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Voorwoord
Tik met Google de zoekterm "Noorderslag" in en je hebt binnen acht
milliseconden 161.000 hits te pakken. Is er een beter bewijs denkbaar voor
de belangrijke plaats die dit festival in het internationale muziekleven
heeft ingenomen?
Begonnen als een één avond durend evenement in de Oosterpoort en negen jaar
geleden uitgebreid met het Eurosonic Festival mag Noorderslag zich al
twintig jaar verheugen in een ongekende populariteit en uitverkochte zalen.
De cijfers van vorig jaar spreken voor zich: 14.200 bezoekers, 29
nationaliteiten, 1550 professionals, 178 bands en acts, 39
vertegenwoordigers van Europese festivals, 60 buitenlandse journalisten. Tal
van buitenlandse radio- en tv-stations reizen maar wat graag af naar
Groningen.
Kortom, een festival waar stad en provincie trots op mogen zijn.

Gefeliciteerd en op naar het vijfde lustrum!

HANS ALDERS,
COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE GRONINGEN.
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peter smidt
Artistiek directeur Peter Smidt verheugt zich al tij-
den op het Noorderslag weekend. Hij is een van de
oprichters van het festival en heeft zijn baby de
afgelopen twintig jaar tot volle wasdom zien
komen. Wat begon als een eendaags festival met
als doel Nederlandse bands voor het voetlicht te
brengen is uitgegroeid tot een toonaangevend
driedaags festival van internationale allure. Het
doel is echter onveranderd hetzelfde gebleven:
aandacht vragen voor nieuwe spannende muziek.
Daarbij richt Noorderslag zich op Nederlandse
muziek, en EuroSonic op muziek uit geheel
Europa. Een mooie combinatie, volgens Smidt.
‘Noorderslag is gevormd door de beschikbaarheid
van het zalencomplex van de Oosterpoort. Ik had
de mogelijkheid om hier een festival te organise-
ren, en dat werd Noorderslag’ vertelt hij. ‘Veel
mensen hadden niet door dat er veel leuke dingen
gebeurden in de Nederlandse muziekscene. Daar
wilden we verandering in aanbrengen, en met die
gedachte begonnen we met het festival.´

Sinds een aantal jaar is daar een Europees component aan
toegevoegd in de vorm van EuroSonic. Dat is geen onderlin-
ge competitie, zo verduidelijkt Smidt. ‘We hadden al een tijd
lang deze combinatie op het oog. Want het is heel vreemd
dat, als je in Groningen woont, je wel weet wat er op de hoek
van Fifth Avenue in New York gebeurt maar niet wat er 150
kilometer verderop in Duitsland aan de hand is. Maar met
deze mensen deel je wel geschiedenis, cultuur en het lid-
maatschap van de Europese Unie. Daarom wilden we ook
een Europees onderdeel aan het festival toevoegen. Zo is
EuroSonic ontstaan. Voor de 1800 professionele bezoekers
die elk jaar komen is het ideaal. Ze zijn al in de stad voor de
vele seminars die overdag plaatsvinden en kunnen elke
avond kiezen uit een aanbod van 90 shows om te zien wat
er speelt binnen de Europese popmuziek. Voor de bands is
het een mooi platform om zich in de kijker te spelen. Als ze goed zijn kunnen ze
gelijk geboekt worden door de aanwezige professionals. Door deze mogelijkheid
kunnen we meer professionals uit andere landen uitnodigen, die we gelijk vragen
of ze de leukste nieuwe acts uit hun land mee nemen’. 

Anders dan je misschien zou verwachten speelt het festival zich niet af in de hoofd-
stad, maar in Groningen. De invloed van deze stad op de kwaliteit van het festival
moet niet onderschat worden. De clubs liggen op loopafstand van elkaar, voor een
lage prijs kun je overal naar binnen en het Groninger publiek staat van oudsher al
erg open voor nieuwe muziek. Voor drie dagen is Groningen daarmee de place to be,
zo beaamt Smidt. ´Maar de timing is ook belangrijk: begin januari kunnen er nog
bands vastgelegd worden voor de zomerfestivals. Als je een sterk optreden verzorgt
speel je jezelf als band goed in de kijker. Ook de pers duikt er op, iets wat mede ver-
oorzaakt wordt door de uitreiking van de jaarlijkse Pop Prijs. Met dit concept zijn
we het beste showcase festival van Europa en misschien wel van de wereld. Dat is
wat we te horen krijgen van professionals overal ter wereld.´ Niet voor niets geldt
het Noorderslag weekend voor alle bezoekers als dé ultieme manier om het nieuwe
jaar muzikaal in te luiden en na afloop op muziekgebied weer helemaal bij te zijn. 

Creative director Peter Smidt is looking forward to
the Noorderslag weekend. He is one of the festi-
val’s founders and has seen his baby grow up in
the twenty years since its birth. What started out
as a one-day festival to promote Dutch bands has
grown into a leading three day festival with inter-
national fame. The aim, however, is still the same:
seeking attention for exciting new music.
Noorderslag is aimed at Dutch music, and
EuroSonic is aimed at music from all over Europe.
A great combination, according to Smidt.
‘Noorderslag was formed according to the possibi-
lities of the Oosterpoort venue. I had the possibili-
ty to organise a festival here, and that festival
became Noorderslag’ he says. ‘A lot of people
didn’t know there were great things happening in
the Dutch music scene. We wanted to make them
aware, and with that in mind, we started this festi-
val.’

For a few years now the festival has had a European com-
ponent in the form of EuroSonic. It’s not a competition
between European and Dutch bands, assures Smidt. ‘We
had wanted this combination for quite some time. Because
it’s really strange that if you’re living in Groningen you know
what’s going on at the corner of Fifth Avenue in New York,
but don’t have a clue what’s happening just 150 kilometres
away in Germany. You share culture, history and the mem-
bership of the European Union with the latter. That’s why we
wanted to add a European component to the festival, and
this meant the birth of EuroSonic. It’s an excellent showcase
for the 1800 professionals visiting the festival every year.
They’re already in the city for the seminars that take place
during the daytime. In the evenings they can catch any of
the 90 shows that take place, so they can see what’s hap-
pening in the European music scene. For the performing
bands it’s a great way to promote themselves. If they make

a good impression they can be booked by the attending professionals at once.
Thanks to this possibility we can invite even more professionals, whom we ask to
bring along the best new acts from their countries.’

Despite what you might expect, from what you might expect the festival is not hos-
ted in the capital of the Netherlands, but in Groningen. The city’s influence on the
quality of the festival shouldn’t be underestimated. The clubs are within walking
distance of one another, the prices are cheap and the music fans from Groningen
have always been open to new kinds of music. Groningen is the place to be during
the three days of the festival, clarifies Smidt. But the timing is also very important:
in the beginning of January it´s still possible to book bands for festivals taking
place in the summer. If you play a great show you can bet people are interested in
you. Also the coverage by the press is huge, something that is partly caused by the
presentation of the Pop Prize, the prize that is given to the Dutch act that did the
most for the Dutch pop music that year. With this concept we are the best show-
case festival of Europe and maybe even the world. That´s what we are being told
by professionals from all over the world.´ And its visitors agree, as can be conclu-
ded by the way the visitors see Noorderslag: the ultimate way to start the new year
in a musical way and be up to date musically at the same time. 

INTERVIEW MET INTERVIEW WITH
DOOR BY JASPER VAN VUGT FOTO PHOTO KAREL ZWANEVELD

artistiek directeur Noorderslag Weekend 
creative director of the Noorderslag Weekend

VOOR DE 1800 PROFESSIONELE BEZOEKERS
DIE ELK JAAR KOMEN IS HET IDEAAL. ZE
ZIJN AL IN DE STAD VOOR DE VELE SEMI-

NARS DIE OVERDAG PLAATSVINDEN EN
KUNNEN ELKE AVOND KIEZEN UIT EEN AAN-

BOD VAN 90 SHOWS OM TE ZIEN WAT ER
SPEELT BINNEN DE EUROPESE POPMUZIEK. 

IT’S AN EXCELLENT SHOWCASE FOR THE
1800 PROFESSIONALS VISITING THE FESTI-

VAL EVERY YEAR. THEY’RE ALREADY IN
THE CITY FOR THE SEMINARS THAT TAKE

PLACE DURING THE DAYTIME.

