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Met onder andere:

Mores Rolla
Alternative Rock Electro-rock
Aaumffie Silver
Hard Rock
Hiphop / Rap

My Blue Van
DayDreamer
Alternative Pop Blues / Garage / Rock
Corneille
Spark to Fire Guy
Singer Songwriter Trio
Experimental / Metal / Rock

Georges poems
For the Birds
Jazz Fusion Jazz / Funk / Pop
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De Utrecht Popprijs bedankt alle

wordt georganiseerd

bands, podia, vrijwilligers,
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eigenaren van de garages, ACU,

evenementen/festivals.
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Online communicatie Diede Claassen
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Gemeente Utrecht, fondsen en

Technische productie Gijs Oomkes

Vervoering en Grasnapolsky en

subsidiënten, Roquefort

Productie Judith Oostrom

projecten als KEES een bijdrage aan

Ontwerpers, Hans de Vries, Johan

Marketingactie Lex van Dalfsen

de positie en ontwikkeling van het

Gijsen, Hans Wetzels, A Polaroid

Bandcoaching Marieke Feller

cultuur- en festivalaanbod en de

View, Herman Brood Academie,

vrijwilliger in Utrecht.

Ellen van Bunnik, Arnout de la

www.stefsite.nl

Houssaye, Stijn Schalkwijk, Ylona
Supèr, Dieuwke Turksma.

Een mooie oldtimer staat boven
de smeerput, een blauwe
overall hangt over de werkbank,
de vloer is vettig en overal
liggen autobanden. Maar er
klinkt ook muziek. Nu nog uit
een radio maar straks knallen
de beats uit de speakers. De
lokale bandwedstrijden in de
provincie Utrecht zijn geweest
en de elf beste bands zijn overgebleven. Zij zullen onderling
uit gaan maken wie van hen de
allerbeste is. De bands zullen
zich op maken om te strijden
om een plek in de finale van
De Utrecht Popprijs 2012. De
verschillen zijn klein, de belan-

gen zijn groot. Wie komt in de
schijnwerpers te staan en krijgt
de kans op nog meer optredens,
albums en hoge notering in de
hitlijsten. Op zaterdag 19 mei
kunnen de bands het publiek
en de jury overtuigen van
hun kwaliteiten. Drie locaties
worden op die dag omgetoverd
tot rocktempels. Hierna trekt
een deskundige jury zich terug
om op de volgende dag bekend
te maken welke drie bands
doorgaan naar de finale. Maar
ook jij als publiek hebt een
stem. Je mag de hele week na
19 mei je stem uitbrengen op je
favoriete band via de website

van De Utrecht Popprijs. Na
een week zal de vierde finalist
bekend worden gemaakt. Deze
vier bands zullen op donderdag
7 juni in Tivoli de Helling in
een zinderende finale met
hartstochtelijke fans uitmaken
wie de winnaar van De Utrecht
Popprijs 2012 wordt.

zaterdag 19 mei
vanaf 14.00 uur
• Garage Broekhoven
Van Asch van Wijckskade 29a
• ACU
Voorstraat 71
• Privégarage
Van Asch van Wijckskade 6

donderdag 7 juni
vanaf 20.00 uur
• Tivoli de Helling
Helling 7
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WAT VOORAF GING

Column

REGIONALE BANDWEDSTRIJDEN IN
UTRECHT
DB’S IN Utrecht
Bandwedstrijd:
Clash of the titans
Band: Guy Corneille
dbstudio.nl
De boemerang in
baarn
Bandwedstrijd: De
Kleine Prijs van Baarn
Band: For the Birds
boemerangbaarn.nl
De ijsbreker in
leusden
Bandwedstrijd:
De Grote Prijs van
Leusden
Band: Daydreamer
ijsbrekerleusden.nl

De Utrecht Popprijs
Johan Gijsen

Geinbeat in
nieuwegein
Bandwedstrijd:
Kleine Prijs van
Nieuwegein
Band: My Blue Van
geinbeat.nl

“‘De Utrecht Popprijs’ is de bandwedstrijd die
teruggaat naar waar het ooit allemaal begon,
de garage.”, lees ik op haar website.

