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FOtO’s (Mayleaf) Emily Parry Concert Photography, 
 (WH*T !F) Picsart

Onze fotograaf Bram van Dal schoot deze foto van Etui 
de la Pile tijdens de editie van Puurliedjes op woensdag 
26 oktober.

De laatste editie van dit jaar vindt plaats op woensdag 21 
december, met Dan German, Sandra Pham, Robert & Deed 
en Timber

>>> Meer zien van Bram: 
bvdbvphotography.com/portfolio/events-photography/

kiek hier!

OF JE AGENDA NOG NIET VOL GENOEG 
IS DEZE MAAND…DECEMBER DUS.  
We beginnen met de vrienden van Music With Strangers 
die met 10 bands weer op het podium landen. Onze huis-
genoten van Jazzworks doen de maandelijkse workout en 
de metal wordt gevierd door Changing Tides en Torn From 
Oblivion tijdens hun uitverkochte Split EP Release Show. 
En tot slot… de stuudjes van het Rock City Institute  zetten 
de kerstmuts op tijdens Rock City XMAS, feest roepen we 
dan! Fijne en muzikale dagen gewenst.

popeiland

Scan qr-code
voor 

"DE popei" 
online

De volledige agenda vind je op www.popei.nl

popeigenwijs @ rararadio 
HOSTS JASMIJN & MICHAELA

RaRaRaDIO.ORG  14.00 - 16.00 uur

di
27/12

rock city xmas 
ROCKING KERSTFEEST MET BANDS VAN 
RCI EN METAL FACTORY

zaal 19.00 uur EntREE €5,00

vr
23/12

streekvijver
PODIUM VOOR DE NIEUWSTE ACTS UIT DE 
REGIO

stuDIO 19.30 uur EntREE Gratis

do
22/12

puurliedjes
SEMI-AKOESTISCHE OPTREDENS 
MET DEZE EDITIE O.A. DAN GERMAN EN 
SANDRA PHAM

zaal 19.30 uur EntREE Gratis

wo
21/12

muziekfabriek 
VOORSPEELDAG

zaal 10.00 - 18.00 uur EntREE Gratis

zo
18/12

jazzworkout: jamsessie
JAMSESSIE VOOR ALLE NIVEAUS

zaal 19.30 uur EntREE Gratis

wo
14/12

changing tides + torn 
from oblivion + distant + 
reformist 
RELEASE SHOW 

zaal 18.30 uur EntREE UITVERKOCHT!

vr
09/12

music with strangers
CULTURELE ACHTBAAN VAN MEER DAN 10 
BANDS

zaal 20.00 uur EntREE Gratis

za
03/12

popei agenda december 20
22

pLATENpRATEN MET 

mayleaf

INTERVIEw MET 

itua  

20
22december

Klokgebouw 300 | Eindhoven | www.popei.nl



BAND:     wH*T !F
GENRE:   ROCK
ONLINE: INSTAGRAM/FACEBOOK: @wHATIF.BAND
   YOUTUBE: wH*T !F

Kunnen jullie in het kort iets vertellen over de band? 
WH*T !F is een vijfkoppige rockband uit Eindhoven. We zijn 
sinds dit jaar aan de weg aan het timmeren met onze energieke 
eigen muziek en snoeiharde rock-covers. We staan inmiddels 
bekend om onze energieke stage presence, waarmee we je 
overtuigen om toch nog even te blijven hangen. 

Welke link heeft de band met Eindhoven en POPEI? 
Sommige leden van de band kennen elkaar van Rock City Ba-
sics (vooropleiding Rock City Institute). Maar de oorsprong van 
de band ligt in het Summa College Willem de Rijkelaan.
Sinds een jaar zijn we losgekomen van "het schoolbandje" en 
op eigen benen gaan staan. Sindsdien repeteren we bij POPEI.

Waar kijken jullie erg naar uit? 
Zoals eerder gezegd zijn we begonnen met optreden. We 
kijken uit naar ieder optreden. Sinds november zijn we een 
crowdfunding gestart om onze eerste EP in de POPEI studio 
op te nemen.