“

“
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Expositie Dutch Music van Kees Tabak 

VAN DE REDACTIE
DOOR BY JASPER VAN VUGT FOTO PHOTO KEES TABAK

Bezoekers van Noorderslag die even genoeg hebben van al het muzikale geweld of
de seminars doen er goed aan een bezoek te brengen aan CBK (Centrum Beeldende
Kunst) Groningen. Het CBK is direct naast De Oosterpoort gevestigd en heeft speci-
aal voor Noorderslag een expositie samengesteld van een van Nederlands beste
popfotografen, Kees Tabak. Hij begon in de jaren 80 met het fotograferen van de
punkbeweging voor Nederlands grootste muziekblad, OOR. Al snel kreeg hij de gro-
ten der aarde voor zijn camera. Prince, Madonna en de Stones poseerden voor hem,
maar ook Nederlandse muziekhelden werden op de gevoelige plaat vastgelegd. De
Beatlemania taferelen bij Doe Maar, de opkomst van André Hazes en Herman Brood
of het succes van de Golden Earring: Tabak was er en legde het allemaal op fraaie
wijze vast. Zijn interesse verschoof langzaam naar andere onderwerpen en pas in
2004, toen het idee ontstond een boek samen te stellen met Nederlandse artiesten,
keerde Tabak weer terug naar zijn roots: popmuzikanten. Hij zocht de bands op die
hij vroeger had gefotografeerd, en fotografeerde ook de nieuwe helden. Het levert
een collectie op met beroemde foto’s, zoals de foto waarop overleden iconen Hazes
en Brood samen te zien zijn. De persoonlijke, directe zwart-wit foto’s van Anonymous
Mis of Boudewijn de Groot weten je op een heel andere manier te grijpen. Behalve
werk van Kees Tabak wordt de expositie uitgebreid met passende werken uit de grote
en diverse kunstcollectie van de kunstuitleen van het CBK. Er is een speciaal pro-
gramma getiteld kijken met je oren, waarbij je met de muziek van de Nederlandse
muziekhelden die door Tabak geportretteerd zijn op je oren, de kunst ook kan horen. 

Het CBK maakt ’s avonds als podium deel uit van het programma van Noorderslag. 
WWW.CBKGRONINGEN.NL

Photography exposition 
Dutch Music by Kees Tabak 
IN CBK GRONINGEN
If you need a break from the seminars or want a quiet moment, you should visit the
CBK (Visual Art Centre) Groningen. It is located directly next to De Oosterpoort.
During the Noorderslag Weekend there is a special exposition of the work of Kees
Tabak, one of the best Dutch pop photographers. Tabak started in the eighties with
photographing the punk movement for Dutch music magazine OOR. It didn’t take
long before he had the world’s greatest artists posing for him: Prince, Madonna, the
Rolling Stones – they were all there. However, Tabak was also interested in the
Dutch music legends. The Beatlemania at Doe Maar gigs, the rise of André Hazes
and Herman Brood or the success of the Golden Earring: Kees Tabak was there and
made sure it was captured. But his interest gradually shifted to other subjects and
it wasn’t before 2004 that Tabak got back to photographing musicians. The idea to
release a book with his pictures of Dutch musicians got him back on the road again.
He looked up the heroes he’d photographed twenty years before, as well as the new
kids in the music scene. The result is a fabulous collection of pictures with famous
and very strong images. One of the strongest is the one with the two (now dead)
Dutch legends: André Hazes and Herman Brood. Others appeal in a more direct way,
like the black and white pictures of Anonymous Mis or Boudewijn de Groot. Even if
you don’t know the people in the picture, you can still recognize their beauty and
emotion. Part of the permanent collection of the CBK will be added to the expositi-
on, as is a special musical programme, called watching with your ears. With it you
can actually hear the pictures you’re looking at.

Saturday night the CBK is one of the stages where the Noorderslag acts will play.

PLATOSONIC 
SHOWCASE PODIUM 
Tijdens het Noorderslag weekend zijn 
er op vrijdag- en zaterdagmiddag
optredens bij popspeciaalzaak Plato
van o.a. Tiedo, Miss Antarctica,
Planet Orange, Pete Philly &
Perquisite en Audiotransparent. 
Kijk op www.platomania.nl 
voor de actuele agenda! 
ADRES: PLATO, OUDE EBBINGESTRAAT 41-43, GRONINGEN

Platosonic showcase stage
During the Noorderslag Weekend 
special concerts will take in place on
Friday and Saturday afternoon in
Plato’s CD store of among others
Tiedo, Miss Antarctica, Planet
Orange, Pete Philly & Perquisite
and Audiotransparent. 
For the actual info check
www.platomania.nl
ADRESS: PLATO, OUDE EBBINGESTRAAT 41-43,

GRONINGEN

LIVE IN THE LIVING 
Op 13 en 14 januari rond 17.00 uur
wordt het in twee Groningse huis-
kamers een zeer muzikale bedoening.
Onder de noemer Live in the Living 
zullen hier gigs van verschillende
acts plaatsvinden. Deze optredens
zijn unieke samenwerkingsverbanden
tussen de deelnemende artiesten.
Houdt  www.noorderslag.nl in de
gaten voor wie er precies waar gaan
optreden. Wil je meer weten over live
in the living kijk dan op: 
www.liveintheliving.nl.

Live in the Living 
On 13 and 14 January around 17.00
hrs two Groningen living rooms will
be the place for some very special
performances. They are unique 
collaborations between the various
artists taking part. Check www.noor-
derslag.nl for the exact names and
locations. If you want to know more
about live in the living please go to:
www.liveintheliving.nl.

PRINCE, MADONNA EN DE STONES POSEERDEN VOOR HEM, MAAR OOK NEDERLANDSE MUZIEKHELDEN WERDEN OP DE GEVOELIGE PLAAT VASTGELEGD.
It didn’t take long before he had the world’s greatest artists posing for him: Prince, Madonna, the Rolling Stones – they were all there.

BIJ CBK GRONINGEN 7 TOT EN MET 22 JANUARI
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Sinds vorig jaar geeft EuroSonic iedere editie één Europees land extra aandacht,
vanwege de interessante muzikale ontwikkelingen die zich daar afspelen. Vorig
jaar was het Frankrijk dat in de spotlights werd gezet, dit jaar is het Duitsland.
En dat is logischer dan je op het eerste gezicht denkt. Goed, Captain Jack is over-
leden, Scooters laatste single was geen succes en sinds David Hasselhoff zich
richt op hiphop is zijn populariteit in de Duitstalige gebieden tanende, maar er
gebeurt ontzettend veel nieuws bij de oosterburen. Hoe zou de muziekwereld er uit
hebben gezien zonder artiesten als Bertold Brecht, Kurt Weill, Neu!, Can,
Einstürzende Neubauten, Kraftwerk of een typisch Duits fenomeen als de Neue
Deutsche Welle? Precies. Dat besef is er in het buitenland wel. Het is geen toeval
dat een Amerikaanse band als de Dresden Dolls maar wat graag plundert uit
de Duitse muzikale erfenis. Duitsland is een land dat van muziek houdt,
en dat vertaalt zich in een levendig clubcircuit. Een groot deel van de
80 miljoen inwoners weet de clubs dan ook goed te vinden en heeft
een grote interesse voor vele soorten muziek. 

Tel daarbij op dat de Duitse maatschappij diverser is dan ooit en
zo is te verklaren waarom de muzikale hegemonie van Heino door-
broken is. Wie had anders kunnen vermoeden dat een reggaeband
als Seeed uit Berlijn kwam? Bands uit de omringende landen begin-
nen dit ook te beseffen, en richten hun pijlen niet meer alleen op
Groot-Brittanië en de Verenigde Staten maar ook op Duitsland. De Duitse
muziekmarkt staat meer dan ooit open voor muziek uit het buitenland en vormt
daarmee een welkome gastheer voor buitenlandse artiesten. 

Tegelijkertijd is de interesse van het buitenland voor Duitse muziek onverminderd
groot  Duitse artiesten hoeven niet langer in het Engels te zingen om succesvol te
zijn. Duitsland wordt langzamerhand weer trots op haar taal en cultuur, en heeft
daar ook alle reden toe. Het buitenland is er klaar voor, getuige het succes van
een oer-Duitse act als Rammstein. De voormalige Oost-Duitsers gebruiken zoveel
zelfspot, muzikaliteit en humor dat het lastig is om ze niet leuk te vinden. Met
hun geluid van machinaal strakke metal met Teutoonse ritmes hebben ze een
uniek geluid en zijn daarmee illustratief voor de innovatieve Duitse muziek. Ze
blikken met graagte terug op hun eigen culturele erfgoed en vertalen het naar het
heden. Zo viel zelfs Amerika voor de showmuziek van de zes. En, niet iets om
luchtig over te doen: ze zingen in de voor velen onverstaanbare Duitse taal.
Daarmee zijn ze wegbereiders voor Duitse bands die in hun moedertaal zingen en
door willen breken in het buitenland. Aarzelend volgen de eerste bands hun voor-
beeld. De in Duitsland zeer populaire band Wir Sind Helden mocht het afgelopen
jaar debuteren op Neerlands oudste popfestival Pinkpop en dat is nog slechts een
voorproefje van wat er te gebeuren staat. Nu de vooroordelen over de buren meer
en meer verdwijnen kunnen we de bands op zichzelf beoordelen. En daar bevin-
den zich veel affengeile acts tussen, zoals je hier op EuroSonic gaat zien.
Daarvoor hoef je niet te wachten tot de blessuretijd. x

As of last year, the EuroSonic festival places one European country in the spot-
lights because of its interesting musical developments taking place in that
country. Last year this was France, this year the focus is on Germany. And that
makes more sense than you would think at first sight. Ok, Captain Jack is dead,
Scooter’s last single wasn’t very successful and the popularity of David
Hasselhoff in German-speaking countries is declining since he’s focusing on
hiphop, but there is a lot going on at our neighbours’. How would the music
scene look nowadays without artists like Bertold Brecht, Kurt Weill, Neu!, Can,
Einstürzende Neubauten, Kraftwerk or a typical German phenomenon like the
Neue Deutsche Welle? Exactly. There is praise for these achievements in other
countries. It’s no coincidence that a band from the US like the Dresden Dolls is
inspired by the German musical heritage. Germany is a country that loves music

and it shows by its extensive circuit of venues. A big part of its population
of more than 80 million is very interested in music and likes to go to

concerts. 