WAT VOLGT
Yumbo in bunnik
Bandwedstrijd:
Kleine Prijs van Yumbo
Band: Spark to Fire
yumbo.nl

DE FINALE

Babylon in
woerden
Bandwedstrijd: Het
Geheim van Babylon
Band: Silver
belangrijk.nl

• Een zinderende strijd tussen de vier
finalisten
• Optreden van Rachèl Louise : winnaar
van De Utrecht Popprijs 2011
• Plaatjes van DJ Fuser

De kelder in
amersfoort
Bandwedstrijd:
Kei van Amersfoort
Band: Aaumffie
podiumdekleder.nl

jc enter in houten
Bandwedstrijd:
Slag om de Wetering
Band: Rolla
jcenter.nl

De peppel in zeist
Bandwedstrijd:
Live & Local
Band: Mores
peppel-zeist.nl

DE kelder in
Amersfoort
Bandwedstrijd:
Kei van Amersfoort
Band: Georges Poems
podiumdekelder.nl

WILDCARD

Bij het drukken van het programmaboekje is de winnaar van
Starsound in Utrecht helaas nog niet bekend. De finale van het
Geheim van Starsound vond plaats op 21 april.

Donderdag 7 juni 20.00 uur
Tivoli de helling 7, utrecht

Meedoen is belangrijker dan winnen. Maar
als je dan toch meedoet is het goed om te
weten dat De Utrecht Popprijs je een flinke
dosis media aandacht, eeuwige roem en
een groeiende fanbase oplevert. De
winnaar gaat zeker niet met lege handen
naar huis en kan rekenen op het volgende
prijzenpakket:
Een geldbedrag van € 2000,- te besteden
aan professionalisering, een optreden op
Altersonic 2013, een plaats in de Sena
Performers POPnl Award, een optreden op
het Geinbeatfestival 2012, de UITdagen en
een coachingstraject onder begeleiding van
een professionele bandcoach.

Welke band fabriceert er in die klassieke,
stoffige oefenruimte dé toekomstige nieuwkomer in de onlangs gepubliceerde ‘Top 10
Beste Utrechtse Popsongs?’ is een grote
vraag.

blijf sleutelen maar heb
er vooral gigantisch veel
lol in.
Nee, Sorry (#10 Kyteman, ‘09) daar heb ook
ik geen antwoord op! Voor Ik Vergeet (#3
Spinvis, ’02) en vooropgesteld: De lastige
weg van de garage naar het succes is een
Bumpy Road (#8 C’Mon & Kypski, ‘07).
Gereedschap en troep Opzij (#1 Herman van
Veen, ‘79): Oeverloos repeteren, schaven en
schuren. Laat vooral je Deeper Shade Of Soul
(#4 Urband Dance Squad, ‘89) spreken en
heb niet de illusie dat Jezus Redt (#7 Robert
Long ’74) is mijn advies. Laat je inspireren.
Knutsel jarenlang op je zolderkamer of zoek
‘t Good To Know You (#9 GEM, ’05) -gevoel

in muzikanten hangouts als De Peppel en
dB’s of op Soestvrijstaal. Twijfel vooral niet
over Kafé België (#2 Het Goede Doel, ‘82)
omdat iedereen daar lacht. Misschien tref je
er de winnares vorig jaar: Rachèl Louise, die
onlangs met James Morrison in een uitverkochte HMH stond. Of A Polaroid View, die ik
een groter succes gun dan Instagram.
Blijf sleutelen in de Woerdense garage of
Amersfoortse Kelder tot ver na de finale in
Utereg Me Stadsie (#5, Herman Berkien) op
7 juni. Hopelijk overtref je mijn persoonlijke
Uteregse favoriet Summerdaze (#6, DaryllAnn, ‘96), maar heb er vooral gigantisch veel
lol in.
Het Amerikaanse Weezer zong begin jaren
’90 vol zelfspot:
In the garage, I feel safe
No one cares about my ways
In the garage where I belong
No one hears me sing this song
Dat nummer gaat nog steeds de wereld over!

