopei

platenpraten met
this is lovski