Add to that the enormous diversity of contemporary German society
and you’ve got the reason Heinos’ hegemony has been broken down.
Who could´ve thought that a reggae band like Seeed originates from

Berlin? Bands from neighbouring countries are starting to realise this
and are also aiming for the German market now, instead of only trying

to make it in the US and the UK. The German market is open more than
ever for music from other countries. 

Meanwhile the interest in German music is still going strong without having to
make any concessions. German artists no longer have to sing in English to be
successful. Germany is slowly starting to be proud again of her language and
culture and has reasons to be proud. Other countries are ready for it, as can be
seen by the success of a super German band like Rammstein. The former East-
German band uses so much self-mockery, musical intelligence and humour in
her songs that it´s hard not to like them. They have a distinctive sound, with
their machine-like metal with Teutonian rhythms, and are a good example of the
innovative German music. They look over their shoulder to the German history
and musical heritage and translate it to the present day. The band is even doing
great in the US, a country in which it´s hard to be successful if you´re from a
foreign country. And, not something to take lightly: they sing in German, a
language that, for most people, is not understandable. With that they are pio-
neers for German bands singing in their mother tongue, that want to be succes-
sful in other countries. More German bands are hesitatingly following them. The
very popular band Wir Sind Helden already made it to the Netherlands’ oldest
popfestival, Pinkpop. It´s just a quick taste of what is yet to come. Now the pre-
judices of our neighbouring country are finally starting to fade, it´s time to judge
the band by their music and not by their descent. And there are some affengeile
bands coming from Germany, as you can see at this years EuroSonic. And we
promise you, you don’t have to wait until the extra time before they will strike. x

Berlin is the hippest capital of Europe and the elec-
tronica scene of Germany is world leading. Keep in
mind that Germany has always been a country
where a lot of musical inventions took place. 

duitsland
Berlijn geldt als de hipste hoofdstad van Europa en
de elektronica scene van Duitsland is wereldwijd
toonaangevend. Tel daarbij op dat Duitsland altijd al
een land is geweest waar veel muzikale ontwikke-
lingen plaatsvonden en je beseft hoe belangrijk het
land is voor de popmuziek. 

DOOR BY JASPER VAN VUGT
ARTWORK SF&L

focus on germany

focus op
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grappenmakerij
Die wedstrijd Nederland-België werd natuurlijk glorieus gewonnen door Nederland.
Een makkie want alleen de Nederlandse pers gaf er zijn mening over. Maar toch; in
een tijd dat de Nederlandse popmuziek meestal voor minderwaardig doorging was
het een kleine opsteker. Peter Smidt: “tot ieders verbazing bleken die Nederlandse
bands hartstikke leuk, het was een soort eyeopeners-moment.” Ook het tweede jaar
was nog in wedstrijdvorm, nu tussen het Noorden en de rest van het land en deze
editie gaf Noorderslag zijn naam. 
Maar het festival had dit soort grappenmakerij eigenlijk niet nodig. Als showcase
voor veelbelovende en bekende Nederlandse bands, voldeed het ruimschoots.
Terugkijkend op het programma (programma-informatie over alle edities zijn te
vinden op www.noorderslag.nl) kunnen alle leuke muzikale ontwikkelingen van de
afgelopen 20 jaar nagelopen worden. Zo zie je in 1988 al de eerste Nederlandse
hiphop (met o.a. een piepjonge Extince), laat de muzikale verwarring van begin
jaren ’90 zich aflezen aan acts als Pater Moeskroen en Jacques Herb en geven de
vele surf- en 60ties punkbandjes op  het programma van 1994 mooi de toen leven-
dige scene weer.
Je had die eerste jaren bands kunnen zien als: Claw Boys Claw (maar liefst 5 keer!),
Fatal Flowers, Candy Dulfer, de Dijk, Urban Dance Squad, Osdorp Posse of The Ex.
Allemaal namen die nog wel een belletje (of meer) doen rinkelen. Ook speelden er
iets minder grootgeworden goden als Ivy Green, Weekend at Waikiki, The Serenes en
de Boegies, maar ook acts als The Hippies, de Ziffels, Deep Throat of de Wim van
Bilband, die (correct me if I’m wrong) al zijn overgeleverd aan de zoete vergetel-
heid. Zou het dan toch aan de naam liggen? 

Handen en voeten
Noorderslag ontwikkelde zich snel tot een drukbezocht en gezaghebbend festival.
Ook steeds meer professionals uit de muziekindustrie wisten de weg te vinden,
zodat Noorderslag oneerbiedig gezegd een soort ‘nieuwjaarsborrel’ werd voor die
beroepsgroep. Maar gezien het uitgangspunt van Noorderslag om de optredende
bands zo veel mogelijk verder te helpen, was dit alleen maar winst.  “Zorgen dat er
zoveel mogelijk professionals aanwezig zijn, die handen en voeten aan de carrières
van de artiesten kunnen geven” is waar het voor Peter Smidt juist om gaat. Om die
professionals een beetje zinnig bezig te houden werd in 1993 het
Noorderslagseminar geboren: “Dan wissel je makkelijker van gedachten dan voor
de speakers als er een band staat te spelen.” Dit seminar begon voor een kleine
300 man en trekt tegenwoordig rond de 1700 deelnemers uit heel Europa.
Vanaf datzelfde jaar 1993 werd er onder de naam Noorderslagting ook een ‘tegen-
festival’ met Groningse bands georganiseerd. Zo konden de deelnemers aan het
Seminar op de vrijdag voor Noorderslag mooi even wat lokaal talent meepikken. Op
Noorderslagting speelden behalve Groningse ook buitenlandse bands. Vanaf 1995
werd de vrijdagavond onder de iets salonfähiger naam Euroslag officieel onderdeel
van Noorderslag en werd het accent verlegd naar Europese bands. Ook Euroslag
sloot mooi aan op de doelstelling van Noorderslag om Nederlandse bands verder te
helpen. De buitenlandse bands die hier kwamen, maakten het mogelijk om
Nederlandse bands te promoten via uitwisseling. Peter Smidt: “De markt is klein
voor Nederlandse artiesten. Voor een hoop groepen geldt dat je naar het buitenland
moet en dat is vaak moeilijk." Maar Euroslag was natuurlijk ook een doel op zich:
“de hele muziekindustrie is nogal gericht op de verkoop van Engels of Amerikaans
repertoire en er is heel weinig aandacht voor wat er verder in Europa gebeurt. Alle
andere boeiende muziek die er in dit werelddeel gemaakt wordt, hoorde en zag je
bijna nooit.”

De naam ‘EuroSonic’ kwam in 1999 toen er contact gezocht
werd met Europese radiostations, verenigd in de European
Broadcasting Union (EBU): “daar werd gezegd dat wij een aardig
voorstel hadden, maar er was een probleempje: ‘I can’t say the word ‘slag’
on radio!’ Dat betekent namelijk hoer in het Engels.” Sinds de naamswijziging
wordt EuroSonic uitgezonden in heel Europa. Vanaf de editie 2000 werd ook de don-
derdagavond erbij getrokken en sindsdien heeft Noorderslag/EuroSonic in grote lij-
nen zijn huidige vorm bereikt.

De lachende derde
En dan rijst natuurlijk onvermijdelijk de vraag: “Hoe nu verder?”
Peter Smidt: “Wat we niet willen is heel veel meer bezoekers trekken, we willen niet
nog meer bands gaan presenteren, want je kunt als bezoeker maar een bepaalde
hoeveelheid zien op een avond en we willen ook niet naar grotere zalen toe, want
een relatief intieme omgeving werkt vaak goed voor bands. Wat we willen is groei-
en in de media aandacht voor zowel de artiesten als voor het evenement.” Dit
gebeurt bijvoorbeeld door de samenwerking met de EBU, een uitwisselingspro-
gramma onder de naam ETEP en de vele (buitenlandse) professionals die op het
festival afkomen. “Daarmee creëer je een enorm platform. Kijk bijvoorbeeld naar
een groep als Kaizers Orchestra die hier drie jaar geleden speelde. Door hun optre-
den op EuroSonic kregen ze veel festivaloptredens en airplay en daardoor heeft de
groep een Europese tour kunnen doen. Dat zijn precies de dingen die wij graag wil-
len bewerkstelligen.”
Noorderslag/EuroSonic kan zich tegenwoordig meten met vergelijkbare festivals als
South by Southwest in Austin of de Popkomm in Berlijn. Groningen is even het 
centrum van de Europese popmuziek. Maar gaat het dan alleen maar om de bands
en de muziekindustrie? “Eigenlijk is het publiek de lachende derde in dit verhaal,
want die kan voor relatief weinig geld, 180 van de beste groepen van Europa mee-
maken in een weekend.” Waarvan akte.