Johan Gijsen (36) werkt al ruim 11 jaar als programmeur voor Tivoli. In 2007 heeft hij het Le
Guess Who? festival opgezet. Daarnaast is hij programmeur voor Into The Great Wide Open.
Sinds 2007 zit hij ook in de jury voor de Popprijs die elk jaar door Buma Cultuur wordt uitgereikt
op Noorderslag.

2012
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Mores
moresmusic.nl

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De kunst om alles uit je instrument te halen
en dat in een mooie stijl samen te brengen.

Mores is ontstaan in 2010 toen door de toevoeging
van een drummer van het viertal een vijftal werd
gemaakt. Na wat vrijblijvend jammen zagen de
mannen van Mores al snel dat dit wel eens een
heel leuke band zou kunnen vormen. De bandleden hebben een voorliefde voor alternatieve
rock waarbij je kan denken aan vuige, harde doch
melodieuze nummers. Ze onderscheiden zichzelf
door, wat ze zelf noemen, spelplezier. In Utrecht
halen de mannen inspiratie uit Dick Bruna, de
Neudeflat, de blokfluit spelende dakloze op Hoog
Catharijne en de voetballer Jan Wouters. Hun
spel is strak en soms wat ingetogen, maar ze blijven gretig en spelen met gevoel en overtuiging.

For the birds
facebook.com/forthebirdsnl
Experimenteren met muziek leidt al snel naar
een jazzy sfeer. Een vrije vorm van muziek maken
met improvisatie waarbij je elkaar stimuleert om
steeds verder te gaan. Zo ontstond For the Birds.
Samen zoeken naar nieuwe vormen van muziek
en gebruik maken van de elektronische middelen
die we nu kennen: dat vormt de binding van de
band. De inspiratie halen ze uit hun grote voorbeelden Robert Glasper, D’Angelo en Chris Dave.
De mannen van For the Birds hopen in 2012 nog
een live EP uit te brengen en daarmee de wereld
te veroveren met als droom eens op het North
Sea Jazz Festival op te treden. Het is opmerkelijk
dat jonge muzikanten zo vol zijn van vrije improvisatie in de jazzmuziek. Een grote toekomst ligt in
het verschiet.

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
Veel liveoptredens meemaken, kijken en
luisteren. Probeer hieruit inspiratie te halen
hoe je je eigen gevoel door middel van
muziek over moet brengen.

AGENDA
ZATERDAG 14 APRIL

POP / FOLK ROCK / INDIE

TOMMY EBBEN + ARE YOU A LION
ZATERDAG 21 APRIL

ROCKSTEADY SUNSHINE!

SPLENDID + ASHTRAYNUTZ
ZATERDAG 28 APRIL

ROCK NOW, ROLL LATER

GRUPPO SPORTIVO
ZATERDAG 12 MEI

SHAKING GODSPEED + JOHN COFFEY + E.T. EXPLORE ME
ZATERDAG 02 JUNI

INTIEME MELODISCHE HARDCOREPUNK

TOGETHER + LASTING TRACES +
ACCEPT THE CHANGE + MAKE IT LAST
ZATERDAG 01 SEPTEMBER

MUZIEK, THEATER EN KUNST

GOODBYE SUMMER FEST 2012
ZATERDAG 06 OKTOBER

BETONPUNK VAN EIGEN BODEM!

GEWAPEND BETON + ANTIDOTE
ZATERDAG 10 NOVEMBER

GITAARHELD

JAN AKKERMAN FT. ERIC VLOEIMANS

Garage van Broekhoven
14.00 - 14.20 & 16.00 - 16.20
Privegrarage
15.00 - 15.20 & 17.00 - 17.20

VOOR INFO & TICKETS CHECK:

WWW.PEPPEL-ZEIST.NL

‘ICH-BIN-DABEI’ OP: FACEBOOK.COM/POPPODIUM.DEPEPPEL
foto: westerbeek.biz
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De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
Haal de muze uit je eigen muziek. Wanneer
je heel tevreden bent over iets wat je
gemaakt hebt kun je daar weer inspiratie
uit halen wat heel erg motiveert.