Willen jullie nog iets delen met de lezer?
We zijn nu bezig met geld bij elkaar te verzamelen, door 
middel van optredens en een crowdfunding. Mocht je ons 
daarmee willen helpen dan kun je dit doen via de link of 
QR-code op onze social media. Voor de rest hopen we je 
een keer bij een optreden van ons te zien, hopelijk tot snel!

uit het hok

len met Afro-fusion te combineren. Ik heb rustig de tijd ge-
nomen om mezelf te ontwikkelen. Deze ontwikkeling gaat 
verder dan muziek. Het heeft me een tijd geduurd om in te 
zien wie ik ben en wat mijn visie achter de muziek is. Toen 
dit duidelijker werd begon ik volledig van het creatief pro-
ces te genieten. Muziek is nu een tool geworden waarmee 
ik op een diepere laag mezelf kan zijn en bepaalde bood-
schappen op een intieme wijze kan delen. Het vinden van 
mijn sound was eigenlijk het vinden van mezelf. Eind 2021 
kwam alles op z’n plek. Ik ging een samenwerking aan met 
indie-label Nine and A Half van Pim Lauwerier en via Music 
Hub Brabant (subsidietraject) kreeg ik dit jaar de middelen 
om samen te werken met visuele artiesten en een mooie 
start te maken.”

WAT ZIJN JE INSPIRATIEBRONNEN, ALS MUZIKANT EN SONG-
WRITER?   
“Mijn grootste inspiratiebron is het leven zelf. Dit klinkt 
misschien heel cliche maar uit eigen ervaring heb ik ge-
merkt dat het maken van muziek erg organisch en lekker 
verloopt wanneer ik er helemaal los van sta. Ik houd me-
zelf graag net zoveel bezig met filosofie, geschiedenis, re-
ligie en psychologie. Lezen en schrijven over deze thema’s 
geven mij begrip, rust en een inspiratie dat groter is dan 
muziek. Familie en vrienden zijn ook een zeer grote inspi-
ratiebron voor mij.”

OP HET HIT THE CITY FESTIVAL SPEELDE JE DE EERSTE LIVE-
SHOW ALS FRONTMAN. HOE VERSCHILT DAT MET HET SPELEN 
VAN EEN SHOW ALS DRUMMER?   
“Het is veel intiemer en kwetsbaarder om te zingen. Je 
kan jezelf een beetje verstoppen achter de drums. De 
energie die in deze kwetsbaarheid zit is heel erg krachtig, 
je kan het publiek hiermee echt meenemen. ”

WAT ZIJN JE PLANNEN VOOR DE KOMENDE PERIODE?   
“Meer muziek uitbrengen en meer spelen! Ik heb veel 
nieuw materiaal dat ik graag wil delen en kijk er naar uit 
om meer shows te spelen.”

EN NU MAG JE DROMEN, WAAR STAAT ITUA OVER EEN PAAR 
JAAR?   
“Over een paar jaar hoop ik mooie shows en festivals te 
kunnen doen in het buitenland. Hiernaast wil ik meer in 
contact staan met mijn vaderland Nigeria en deel uitma-
ken van de creative scene in Lagos City. De droom is om 
bruggen te creëren naar Nigeria en om samen te werken 
met de nieuwe generatie Afrikaanse talenten.”

WIL JE NOG IETS KWIJT AAN ONZE LEZERS?   
“Take it easy, hopelijk tot snel en stay tuned voor de next 
single! Coming soon.”

ITUA IS HET NIEUwE pROJECT VAN LLOYD 
USIDAME, DIE wE VOORAL KENNEN ALS 
DRUMMER VAN HUNTING THE ROBOT, MAAR 
OOK O.A. THOMAS AZIER & KLYNE. 
ONLANGS SpEELDE HIJ ZIJN EERSTE SHOw 
Op HET FESTIVAL HIT THE CITY (TIJDENS 
DUTCH DESIGN wEEK). EEN MOOI MOMENT 
OM EENS NADER KENNIS TE MAKEN...
 
VERTEL EENS, WIE IS ITUA?  
“Mijn naam is Lloyd Itua Usidame. Ik speel drums en pro-
duceer/schrijf en zing mijn eigen nummers onder mijn Ni-
geriaanse geboortenaam ‘ITUA’.”

WAAR KOMT DE NAAM ITUA VANDAAN?   
“Mijn oma uit Nigeria, de moeder van mijn vader Tim 
Usidame, heeft mij deze naam gegeven. Het woord is af-
komstig uit de Edo-taal in Zuid-oost Nigeria en het bete-
kent: 'Not in a hurry in life’. Vroeger heb ik nooit geweten 
wat deze naam betekende. 
Naarmate ik ouder werd en mezelf beter leerde kennen, 
kwam ik achter de betekenis en zag ik dat deze naam op 
heel veel manieren aansluit met mijn persoonlijkheid en 
mijn filosofie over het leven. ’Not in a hurry in life’ is een 
soort mantra dat alle boodschappen en thema’s in mijn 
muziek samenvat. Ik ben mijn oma erg dankbaar dat ze 
mij deze naam heeft gegeven.”