In 1986 was het nog weinig meer dan een ludieke muziekwedstrijd in De Oosterpoort tussen tien
Belgische en tien Nederlandse bands. “We zijn begonnen als een festival gericht op de bevolking van
Groningen, maar hebben ons ontwikkeld tot een van de belangrijkste platformen voor de Europese
muzieksector”, aldus Peter Smidt, vanaf het allerprilste begin betrokken bij Noorderslag en nu
actief als creatief directeur. In vogelvlucht langs 20 jaar Noorderslag popgeschiedenis...

20
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Fun and games
Of course Holland won this Holland-Belgium battle. Easily –

with only Dutch media writing about it. But still, in a time when
Dutch pop music was perceived as inferior it was good news. Peter Smidt:

“Everyone was surprised to find that these Dutch bands were really great, it was
an eye-opener for everybody.” The second year too Noorderslag was a battle, this
time between the North and the rest of the Netherlands, and this edition gave the
festival its name (slag is the Dutch word for battle). 
But Noorderslag really didn’t need this type of  fun and games. As a showcase for
promising and successful Dutch bands it was perfect. A look at the line-up throug-
hout the years (info about the line-up of all prior editions is found on www.noorder-
slag.nl) provides a fantastic view of the musical developments over the past 20
years. As early as 1988 we had the first Dutch hiphop (with a very young Extince
among others), the musical confusion of the early 90s is shown by acts like Pater
Moeskroen and Jacques Herb and the many surf and sixties punk bands of 1994
show how lively the scene was at the time. 
In those early years you could have seen bands like Claw Boys Claw (no less than
5 times!), Fatal Flowers, Candy Dulfer, de Dijk, Urban Dance Squad, Osdorp Posse
and The Ex. All names that will still ring a bell. Lesser gods like Ivy Green, Weekend
at Waikiki, The Serenes and De Boegies played, as well as acts like the Hippies, the
Ziffels, Deep Throat and the Wim van Bilband which are all (correct me if I’m
wrong) safely forgotten by now. 

Push forward
Noorderslag rapidly became a selling out and influential festival. More and more
professionals from the music industry found their way there, making Noorderslag a
kind of new year’s reception for the music industry. Which was only great in the
light of the festival’s target of helping the performing acts to greater success as
much as possible. “Make sure that there are as many professionals there as pos-
sible, giving the careers of those performing a strong push forward” is Peter
Smidt’s prime effort. In order to help the professionals make best use of their time
Noorderslag Seminar was started in 1993. “It’s just easier to talk at a seminar than
it is over de dB’s of a band going full blast” The initial figure of 300 participants
has exploded into around 1700 participants from all over Europe in 2005.
In that same year a counter-festival of bands from Groningen was organised: the
Noorderslagting, giving the seminar participants the opportunity to see some local
talent the Friday before Noorderslag. Apart from local bands, Noorderslagting also
hosted a couple of European bands. In 1995 Friday night became an official part
of the festival. It got a friendlier name (Euroslag) and the emphasis shifted to
European bands. Euroslag was an excellent tool in the aim of helping Dutch bands
ahead. The presence of foreign bands provided the opportunity to promote Dutch
bands through exchange deals. Peter Smidt: “The national market is too small for
Dutch artists, so they have to try their luck abroad. For most bands this is very dif-
ficult.” However Euroslag was also a target in itself. “The entire popular music
industry is aimed at selling English or American products and there is hardly any
interest in what is going on in Europe. European music that does not fit the Anglo-
American picture hardly gets any attention.”
The name ‘EuroSonic’ came up in 1999 when collaboration was started with
European radio stations, united in the European Broadcasting Union (EBU): “They
really liked the idea, but they had one small problem: ‘I can’t say the word ‘slag’ on
the radio!’ Apparently it is English for whore.” So the name was changed and since
then EuroSonic is broadcast all over Europe. In 2000 the Thursday night was added
to the programme and with that Noorderslag/EuroSonic pretty much had the shape
it still has now.

The real winner
So where do you go from here?
Peter Smidt: “Well we are not looking to increase the audience or participants num-
bers substantially and we don’t want to present much more bands. An audience
can absorb only so many bands in one night. We don’t want to go to bigger venu-
es, because a relatively intimate surrounding is often good for a band. What we do
want is to expand media attention for both the artists and the event.” This is done
partly by the cooperation with the EBU, by the exchange project ETEP and by the
many (foreign) professionals coming to the festival. “You can create an enormous
platform this way. A great example is Kaizers Orchestra who played here three years
ago. Their EuroSonic show gave them a lot of festival shows and airplay, resulting
in a European tour. They’re an excellent example of the effect we are aiming for.”
Noorderslag/Euroßonic is now in the same league as South by Southwest in Austin
of the Popkomm in Berlin. For three days Groningen is the centre of European pop
music. But are the bands and the music industry all that matter? “The audience is
the real winner here. For a relatively small amount they can see 180 of the best
bands in Europe in one weekend” So there you go.

In 1986 it was little more than a fun musical battle in De Oosterpoort between ten Belgian and ten
Dutch acts. “We started out as a festival for people in Groningen, but have now become one of the
main platforms in the Europan music sector,” says Peter Smidt, involved in the very first days of

Noorderslag and now working as its creative director. He takes us for a guided tour through 20
years of Noorderslag pop history...
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PLATTEGROND MAP GRONINGEN

EUROSONIC DO|THU 12 JAN

EUROSONIC KASSA GROTE MARKT
Voordat je naar de eerste zaal van je keuze
gaat, meld je je bij de EuroSonic kassa op de
Grote Markt tegenover het Grand Theatre. Tegen
inlevering van je kaarten krijg je daar het enige
geldige bewijs waarmee je overal binnenkomt.:
je polsbandje. GA DUS NIET EERST NAAR EEN
ZAAL, je wordt teruggestuurd!

Bij de EuroSonic kassa op de Grote Markt kan je
op donderdag 12 januari (vanaf 18.00 uur) en
op vrijdag 13 januari (vanaf 15.00 uur) - indien
voorradig - ook nog entreekaarten kopen. Wil je
voorkomen dat je bij de eerste concerten te laat
komt, meld je dan vroeg bij de kassa’s!
Voorkom teleurstelling en wees op tijd.
Voor alle zalen geldt: vol=vol!

Het is niet toegestaan foto-, film- of andere
opnameapparatuur, drank, drugs, glaswerk,
blik of plastic flessen mee naar binnen te
nemen.

EUROSONIC TICKET OFFICE GROTE MARKT
Before going to your first venue, please go to
the EuroSonic ticket office on the Grote Markt
(across the Grand Theatre). Hand in your tic-
ket there in exchange for your wristband, the
only valid entry for all EuroSonic venues. DO
NOT GO DIRECTLY TO THE VENUES FIRST, you
will be sent back!

On Thursday 12th January (from 18.00 hrs)
and on Friday 13th January (from 15.00 hrs)
you can also buy EuroSonic tickets (if still
available) at the ticket office. To avoid being
late for the first concerts, get your wristband
on time! All venues have a limited capacity!

You are not allowed to bring camera's or
recording equipment, alcohol, drugs, cans or
plastic bottles into the venues.

ADRESSEN ADDRESSES
GRAND THEATRE GROTE MARKT 35
HUIZE MAAS VISMARKT 35
MINERVA ZUIDERDIEP 158
MUTUA FIDES GROTE MARKT 27
MUZIEKSCHOOL ST. JANSSTRAAT 7-9
IMAGES POELESTRAAT 30
THE PALACE GELKINGESTRAAT 1
STADSSCHOUWBURG TURFSINGEL 86
SIMPLON BOTERDIEP 69
DE BEURS A-KERKHOF 4
CAFÉ KOSTER HOOGSTRAATJE 7-9
DE WALRUS PELSTERSTRAAT 25
VERA OOSTERSTRAAT 44
NEWSCAFÉ GROTE MARKT 30/33
DE SPIEGHEL PEPERSTRAAT 11
SHADRAK PEPERSTRAAT 19
CLUB 29 POELESTRAAT 29

De stichting Noorderslag participeert samen met Vera
en de afdeling Popprogrammering van De Oosterpoort
in het Productiehuis voor Popcultuur Groningen.
Gesubsidieerd door de gemeente Groningen onder-
steunt het Productiehuis dit jaar een viertal projecten,
waarin crossover en popcultuur de belangrijkste tref-
woorden zijn. Bij drie van de vier gaat het hierbij om
een nieuwe en interessante synergie tussen  popmuziek
en audiovisuals, in het vierde geval gaat het om de
popbeeldtaal in print en animatie. 

Tijdens het Noorderslag Weekend 2006 worden de vier
projecten gepresenteerd; op woensdagavond 11 janua-
ri in het Grand Theatre. De namen:  Meindert Talma &
the Negroes, Studio Frank & Lisa en T-99, Tjeerd Folmer
(Transfolmer) & Roger Muskee en Mara Piccione.      
The Noorderslag Foundation, Vera and the Pop
Programming Department of De Oosterpoort 
collaborate in the Production House for Pop Culture in
Groningen. With funds from the Groningen City Council
the Production House supports four projects this year
focussing on crossover and pop culture. Three of the
four involve a new and interesting synergy between pop
music and audiovisuals, the fourth is about pop visu-
als in print and animation.