Daydreamer
daydreamermusic.nl
Ze hebben elkaar leren kennen op de Herman
Brood Academie en zijn begonnen als een
schoolproject. Het klikte zo goed dat ze razend
enthousiast werden om hun filmische, dromerige
popmuziek niet alleen binnen de schoolmuren te laten horen, maar ook daar buiten. De
inspiratiebronnen zijn de vele muzikanten waar
ze les van hebben gehad zoals Koen-Willem
Toering (Woost), Ivo Severijns (Wild Romance en
Kane). Het eigen nummer ‘Weight My Love’ is
een van hun favoriete nummers. Dit nummer is
geïnspireerd op het wegen van de liefde, hou je
genoeg van iemand om met hem of haar door te
gaan. Arcade Fire is een band waaraan ze een
voorbeeld nemen en waarvan ze hopen dat ze
daarmee nog een keer samen
kunnen werken.

9

My blue van

Spark to fire

mybluevan.nl

myspace.com/sparktofireband

Heerlijk slepende blues met een knipoog naar
onder andere Cuby and the Blizzards, The Doors
en Nirvana. Opgericht in 2009 en al gelijk in 2010
hun eerste succes door IBB Battle of the Bands te
winnen. Bluesmuziek waaraan je je als muzikant
en als luisteraar heerlijk kunt overgeven. Het
doel blijft zo veel mogelijk ontspannen muziek te
maken. Met een mooie mix van blues, rock, soul
en stoner maakt My Blue Van kunst van muziek.
Dit zouden ze graag een keer ten gehore willen
brengen door de speakers van Paradiso. Wie
weet is De Utrecht Popprijs 2012 een springplank
naar die droom.

De kern van Spark to Fire vormt zich in de jaren
90 toen twee mannen, die samen in een band
speelden, het idee kregen om iets nieuws te
beginnen. Al snel werden een gitarist en een bassist gevonden die de band compleet maakten. De
ideeën werden samen gevoegd tot een eigenzinnig mengsel van psychedelische rock, metal,
stoner en doom. Na veel experimenten waarbij
geen grenzen werden gesteld vormde zich
langzaam een eigen sound die soms hard, soms
melodieus maar zeer sfeervol en afwisselend is.
Sinds kort werkt de band ook met visuals, die
tijdens hun optreden over ze heen geprojecteerd
worden. Dit voegt een spannende dimensie toe
waarin je helemaal ondergedompeld wordt in de
wereld van Spark to Fire. Ze treden niet alleen
op in Nederland maar ook in België en hebben
de wens om ook in Duitsland een keer op het
podium te staan.

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De dingen in het leven die de sterkste
emoties teweeg brengen.

Garage van Broekhoven
14.30 - 14.50 & 16.30 - 16.50
Privegrarage
14.30 - 14.50 & 16.30 - 16.50

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
Inspiratie haal je uit elkaar.

advertentie

acu
14.30 - 14.50 & 16.00 - 16.20
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Zaterdag 19 mei

Halve
FINALe
14.00

Privégarage

14.10

14.20

14.30

15.00

Blues / Garage / Rock

Hiphop / Rap

ACU
Voorstraat 71

Garage van
Broekhoven

14.50

My Blue Van

Aaumffie

Van Asch van Wijckskade 6

14.40

15.10

15.20

Mores

Georges Poems
Jazz / Funk / Pop

Spark to Fire

Rolla

Silver

Experimental / Metal / Rock

Electro-rock

Hard Rock

Winnaar Geheim van
Starsound

For the Birds

DayDreamer

Guy Corneille

Jazz Fushion

Alternative Pop

Singer Songerwriter Trio

16.10

16.20

16.30

16.40

16.50

17.00

17.10

17.20

17.30

17.40

Aaumffie

My Blue Van

Mores

Georges Poems

Hiphop / Rap

Blues / Garage / Rock

Alternative Rock

Jazz / Funk / Pop

Spark to Fire

Rolla

Silver

Experimental / Metal / Rock

Electro-rock

Hard Rock

For the Birds

DayDreamer

Guy Corneille

Jazz Fushion

Alternative Pop

Singer Songerwriter Trio

donderdag 7 juni

FINALe

15.40

Alternative Rock

Van Asch van Wijckskade 29a

>> 16.00

15.30

20.00 - 00.00

Tivoli de Helling
Helling 7

Winnaar Geheim van
Starsound

15.50 >>

17.50
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FUCK BROOD EN SPELEN
Hans Wetzels