JE BENT AL EVEN BEZIG MET HET SCHRIJVEN VAN EIGEN 
MUZIEK. TOCH MAAKTE DE BUITENWERELD PAS IN 2022 
KENNIS MET JE EERSTE TRACKS, VANWAAR TOEN PAS?
“Klopt ja! Ik ben eigenlijk altijd drummer geweest van ori-
gine. Ik begon op mijn 12e in de Eindhovense band Hun-
ting The Robot (met mijn broer Elvin Usidame als zanger 
en Gijs de Boer als gitarist/toetsenist). Tijdens de vele re-
petities (3 keer per week!) begon ik ook te experimenteren 
met andere instrumenten zoals toetsen, gitaar en bas. Ik 
begon vanaf mijn 15e steeds meer beats, rifjes en melo-
dieën te bedenken. Deze demo’s of loopjes gingen we dan 
vervolgens met de band uitwerken. Via Ferran Huijsmans 
(onze tourmanager/geluidsman destijds) heb ik de kans 
gehad om later als sessiedrummer te spelen voor verschil-
lende acts (Thomas Azier, Klyne en BEA1991). Met deze 
acts heb ik veel buitenlandse shows en tours gespeeld en 
veel kunnen leren over de muziekindustrie. Sinds 2018 huur 
ik samen met Ferdous Dehzad (solo artiest en ex-producer 
Klyne) een muziekstudio in Woensel-West. Vanaf dit mo-
ment begon ik veel te experimenteren met synths, zang, 
auto-tune en drums. Ik probeerde verschillende muziekstij-

interview met
itua BAND MERCH ROMMELMARKT   

Op zaterdag 3 december organiseert Dynamo een band 
merchandise rommelmarkt! Deze middag staat in het teken 
van het kopen en verkopen van bandmerchanside. Doneer 
je oude merch, want alle opbrengsten worden gedoneerd 
aan Stichting No Guts No Glory! Natuurlijk is de bar ook 
open voor een lekker drankje!.

Heb je zelf nog merchandise thuis liggen die je nooit meer 
draagt en ook niet weet wat je er mee moet? Doneer het 
dan aan Dynamo. 

Datum: Zaterdag 3 december 2022 | 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Dynamo | Entree Gratis

dynamo

DE ALTERNATIVE GRUNGE/ROCK BAND MAYLEAF 
HEEFT ONLANGS HUN DEBUUTALBUM 'TOUGH LUCK' 
UITGEBRACHT. JE HOORT DAT DE REpETITIERUIMTE 
IS GEDRENKT IN INSpIRATIE UIT BANDS ALS wEEZER, 
DRUG CHURCH & BAYSIDE. wE KUNNEN DUS AL ENIGS-
ZINS GOKKEN wELKE pLATEN wE IN DE pLATENKAST 
VAN GITARIST ADRIAN VINDEN, MAAR ZEKER wETEN 
wE HET pAS ALS wE HEM HIEROVER AAN DE TAND 
HEBBEN GEVOELD...

WAT IS DE ALLEREERSTE AANSCHAF? 
“Krezip – I would stay. CD single bij de Free Record Shop. 
No regrets.”

Was DE PlatEnKast Van JE OuDERs GOED tE DOEn?
”Nee! Ik moest het doen met Ellie & Rikkert, Laura Pausini en 
Enya. Sail Away is natuurlijk een tijdloos relikwie, maar voor 
twee mensen die jong waren in de tijd van The Beatles en 
Elvis Costello, stond er weinig seks, drugs of rock'n'roll in de 
kast.”

HEt BEstE alBuM allERtIJDEn Is?
”Dookie, natuurlijk."

Van WElK nuMMER HOuD JE HEt nIEt DROOG? 
”John K. Samson – Select All Delete. Ooit getourd met een 
soundguy die deze track elke avond gebruikte om de PA 
in te richten, waardoor het een complexe mengelmoes van 
nostalgie, avontuur, heimwee en eenzaamheid is geworden. 
Maar ook zonder die ervaring gaat deze tot je ziel en ieder-
een die dat niet heeft, vertrouw ik niet."

Wat Is DE BEstE EInDHOVEnsE Plaat OOIt?  
”Beetje out of the left field, maar ik zou zeggen Fresku - Fresku."

OP WElKE Plaat Kun JE HEt BEst HaRD Gaan, OFtEWEl 
BEstE DansPlaat Is?  
”Haha, in het verleden had ik een running joke over een bepaal-
de categorie shows die wel druk zijn, maar met publiek die de 
muziek niet snapt/trekt. Een totale mismatch waarbij "iedereen 
gelukkiger was geweest als we gewoon Greatest Hits van ABBA 
hadden aangezet." Natuurlijk ooit na zo'n show die Greatest 
Hits plaat opgezet onderweg naar huis. Detering. Wat een hits."

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

platenpraten met 
mayleaf