During Noorderslag Weekend 2006 these four projects
are presented on Wednesday 11 January in the Grand
Theatre. The names: Meindert Talma & the Negroes,
Studio Frank & Lisa and T-99, Tjeerd Folmer
(Transfolmer) & Roger Muskee and Mara Piccione.    

KAARTEN VOOR NOORDERSLAG WEEKEND:
TICKETS FOR NOORDERSLAG WEEKEND:
EuroSonic DO•THU 13 jan € 15
EuroSonic VR•FRI 14 jan € 19
Noorderslag ZA•SAT 15 jan € 33
Noorderslag passe-partout ALL WEEKEND TICKET € 52
Eurosonic DONDERDAG EN VRIJDAG THURSDAY AND FRIDAY € 30
DEZE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF SERVICEKOSTEN. EXCLUSIVE SERVICE CHARGE.

PRODUCTION HOUSE
WOENSDAG
WEDNESDAY

JANUARI
JANUARY

11

KAARTVERKOOP
De kaartverkoop voor EuroSonic en Noorderslag is gestart bij de volgende
verkooppunten: de 151 grotere postkantoren, de 33 GWK-kantoren, Free
Record Shop, de 11 grotere VVV-kantoren, via de Ticketlijn (0900-300
1250), via www.ticketservice.nl en de bekende voorverkoopadressen. In
Groningen ook aan de kassa van De Oosterpoort en bij Plato en Elpee.

TICKET SALES
Tickets for EuroSonic and Noorderslag are available at the following
points: the 151 bigger post offices, Free Record Shop, the 11 bigger
tourist offices (VVV), the Ticketlijn (0900-300 1250), at www.ticketser-
vice.nl and the other regular sales points. In Groningen they are also
available in De Oosterpoort and at the Plato and Elpee record stores.
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Sad Disco is de prachtige titel van het debuutalbum
van Rhesus. En ze kunnen meer dan met de Franse
slag sterke albumtitels verzinnen. Hun liedjes hebben
minder met disco te maken (zeg maar: helemaal niks)
dan met hedendaagse, gitaargestuurde melancholie,
gevangen in liedjes die ook jouw hart moeiteloos
raken. Uit Frankrijk, meldden we dat al?

Not only do French Rhesus come up with great titles (Sad Disco is the fantas-
tic title of their debut album), they can also write great songs. Don’t be mis-
taken by the title: it’s not disco they’re playing but melancholy guitar pop.
PIAS | WWW.RHESUS-WEB.COM

21.30 UUR  RHESUS F

Alleen in Italië kunnen ze op de proppen komen met
deze stijlenmix, uniek als een echt goede
Bolognesesaus: de arty new wave van Tuxedomoon en
de nietsontziende hardcoremolen van Black Flag.
Afterhours flikt het. Na goed roeren en lang stoven zit-
ten er ook nog folk en postgrunge in het groepsgeluid,
dat voor het voetlicht wordt gebracht als zaten er iets

teveel pepers in de antipasti. 
Only Italians can come up with a mix of styles as tasty as a good Bolognese
sauce: it's got Tuxedomoon's arty new wave and Black Flag's merciless hard-
core. Afterhours decided that a bit of folk and post grunge would make things
even more yummy, and left a few peppers behind, to be added when going on
stage. 
ONE LITTLE INIDIAN | WWW.AFTERHOURS.IT

20.00 UUR  AFTERHOURS I

Ja, dat moeten haast wel IJslanders zijn. U als fervent
Eurosonic-ganger was er ook al achter dat dat eiland
meer te bieden heeft dan de briljante Björk. Neem nou
Apparat Organ Quartet, Emiliana Torrini en dit
Steintryggur dus. Sygtryggur Baldursson was ooit
drummer in Björks oude groepen KUKL en Sugarcubes,
Steingrimur Gudmundson is dè tablaman van dat

land. Ach, als de muziek maar half zo mooi is als die namen, dan staat ons
een boel moois te wachten!
With a name like that you can only come from Iceland. As a fervent EuroSonic
goer, you'll know that there's a lot more brilliance coming from that island
than just Björk. Take Apparat Organ Quartet, Emiliana Torrini and this
Steintryggur. Sygtryggur Baldursson used to be the drummer in Björks former
bands KUKL and Sugarcubes, Steingrimur Gudmundson is the tablaman of
Iceland. If the music sounds only half as good as their names, there's a lot of
beauty awaiting us!
SMEKKLEYSA | WWW.SMEKKLEYSA.NET/STEINTRYGGUR

22.15 UUR  STEINTRYGGUR ICE

Zou dat de echte naam zijn van dit fikse Zweedse
talent? Vast staat dat ze in Amerika paf staan van
zijn muziek, en niet alleen daar. Toch horen we bij
hem niet alleen alt.country, indierock, gospel en 
andere stijlen die hem als Amerikaan zouden kunnen
kwalificeren. Want ook de melancholie van de lange
Zweedse winternachten, gestold in de volksmuziek

van zijn vaderland, sijpelt door in deze beklemmende prachtliedjes.
Can this be the real name of this talented Swede? Fact is that Americans love
his music which combines alt.country, indierock, and gospel with the melan-
choly of the long Swedish nights into brilliant compelling songs.
KITE | WWW.THOMASDENVER.COM

20.45 UUR  THOMAS DENVER JONSSON S

Of eigenlijk Dave, maar Dijf staat beter, klinkt beter
en accentueert Sanders' Vlaamse wortels. Want hij is
zo'n getalenteerde Antwerpenaar, die een paar 
schitterende platen maakte voor het Rotterdamse
Clone/DUB-label. Vol jazz á la elektronica, swing op
chips, gesyncopeerde electro. Live doet ie 't met een
stel al even getalenteerde muzikanten.

His real name is Dave, but Dijf looks better, sounds better and better empha-
sises Sanders' Flemish roots. He is one of those great Antwerp talents. For the
Rotterdam Clone/DUB label he has made a few fantastic albums full of jazz á
la electronica, swing on chips and syncopated electro. On stage he is not
alone but with a group of equally talented musicians.
CLONE | WWW.DIJF.BE

23.45 UUR  DIJF SANDERS B

Hoeveel muziekinstrumenten zouden er wel niet aan te
pas komen, tijdens dit Eurosonic/Noorderslag-
weekend? Hoeveel snaren gespannen, drumstellen
opgebouwd, zware basgitaren die op tenen vallen?
Allemaal niet nodig. Bauchklang heeft aan zes superi-
eure stemmen genoeg om de spannendste muziek te
maken. 

How many instruments do you think are played during the
EuroSonic/Noorderslag Weekend? How many strings are tuned, drumkits set
up, bass guitars falling on toes? Unnecessary, Bauchklang say. They need
only six superior voices to make real exciting music. 
UNIVERSAL | WWW.BAUCHKLANG.AT

23.00 UUR  BAUCHKLANG A

Ken je Killers, Interpol, Franz Ferdinand? Drie van de
hipste bands van het moment, van wie de laatste nog
een mooi EuroSonic-verleden meetorst? Dat zijn nou
de alleractueelste invalshoeken van Campsite, het
hotste dat Denemarken ons te bieden heeft - na het
overrompelende hitsucces van Aqua, dan nog altijd.
Maar Campsite bakt er absoluut iets eigens van, dat

op de plaat en vooral op de planken volmondig overtuigt.
Heard of the Killers, Interpol, Franz Ferdinand? Three of the hippest bands of
the moment, the last of whom can boast of a grand EuroSonic past. These
three are also great inspirations for Campsite, the hottest in Denmark at the
moment - after the overwhelming hit success of Aqua, granted. But don't
worry, Campsite turn these influences into something original. Convincing on
album, and even more so on stage.
SALLY FORTH RECORDS | WWW.CAMPSITEMUSIC.COM

00.30 UUR  CAMPSITE DK



Denemarken lijkt opmerkelijk veel op Nederland. Maar
toch zouden we willen dat we hier een band hadden
als Spleen United. Ze begonnen als een traditioneel
gitaarbandje, maar ze vervingen bas en gitaar al rap
door synthesizers. Die bespelen ze echter als waren
het gitaren, dus met veel rockgevoel. Hun liedjes 
klinken experimenteel en emotioneel tegelijk. 