Wat is dat nu precies, muziek? Is het simpelweg een logisch opeenvolgende reeks van
tonen? Is het alleen maar geluid of is toch het
meer? Is het vooral een product dat je kunt
verkopen, een vorm van plat entertainment?
Of is een gitaarrammende muzikant evenzogoed een kunstenaar als de allitererende
schrijver of de geniaal gekke schilder? Gaat
muziek over akkoorden of om de hitlijsten? Is
muziek kunst of is het commercie?
Vorige maand liep ik op een avond rond in de
Chinese hoofdstad Beijing. De muren van de
Verboden Stad keken mysterieus op me neer
tijdens een smoggevulde maar toch zwoele
lenteavond. Uitgeput na een dag rondbanjeren door die waanzinnige metropool was
ik op zoek naar een manier om aan ziel en
lichaam de broodnodige rust te gunnen. Bier
en gitaren dus. Meditatie en loutering. Drank
en kabaal.
Ik liep naar een kroegje toe. Er speelde een
bandje. Ook Chinezen kunnen aardig rocken
tegenwoordig. Het mag weer van de communisten. Er liepen punkers rond met kleine
oogjes, door drank en genetica bepaald. Er
braken snaren en de zang was niet helemaal
loepzuiver. Ondanks de immense afstand tot
mijn eigen bed in het verre Holland voelde ik
me helemaal thuis. Praten over platen met
pullen bier in je hand is immers een universeel gegeven.
Het is een oergevoel dat van tijd tot tijd de

kop weer opsteekt. Een schreeuw om rauwe
authenticiteit in een onechte wereld. Een brul
van vrijheid van geketende loonslaven. Het
vuur van eerlijke harten die een poging doen
de plastic realiteit om te smelten tot iets wat
bekend is. Iets wat altijd bekend is geweest.
Waar het klootjesvolk als lemmingen brood
en spelen tot zich neemt, moet rock ’n roll
de bakkerij in de fik willen zetten. Terwijl de
groten der aarde arena’s en stadions volspelen met geautotunede zang en getriggerde
drumstellen, of erger nog, matige playbacksessies tijdens slechte televisieprogramma’s,
gaat rock ‘n roll terug naar de essentie. En
zal dat altijd blijven doen. Geld speelt geen
rol? Inderdaad, geld speelt geen rol. Daar
doen we het namelijk helemaal niet voor.
Nergens niet en nooit niet. Fuck dat brood
en fuck die spelen, de echte mens trapt zijn
effectenpedaaltje nog eens diep in en ramt
gewoon nóg een zelfgeschreven liedje uit zijn
hopelijk semi-gestemde gitaar. Of de al dan
niet zuivere zang vervolgens in het Nederlands, Engels of Chinees is maakt verder niet
zoveel uit. Het gaat om het gevoel, snap je
wel.
Als stotteren het nieuwe allitereren is, is af
en toe uit de maat spelen de nieuwe rock ’n
roll. De kunst van het eerlijk zijn. Het hoeft
niet helemaal perfect. Liever niet zelfs. Dat
begrijpen ze overal. Van het verre Beijing tot
aan ons eigen Utrecht. Fuck brood en spelen.
Rock ’n roll is universeel.

Hans Wetzels (29) is journalist en muzikant. Heeft veel te vaak een mening over van alles. Als freelance
journalist en als schrijver probeert Hans de realiteit te ontrafelen en doet dit voor o.a. Het Parool,
Internationale Samenwerking, Vice Magazine, KindaMuzik en Sync. hanswetzels.blogspot.com
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Aaumffie
facebook.com/aaumffie

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De meeste inspiratie haal je uit jezelf en
openstellen voor alles wat er is. Maar ook
open staan voor alle invloeden van buitenaf
op muzikaal(creatief), emotioneel en fysiek
gebied.