Denmark can be proud of this band. Starting out as a traditional guitar band,
they soon replaced bass and guitar by synthesizers. They play their synthesi-
zers like guitars, i.e. with a rock feel and boldness. Their songs sound both
experimental and heartfelt. 
COPENHAGEN RECORDS | WWW.SPLEENUNITED.DK

MUTUA FIDES
GROTE MARKT, GRONINGEN

22.15 UUR  SPLEEN UNITED DK

Een eerste plek in de Coca Cola Popstar Competition
lijkt niet zo'n veelbelovend uitgangspunt voor een
glanzende, serieuze carrière. Maar als je een aanstor-
mende Slowaakse aspirant-popster bent, ligt het 
misschien even anders. Bystík Cerven begon in clubs
en cafés met niets anders dan een akoestische gitaar
en een handjevol covers, maar is nu een gedegen en

gedreven live-act, met een complete band als rugdekking.
The first prize in the Coca Cola Popstar Competition might not seem the most
promising start for a serious career in pop music. But who knows, maybe it's
different for this Slovakian upcoming talent. Bystík Cerven started in clubs
and cafés with noting more than an acoustic guitar and a couple of covers,
but is now a convincing and driven live act with a complete band to back him.
WWW.BYSTRIK.SK/

20.45 UUR  BYSTRÍK SK
,,Tsja”, meldde een briefje dat de altijd wakkerse
Gebroeders Geurtsen onderschepten, over Bacon
Caravan Creek. ,,Niet onaardig, typisch Belgisch, 
electro-achtig. Spannend maar klein.” De ingewijde
die deze waren woorden aan het gele Post-It-briefje
toevertrouwde, had het goed gehoord. En zeker live zal
de reserve die doorklinkt in dat ,,niet onaardig” wel

verbleken. Al was het maar wegens de spectaculaire lichtshow, met veel neon
en stroboscopen.
Bacon Caravan Creek has been described by some as “typically Belgian, elec-
tro-type music. Promising but small.” We're not so sure about this “small”
thing. Especially live, with their spectacular light show with loads of neon
and strobe lights, I wouldn't exactly call them small.
BACON RECORDS |WWW.BACON.BE

20.45 UUR  BACON CARAVAN CREEK B

Ooit in Perpignan geweest? Die Franse stad schijnt
het middelpunt te zijn van een subcultuur die de
Mods en andere jaren-zestig-cults in ere houdt.
Temidden van dat garageminnende milieu doen deze
HushPuppies druk van zich spreken. Er zit soul in hun
muziek, maar die mag ook kleurrijke, psychedelische
vormen aannemen. Zelfs voor een bliepend electro-

invloedje zijn ze niet bang.
Ever been in Perpignan? This French town appears to be the centre of a sub-
culture that keeps the Mod and sixties culture alive. In this garage loving
environment the HushPuppies play their soulful and at times psychedelic
music. Never fearing a modern electro bleep to spice things up a bit.
DIAMONDTRAXX | WWW.HUSHPUPPIESTHEBAND.COM

Pop zoals Pop bedoeld is, maar zo zelden wordt
gehoord. Dat is wat The Chalets ons voorspiegelen.
Dit Ierse stel genieën liet een select gezelschap al
simultaan achterovervallen bij het aanhoren van een
briljante reeks singles, en het debuutalbum Check In
zal ervoor zorgen dat ook de rest van de wereld plat-
gaat bij deze fantastische, gitaargestuurde melodieën

en mannetjes-vrouwtjes-zang om bij te smelten.
Pop as Pop was meant to be but is so seldom heard. That is what The Chalets
play for us. These Irish geniuses have put out a series of overwhelming sin-
gles and their debut album Check In will conquer the world by melting its
heart with its fantastic guitar-based melodies and boy/girl harmony vocals.
SETANTA RECORDS | WWW.THECHALETS.COM

23.45 UUR  THE CHALETS IRL

Op het festival London Calling, dumpplaats van hippe
Engelse bandjes in de Paradiso, lieten ze al heel wat
monden openvallen. Clor dus, eigenwijs, eigenzinnig,
eigenaardig. Machinale elektronische ritmes spelen
krijgertje met metalig klinkende gitaren, om te worden
gevangen in liedjes zo pakkend dat niemand eraan
ontsnapt.

They impressed the Paradiso audience that came to the London Calling festi-
val (a kind of showcase of the latest hip English acts). Clor are extraordinary
and original, playing metallic sounding guitars over tight beats in songs so
catchy no one can turn away.
EMI | WWW.CLOR.CO.UK

01.15 UUR  CLOR UK

Die naam is Hongaars, en betekent perzik. Desondanks
komt de band van die naam dus uit Polen, en met fruit
hebben ze verder weinig uitstaande. Wel met dance,
want de wondere wereld van de dansvloergestuurde
elektronica heeft verduveld weinig geheimen voor dit
gezelschap. Zangeres DJ Patrycja verhoogt maar al te
graag de feestvreugde. Al is de titel Skirts Up! , een

nummer dat te horen is in de campagne van een Poolse telefoonprovider, niet
noodzakelijk op haar van toepassing.
This is Hungarian for peach. But the band comes from Poland, mind you, and
they're not so much into fruit as they are into dance and electronics. Singer
DJ Patrycja is there to juice things up further, although the title Skirts Up! , a
song used in a Polish telephone provider's add campaign, does not necesarry
apply to her.
2.47 RECORDS | WWW.OSZIBARACK.PL

23.45 UUR  ÖSZIBARACK PL

IJslanders met een missie. Die bestaat kort gezegd
hieruit: u kent ons niet, maar daar willen wij middels
dit EuroSonic-optreden op slag verandering in 
brengen. Dan had u maar ons prachtalbum Trabant Á
Bessastöõm moeten beluisteren, want dan was u
allang duidelijk hoe sexy en toch zo futuristisch wij
onze electropop laten klinken.

Their mission statement can be summed up like this: you may not know us,
but our EuroSonic show is going to change that for good. You should have lis-
tened to our splendid album Trabant Á Bessastöõm, then you would have
known how sexy and futurist our electropop sounds. 
SMEKKLEYSA | WWW.SMEKKLEYSA.NET

01.15 UUR  TRABANT ICE

EUROSONIC DO|THU 12 JAN
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Zwitserland is een mooi land, vol bergen, Edelweiss,
gejodel en gaten (in de kaas). Maar qua popmuziek?
Geen nood, nu is er Marvin. En Marvin staat voor Pop
met een grote P, muziek van een forse ambachtelijk-
heid met een behoorlijke stilistische instroom van 
The Beatles, via Crowded House. In hun thuisland
slaan de koekoeksklokken er flink van uit.

Switzerland is a lovely country. But it doesn't seem to be known for its great
pop music. This is not completely right, if you listen to Marvin, a band who
gives us Pop music, capital P, in the style of The Beatles or Crowded House. 
CUBIC RECORDS | WWW.WE-ARE-MARVIN.COM

21.30 UUR  MARVIN CH

Da's lastig googlen met zo'n bandnaam, maar geluk-
kig is er meer creativiteit gaan zitten in de muziek
van deze Ieren. Voorman Stephen M kunt u kennen
van indieband Rollerskate Skinny, maar bij The Radio
draait hij de knoppen net effe harder. Hun debuut-
album Kindness bracht heel wat tongen in beroering,
maar wat wilt u ook met de meest frisse popmuziek

van hun land.
This is a hopeless name for googling. Fortunately the band put a bigger crea-
tive effort in their music. You might know front man Stephen M from indie
band Rollerskate Skinny, but in The Radio he turns up the volume just a bit
more. Their debut album Kindness got them a lot of attention. Rightfully so,
because The Radio plays the freshest pop available in Ireland at the moment.
RECKUS RECORDS | WWW.THERADIO.IE

22.55 UUR  THE RADIO IRL

De gebroeders Tom en Alex White zaten ooit in de
Britse rocksensatie-voor-een-dag Electric Softparade,
en Eamon Hamilton heeft, met zijn eigen grote broer,
nog altijd zitting in de prachtband British Sea Power.
Voeg daarbij Marc Beatty op de bas en voilà: Brakes,
een pittige rockgroep die het flikte om het albumde-
buut op te nemen in vijf luttele dagen, 

,,zonder een computerscherm in zicht”
Brothers Tom and Alex White were once in the British one-day rock sensation
Electric Softparade, and Eamon Hamilton still is, with his own big brother, in
the wonderful British Sea Power. Along came Marc Beatty on bass and there
they were: Brakes, a rock outfit that were so bold to record their debut album
in no more than five days, and no computer in sight.
ROUGH TRADE | WWW.BRAKESBRAKESBRAKES.COM

00.15 UUR  BRAKES UK

Toen Liset Alea vijf was, had ze al in Cuba (haar
geboorte-eiland), Costa Rica en Florida gewoond. Een
wereldburger van geboorte dus, die zich in een kille,
naar suikerbieten stinkende Noord-Nederlandse stad
ook wel op haar plaats zal voelen. Ze zong bij de New-
Yorkse drum 'n' bass-hitgroep Etro Anime en windt de
wereld nu solo om haar vinger.

At the age of five, Liset Alea had already lived in Cuba (where she was born),
Costa Rica and Florida. A born cosmopolitan, who feels perfectly at home in
Groningen. Formerly singing with the New York drum ‘n’ bass hit act Etro
Anime she is now about to conquer the world on her own.
EMI | WWW.LISETALEA.ANGRYBITES.COM

22.15 UUR  LISET ALEA UK

Nu ook de laatste horeca-gelegenheden met Lounge in
de naam weer zijn omgebouwd tot bruine kroeg of eet-
café, worden de bokken van de lammetjes gescheiden
en komt het echte talent bovendrijven. Maar dat het
Belgisch-Nederlandse samenwerkingsverband Gare
Du Nord een langere adem heeft dan menige trend-
volger, hadden we kunnen weten, met Ferdy Lancée

aan boord: een al vanaf de jaren zeventig actieve rockveteraan die ooit de
,,Nederlandse Peter Frampton” werd genoemd - en da's al ontelbaar veel
hypes geleden! 
Now that the lounge hype is definitely over only the real talent remains. As
could be expected this Belgian/Dutch cooperation would last longer than most
of the mere followers. A lot of the credits for this go to Ferdy Lancée, a rock
veteran who’s been in the music industry since the seventies and was once
known as the Dutch Peter Frampton. 
PIAS | WWW.PIAS.COM/GAREDUNORD

23.45 UUR  GARE DU NORD B/NL

En dat schrijven we als LoOp, op het onderscheid met
de semi-legendarische Britse band Loop even duide-
lijk te maken. Deze LoOpers komen uit Frankrijk en
doen aan een aantrekkelijke melange van nu jazz,
downtempo en drum 'n' bass. Met samplers en 'echte'
instrumenten, voor het juiste evenwicht tussen digi-
tale precisie en eerlijk muzikantenzweet.