Dit hiphoptrio speelt zo aanstekelijk dat het bijna
altijd het publiek en jury op de knieën krijgt.
Hierdoor hebben ze al een paar keer zowel de
jury- en publieksprijs in de wacht gesleept. Deze
geboren entertainers noemen onder andere
Kyteman, Hof van Jaeden, Yelawolf, logic, Nate
Dogg, The Opposites en Kraantje Pappie als hun
voorbeelden. Ze onderscheiden zich door een
hele strakke act en krijgen het voor elkaar om
het publiek te bespelen. Zo is het een keer gelukt
om het hele publiek op de grond te laten zitten.
Door goede interactie met het publiek, strakke
beats en raps krijgen ze elke zaal plat. We zijn
benieuwd of hen dat ook bij De Utrecht Popprijs
2012 lukt.

15
De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De hogere sferen zorgen meestal voor
voldoende inspiratie.

Rolla
rolla.nu
De mannen van Rolla hebben elkaar leren kennen op de Herman Brood Academie. De band is
begonnen als een project. De opzet is recht voor
zijn raap, hard, laagdrempelig met een combinatie van rock en moderne electro invloeden. Als
voorbeeld spelen de bands Goose en The Pikeys
een grote rol. De band heeft veel potentie op
het gebied van harde electro-rock. De inmiddels
vijf man formatie vuurt knalharde, vette maar
dansbare electro en beuk-rock het publiek in. ’t
Springt, swingt en slaat af en toe een uitgerangeerde hippie tegen de vlakte. Je moet van goede
huize komen wil je overeind blijven. Hun inspiratiebronnen zijn Them Crooked Vultures, Clutch en
uiteraard Goose. Wanneer Rolla eenmaal op gang
is gekomen is er geen tijd meer om na te denken,
en word je meegenomen in hun wereld. Alles
uitschakelen, pure ontspanning.
ACU
15.00 - 15.20 & 16.30 - 16.50

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De meeste inspiratie haal je uit het opdoen
van ervaring. Fouten maken is menselijk en
daar kan je alleen maar van leren. Je kunt
fouten natuurlijk voor zijn, maar dan moet
je wel weten hoe.

Privegrarage
14.00 - 14.20 & 16.00 - 16.20

Georges poems
georgespoems.com
Vijf jonge honden uit Utrecht, sinds jaar en dag
onlosmakelijk met elkaar verbonden, een vuige
mix tussen pop, funk, jazz en soul. De bandleden
die elk een eigen stijl als achtergrond hebben,
brengen ieder een andere sound mee. Jong en
oud, iedereen gaat vol aan de bak op hun aanstekelijke en dansbare groove. Met hun pompende
funk, melodische groove en lyrische jazz zorgt dit
gouden 5-tal voor een avond vol catchy lijntjes,
mooie loopjes en pittige dansjes. Ze luisteren
graag naar muziek van God Damnd Saints (D),
Chef’Special, The Beatles en Relax. De muziek
van Georges Poems zal je doen denken aan o.a.
Al Green, Mama’s Gun, Doe Maar, Paul Simon,
The Police/Sting, Fool’s Gold en Jamiroquai.
De inspiratie van de andere muziekstijlen en
culturen geeft de Georges Poems mix nog meer
kracht.

Silver
silver-music.nl
Tien jaar geleden maakte twee broers deel uit
van een andere band. Toen ze besloten om een
eigen muzikale pad te kiezen werd er een bassist
toegevoegd waarmee de hardrock driemanformatie compleet was. Ze stralen heel veel energie
uit op het podium, hebben ieder hoge muzikale
kwaliteiten en spelen strak samen. In Nederland
kregen ze al de nodige media aandacht onder
andere door 3FM en De Wereld Draait Door. Ze
zijn regelmatig te vinden in hun thuisbasis ’t
Oude Pothuys in Utrecht. Ze zijn vast van plan
om De Utrecht Popprijs 2012 te winnen en willen
dit jaar nog met een nieuw album op de markt
komen. Grote namen zoals Jimmy Hendriks, Led
Zeppelin en The Who zijn hun grote voorbeelden.
We verwachten heel veel van deze groep.
ACU
15.30 - 15.50 & 17.00 - 17.20

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De meeste inspiratie haal je uit vriendschap, luisteren, oefenen, oefenen en
oefenen!