To be spelt LoOp, so as to avoid confusion with the semi-legendary British
band LoOp. These LoOpers are from France and play an infectious mix of nu
jazz, downtempo and drum ‘n’ bass, using samples and real instruments, to
get the right balance between digital precision and good old honest musici-
ans’ sweat.
ENTOURLOUPE | WWW.LOOPSOUND.ORG

01.15 UUR  LOOP F

LIVE OP
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We hoeven jou, trouw en goed geïnformeerd
Eurosonic/Noorderslag-ganger die de pophistorie
paraat heeft, niet te vertellen waar deze Britten hun
bandnaam vandaan hebben geplukt. Van David
Bowies eeuwenoude album Hunky Dory, natuurlijk! Ze
grijpen gretig in de prehistorie van de pop uit hun
vaderland en verder. Goudeerlijk songschrijversam-

bacht en funkadelische ritmes gaan hier hand in hand.
Of course we don't have to tell you, well-informed Noorderslag Weekender,
where The Kooks got their name from. From David Bowie's ancient album
Hunky Dory, of course! The Kooks love to dig deep into the prehistory of
English pop, combining old school song-writing skills with funkadelic
rhythms.
EMI VIRGIN | WWW.THEKOOKS.CO.UK

23.45 UUR  THE KOOKS UK

De missing link willen zijn tussen de Beatles en de
Stones. Daarvoor moet je òf jong & roekeloos zijn, of
Zweeds. Sugarplum Fairy is het allebei: tussen de 18
en 21, en afkomstig uit het industriestadje Borlänge.
Ze durven ook nog Clash en Oasis in de vergelijking te
proppen. Lef hebben ze, sterke melodieën ook
If you can pretend to be the missing link between the

Beatles and the Stones, you have to be either young and reckless - or
Swedish. Sugarplum Fairy are both: aged 18 to 21, hailing from the industrial
town of Borlänge. And bold enough to include the Clash and Oasis in the
comparison. They have the melodies to match their guts.
COLUMBIA | WWW.SUGARPLUMFAIRY.NU

20.45 UUR  SUGARPLUM FAIRY S
Hoe ver kun je komen met een basgitaar van zestig
pond, een keyboard van negen pond, een drumstel dat
voor driekwart bij elkaar geleend is en een simpel
orgel-lesboekje voor kinderen? Héél ver. Dat is tenmin-
ste het vaste voornemen van The Research, een stel
brutale Britten, die nu wel eens iets anders willen
eten dan kattenvoer.

That you can achieve a lot by a heavy bassguitar, keyboard and drums that
are borrowed for the most of it, and a simple organ studybook for kids, proves
the Research, the bold Brits who want to eat something else for a change
besides catfood. 
EMIRE RECORDS | WWW.THERESEARCHOPPOP.COM

20.45 UUR  THE RESEARCH UK

Yes! Mohair heeft een nummer-1-hit! Dus die vier
Britten springen de hele dag gaten in lucht en ozon-
laag. Dat 't een hitnotering in Bosnië betreft, die op
nogal schimmige wijze tot stand is gekomen, mag de
pret verder niet drukken. Keep It Together is immers
een even pakkend als ritmisch opwekkend potje
powerpop, dat 't aan de top van onze eigen Top 40, 

50 of 100 ook niet slecht zou doen.
Yes! Mohair made it to number 1! So the four Brits celebrated for three whole
days and three whole nights. And no matter that it was in the Bosnian charts.
Keep It Together is a terrifically catchy and exciting piece of pop so there's no
reason why it wouldn't reach the top elsewhere in Europe.
WWW.MOHAIRMUSIC.COM

21.30 UUR  MOHAIR UK
Da's Engels voor 'miauw”, vraag het uw kat maar.
Da's ook een Pokemon-personage. Of een eiland voor
de Ierse kust (Mew Island), voluit. Of een Deense
band, die diepe dromen verklankt in heftige doch nog
net meezingbare noise en daar geluidsschilderijtjes
vol fijnzinnige melancholie mee volkleddert.
Mew is what a cat says, it’s a Pokemon character and

it’s an island off the Irish coast (Mew Island). And it’s also a Danish band
which turns its deepest dreams into intense noise with which you can just
barely sing along with, painting wild soundscapes full of melancholy.
SONY | WWW.MEWSITE.COM/SITE_FR.HTML

22.15 UUR  MEW UK

Ja, ja, van je familie moet je't maar hebben, niet-
waar? Zanger Jon is de broer van gitarist Jim en toet-
seniste Katherine is hun beider nichtje. Of drummer
Tim en bassist Jon ook welkom zijn op verjaardagen,
want geen familie, vermeldt de bio niet. Die vertelt
ons wel dat Duels ergens tussen de jaren zestig van
Pink Floyd (incl. Syd Barrett), Pretty Things en Kinks,

de jaren zeventig van Adverts en Stranglers en de jaren tachtig van The
Smiths hun eigen weg bevechten.
It's all in the family for singer Jon, his brother guitarist Jim and their niece
keyboardist Katherine. Whether drummer Tom and bassist Jon are also welco-
me at their birthday parties, as they are not related, the bio doesn't say. It
does say that the Duels are finding their own sound somewhere between the
60s of Pink Floyd (incl. Syd Barrett), Pretty Things and Kinks, the 70s of the
Adverts and Stranglers and the 80s of The Smiths.
WWW.DUELSTHEBAND.COM

23.00 UUR  DUELS UK

Grunge, hardcore en nu metal, dat zijn de voornaam-
ste ingrediënten in de muziek van Green Lizard. Dat,
en een fikse portie ongeremde energie. Al dik tien jaar
houden onze Tilburgers dat vol. Ze zijn verlost van hun
contract met platenmaatschappij Sony, maar dat
belette ze niet om een nieuwe dijk van een plaat op te
nemen. Gemixt in Los Angeles, nog wel!

Grunge, hardcore and nu metal are the main ingredients in the music of
Green Lizard. That and a huge dose of unbridled energy. They’ve been playing
their vigorous mix for over ten years now. Relieved of their record deal with
Sony, they managed to record a new album and mix it in Los Angeles.
WWW.GREEN-LIZARD.COM

00.30 UUR  GREEN LIZARD NL

Lunchmuziek: een sterk concept, want wij van de
muziekindustrie dienen ieder moment van de dag aan
te grijpen om onze waren aan de man te brengen. We
vervolgen ons offensief met breakfastbeats. Oh…
lounge! Pardon: Yonderboi, Hongaars multitalent,
werd vijf jaar geleden gemakshalve bij die volstrekt
verdwenen stroming ingedeeld. Hij is er nog steeds,

zoals te horen op zijn nieuwe, Splendid Isolation. Mee in de verf gezet door
Tom 'Junkie XL' Holkenborg!
Lunch music: a strong concept. In the music industry we have to grasp every
moment to sell our goods. Next in our strategy are breakfastbeats. Oh…
lounge! Pardon me: Hungarian multitalent Yonderboi was categorised in this
genre which has by now completely vanished. But he is still there! For his
excellent new album Splendid Isolation he collaborated with Tom Holkenborg,
you know, Junkie XL.
MOLE | WWW.MOLE.DE/ENG/ARTISTS/YONDERBOI.HTML

01.15 UUR  YONDERBOI H



Een immigrante in het hoge noorden. Laleh komt uit
Iran, en streek een hele tijd geleden alweer neer in
Zweden. Daar vinden haar liedjes, hoogstpersoonlijk
en toch vol universele zeggingskracht, een warm ont-
haal. Ergens tussen folk, pop en singer-songwriter-
gevoeligheid vertelt ze haar verhaal: dat van Laleh,
immigrante in het hoge noorden, maar ook zoveel

meer.
Originally from Iran, Laleh came to Sweden quite some time ago. The Swedes
are very fond of her personal yet universal songs, which are somewhere
between folk, pop and singer-songwriter sensitivity, telling her immigrant’s
story and so much more than that.
WWW.LALEH.SE

STADSSCHOUWBURG
TURFSINGEL, GRONINGEN

SPIEGHEL
PEPERSTRAAT, GRONINGEN

21.25 UUR  LALEH S

Wat is er leuker dan één draaitafel? Twee natuurlijk,
of drie, vraag het de eerste de beste DJ maar. Het kan
evenwel nog véél leuker. Vijf, tien, twaalf: bij de DJ
Big Band van DJ Grazzhoppa raakt het podium bijkans
overbevolkt met draaitafelacrobaten. En daar maken
ze toch doodgewoon prachtmuziek van, onder leiding
van hun Antwerpse voorman.