PrivÉGrarage
15.30 - 15.50 & 17.30 - 17.50

BANDS
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Soms komt de muziek ontroerend, integer en
breekbaar over zodat de zaal er helemaal stil van
wordt. De inspiratie haalt de band vooral uit de
ingetogen folk zoals die van Antony Hegarty of
Laura Marling en de grote liefde voor de blues en
psychedelische rock van vroeger. Ze zouden het
liefst een keer op willen treden in Royal Albert
Hall in Londen. Zou dat ze gaan lukken? Kom
kijken en oordeel zelf.
Garage van Broekhoven
15.00 - 15.20 & 17.00 - 17.20

De meeste inspiratie als
beginnende band haal je uit
De inspiratie haal je uit jezelf. Het belangrijkste is dat je oprecht blijft in de muziek
die je maakt, dat je er achter staat, en dat
je de inspiratie uit je ervaringen en
gevoelens haalt.

GUy Corneille
guycorneille.tumblr.com
Met zijn trio van toetsen, gitaar, drums en zijn
herkenbare stemgeluid bewandelt Guy Corneille
een muzikaal spanningsveld, van verstilde
songs tot schreeuwende rock. De geschiedenis is kort, en begint wanneer Guy in 2012 met
twee jeugdvrienden een band opricht. Niet lang
daarvoor woonde de zanger van de band nog in
Londen, midden in de bruisende en eclectische
onderwereld van de muziek. Maar al bij de eerste
optredens, voor de Utrechtse bandwedstrijd
Clash of the Titans, overtuigen ze met hun rock
die het drietal neerzet met stuwende drums,
huilende toetsen en een grauwende elektrische
gitaar. Met een onberekenbaar karakter brengt
de band de nodige spanning in hun performance.

advertentie
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Column

A Polaroid View
Zojuist zijn we aangekomen in de Effenaar
te Eindhoven, waar we vanavond een show
spelen die deel uitmaakt van de 3FM Serious
Talent Tour. Met deze tour spelen we in een
aantal van de leukste zaaltjes van Nederland.
Op het moment van schrijven zitten we in
de kleedkamer, waar er druk gepraat wordt
over de planning voor de komende weken. Zo
moeten we morgen spelen in het Metropool
in Hengelo, en we weten nog niet hoe we na
de show terug moeten komen naar Amsterdam. Verder hebben we volgende week shows
in Den Haag, Delft, Amsterdam, Utrecht en
Amersfoort!
Een tijdje terug konden we ons nog niet
indenken dat we het zo druk zouden krijgen.
Natuurlijk hadden we het wel gehoopt, maar
in die fase waren we vooral bezig met liedjes
schrijven. Ook deden we mee aan een aantal
popprijzen, waaronder De Utrecht Popprijs.
Dat was voor ons destijds een mooie gelegenheid om voor het eerst als band in Tivoli de
Helling te spelen. Tijdens de finale stonden
we voor een uitverkochte zaal vol schreeuwende mensen. Popprijzen als De Utrecht

Popprijs zijn een goed podium voor beginnende bandjes om zich in de kijker te spelen.
Omdat de Utrechtse muziekscene (vooral
bands) erg levendig is, is De Utrecht Popprijs
een kwalitatief hoogstaande prijs waarvoor
veel leuke bands spelen. Kort na De Utrecht
Popprijs zijn we dan ook in een stroom
versnelling terecht gekomen. Zo werden we
door 3FM benoemd tot Serious Talent. Dit
betekende dat we op de radio kwamen en
ook een aantal keren langs mochten komen
om live in de uitzending te spelen. Verder
speelden we op Noorderslag, deden we
een voorprogramma door Europa met The
Naked and Famous, hebben we een contract
getekend bij Agents After All en The Missing
Sync, speelden we bij De Wereld Draait Door
en zijn we bezig met de opnames voor ons
debuutalbum samen met producer Huub
Reijnders (Valerius, Bløf). Van dit debuut
album is momenteel onze eerste single ‘Easy
Does It’ te horen op 3FM. Dit is allemaal
begonnen door mee te doen aan prijzen zoals
De Utrecht Popprijs!

Tom, Nana, Seppl en Joeri verhuisden in 2010 naar Amsterdam met een
missie: de allerbeste band van de Benelux formeren. Ze winnen de
bandwedstrijden waar ze aan meededen (o.a. Clash of the Titans) en
weten met het prijzengeld en een gezonde portie goodwill een EP in
elkaar te zetten. De muziek van A Polaroid View is fris, catchy, en wordt
met onweerstaanbaar muzikantschap gespeeld. Na lang wachten is het
dan eindelijk zover: de allereerste single van het nog te verschijnen
debuutalbum is een feit! De single heet Easy Does It en is vanaf heden te
beluisteren en tevens te koop via de itunes store!

apolaroidview.com
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WINNAAR van de utrecht
popprijs 2011
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omdat ik het al een geweldige
eer vond om tussen grote
artiesten te staan. We kregen de
volle aandacht en konden
precies laten zien en horen wat
we doen met muziek.
Het nummer ‘Hardcore’ is een
van je eerste nummers. Wat
betekent dit nummer voor
jou?
Ik vind het altijd heel lastig om
uptempo nummers te schrijven.
Na een lange tijd 24/7 Bob
Marley te hebben geluisterd
kwam het nummer ‘Hardcore’
eruit. Door gewoon heel
houterig piano te spelen.
Wanneer we dit nummer live
spelen is het prachtig om te zien

dat mensen automatisch
meebewegen.
Wat zijn jou grootste inspiratiebronnen bij het schrijven
van nummers?
Mijn eigen leven en hoe ik
dingen ervaar en zie. Vaak zijn
het persoonlijke verhalen die ik
vertel maar het kan ook iets zijn
uit het leven van iemand anders.
Welk nummer heeft voor jou
de meest bijzondere betekenis en waarom?
Ik heb een nieuw liedje, ‘Save
me’ geschreven samen met mijn
broer Colin (de drummer). Ik
denk veel na over de omstandigheden in landen waar ze het niet
advertentie

INTERVIEW MET
RACHÈL LOUISE
Jouw muziek wordt wel eens
beschreven als persoonlijk,
eerlijk en getuigen van een
sterk vermogen tot zelfspot.
Herken je dat?
Ja, ik wil van mijn muziek
natuurlijk het beste maken
maar ik wil mezelf ook niet te
serieus nemen. Ik hou wel van
een beetje cynisme.
Hoe heb je De Utrecht
Popprijs 2011 beleefd?
Verrassend! Ik had niet verwacht
dat ik zou winnen, ik vond het te

gek en het heeft ons zeker weer
een stap verder gebracht. Het
was echt een uitdaging. Je voelt
de spanning tussen de bands en
je weet dat iedereen alles geeft
tijdens die optredens.
Na het winnen van De Utrecht
Popprijs ben je meerdere
malen te horen geweest op de
radio (3FM) en televisie (De
Wereld Draait Door), je hebt
opgetreden op het Songbird
Festival, je staat in het
voorprogramma van Dotan, je
hebt voor Serious Request in
2011 een huiskamerconcert
gegeven en je stond dit

voorjaar in de Heineken Music
Hall. Hoe heb je dit allemaal
ervaren?
Supergaaf. Het is een hele eer
dat ik al deze geweldige dingen
heb mogen doen. Dit motiveert
mij enorm en ik realiseer me
echt dat er mensen achter me
staan en mijn muziek tof vinden.
Wat was het leukste optreden
tot dusver en wat maakte dat
zo leuk?
Ieder concert heeft zijn eigen
charme door het verschillende
publiek en de omgeving. Maar ik
vond het Songbird Festival toch
wel een van de leukste avonden

zo gemakkelijk hebben als hier.
Ik ben al jaren bezig om daar
iets over te schrijven. Niet een
soort zoetsappig drama
nummer, maar echt iets waar
mensen over na gaan denken.
‘Save Me’ komt daar voor mij
denk ik het meest in de buurt.
Je bent nu druk bezig met je
eerste album. Wanneer
kunnen we dit verwachten?
Ik verwacht in september 2012!

rachÈl louise
www.rachellouisemusic.nl
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