What could be more fun than one turntable? Two turntables of course, or
three, ask any DJ, and he'll tell you the same. But why stop there. Five, ten,
twelve; lead by Antwerp front man DJ Grazzhoppa the DJ Big Band cram the
stage with turntable acrobats, playing simply great music. 
WWW.GRAZZHOPPA.COM

20.00 UUR  DJ GRAZZHOPPA BIGBAND B

Nog zo'n eigenzinnig stelletje dwarsliggers. De drie
van Stuurbaard Bakkebaard zetten zich moeiteloos af
tegen het overheersende Angelsaksische rock-model,
en slaan zich met grote eigenzinnigheid door hun
bonte repertoire. Wilt u daar Tom Waits of dEUS in
horen, u gaat uw gang maar. Of liever Twarres, dan?
Op hun laatste cd Whistle Dixie, weer zo'n bont palet

van creativiteit, staat tenslotte een fonetische versie van Wêr bisto.
Here's another band that prefers to swim against the stream. Rebelling
against the dominant Anglo-Saxon rock model, this trio comes up with an
inventive and colourful repertoire. If you want to hear Tom Waits or dEUS in
that then go ahead. And does anyone remember Twarres? Stuurbaard
Bakkebaard latest rich outburst of creativity Whistle Dixie contains a great
phonetic cover version of Twarres' great hit Wêr bisto.
MUNICH | WWW.STUURBAARDBAKKEBAARD.NL

22.30 UUR  STUURBAARD BAKKEBAARD NL

Ze waren pas zeventien toen ze elkaar leerden kennen,
Linde Nijland en Annemarieke Coenders. Al snel ont-
dekten ze hoe mooi hun stemmen bij elkaar pasten,
als ze aan het zingen sloegen. Een kleine vijftien jaar
later zingen ze nog steeds. Ygdrassil doet aan loep-
zuivere samenzang op puur akoestische basis. De 
vijfde cd is net uit, vol prachtig verwerkte folk-roots.

Linde Nijland and Annemarieke Coenders were only seventeen when they met
and discovered how well their two voices matched. Fifteen years later they are
still a duo and their vocal harmonies over acoustic instrumentations are still
breathtaking. Their fifth CD full of folk roots just came out.
ROUNDER | WWW.YGDRASSIL.NL

21.00 UUR  YGDRASSIL NL

Normaal hebben de Gebroeders Geurtsen het niet zo
op hippievolk, maar zeventien op een rij, dat vinden ze
wel weer grappig. Ze gaan dan ook persoonlijk natel-
len of het er echt wel zeventien zijn, straks. Het is in
ieder geval een bijzonder veelkoppig gezelschap, deze
Berlijners die een bijzondere kijk op de folk laten
horen: met de energie van de rock, de verfijnde 

elegantie van klassiek en de dansbaarheid van, eh dance.
Seventeen hippies in a row, that might be fun. So make sure you're there to
count if there really are seventeen of them. The Berlin based act have a spe-
cial approach to folk, putting in the energy of rock, the elegance of classical
music and the danceability of, well, dance.
HIPSTER RECORDS | WWW.17HIPPIES.DE

00.00 UUR  17 HIPPIES D
De herfst komt steevast op een plezierige manier fluks
dichterbij, als je een plaat opzet van het onvolprezen
combo Tindersticks. Zanger en ook overigens voorman
Stuart A. Staples doet het af en toe ook zonder zijn
Tindersticks. De hoogst informele opnamen op Lucky
Dog Recordings 03-04 laten weer een andere, wat
introverte kant horen van dit fenomeen. Verwacht live

dezelfde stijl en grandeur als mèt de Sticks, maar dan anders…
Tindersticks have always been proof to the fact that autumn can indeed be
very pleasant. Their singer and front man Stuart A. Staples likes to do an
occasional solo project, this time resulting in the Lucky Dog Recordings 03-
04. These highly informal recordings show a new, more introverted side of this
phenomenon. You may expect the same style and grandeur as with the Sticks,
but just slightly different.
BEGGARS BANQUET | WWW.LUCKYDOG.NU

22.50 UUR  STUART A STAPLES UK

Amparanoia is vooral Amparo Sanchez, zangeres van
vurige Andalusische afkomst. Gaandeweg vond ze
haar eigen muzikale bestemming, waarin de heupwie-
gende ritmes van het Latijns-Amerikaanse continent
hun plek opeisen,
maar ook de tradities van haar eigen cultuur en de
elektronica van het nu.

Amparanoia is primarily Amparo Sanchez, an Andalusian singer who gradual-
ly found her own musical destiny in which Latin-American hipswaying
rhythms as well as her own cultural traditions and modern electronica have
all found their place. 
PIAS | WWW.AMPARANOIA.COM

00.15 UUR  AMPARANOIA E
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De drie zusjes van Super 700 klinken alsof de vroege
Talking Heads geadopteerd zijn door een Afrikaanse
stam, alsof Tricky de soundtrack maakt voor de 
nieuwe David Lynch-film, alsof de Gebroeders
Geurtsen collectief flauw vallen bij die smeltende
samenzang op hallucinante instrumentaties.
Do you know the joke about the three sisters who were

going to Moscow? They (from Chekhov) didn't go. But the three sisters in
Super 700 are going, maybe not to Moscow, but surely to the top. It's like the
early Talking Heads are adopted by an African tribe, like Tricky made the
soundtrack for the new David Lynch movie, like we will faint upon hearing the
angelic vocal harmonies over hallucinative instrumentations.
CUTTING EDGE RECORDINGS | WWW.SUPER700.DE

21.30 UUR  SUPER 700 D

Duitsland! Dat dreigt het hipste popland ever te 
worden, als we de Eurosonic-deelnemerslijst eens
bekijken. Neem nou Werle & Stankowski: singer-
songwriters die zich niet laten beperken door de
akoestische gitaar, maar met de Oberheim-
synthesizer, de MPC-sampler en de fijnste beats die je
voeten zich maar voor kunnen stellen heel erg muziek

van nu maken.
Germany! It might just be the hippest pop country ever, if you look at the list
of EuroSonic acts. Take Werle & Stankowski: singer-songwriters who will not
limit themselves to the acoustic guitar but use an Oberheim synthesizer, an
MPC sampler and great beats for your feet to make music that is so now.
WWW.WERLE-STANKOWSKI.DE

22.15 UUR  WERLE & STANKOWSKI D

Nee, zo kennen we er nog wel een paar. Noorderslag is
geen Pinkpop (want leuker), Eurosonic is geen
Lowlands (want gezelliger) en Hendryk Bayrhoffer is
geen watje (want hij is Napoli Is Not Nepal). Hij 
sampelt zijn jazz spelende muzikantenvriendjes en
bouwt daar dan vrolijke knip- en plak-jazz van. Een
muzikant bij de gratie van de hard disk dus.

We could go on like this for a bit: Noorderslag is not Pinkpop (it's nicer),
EuroSonic is not Lowlands (it's got more surprises) and Hendryk Bayrhoffer is
not a stamp collector (for he is Napoli Is Not Nepal). He samples his jazz
music friends and turns this into happy cut and paste jazz. He is a typical
hard disk musician.
WWW.SHITKATAPULT.COM

20.45 UUR  NAPOLI IS NOT NEPAL D

Het schitterende Duitse Morr-label, goed voor de bete-
re, postrockende elektronische pop, brengt ons nu
weer Masha Qrella. Deze jonge Berlijnse wist in haar
thuisstudiootje, tussen optredens met Sonic Youth,
Calexico en Blumfeld door, hartbrekend mooie liedjes
vast te leggen. Liedjes van een stijlvolle elegantie, die
het onderscheid tussen elektronisch en akoestisch

moeiteloos opheft.
The fantastic German Morr label, known for its better postrock electronic pop
now brings us Masha Qrella. Between her shows with Sonic Youth, Calexico
and Blumfeld this Berlin lady managed to record an album full of heartbrea-
king songs in her home studio. In her stylish and elegant songs the difference
between electronic and acoustic has ceased to exist.
MORR MUSIC | WWW.LOK-MUSIK.DE/MASHA_QRELLA

23.45 UUR  MASHA QRELLA D

Vermona ET 6-1, heette het debuutalbum van Barbara
Morgenstern. Orgelfreaks springen nu verrukt op,
want dat is zo'n prachtig krakkemikkig type orgeltje
van Oost-Duitse makelij. La Morgenstern trok er de
fijnste melodieën uit, maar sindsdien is ze wat
modernere elektronica gaan benutten. Haar laatste
wapenfeit is het prachtalbum Nichts Muss, met

Robert Lippok van het fameuze To Rococo Rot.
Vermona ET 6-1 was the title of Barbara Morgenstern's debut. Organ freaks
will prick up their ears now, as this is one of those lovely ramshackle organs
of East-German origin. After playing her fine melodies on the Vermona, she
switched to more modern electronica. La Morgenstern's latest CD is the won-
derful Nichts Muss, featuring Robert Lippok of the famous To Rococo Rot. 
MONIKA ENTERPRISE | WWW.BARBARAMORGENSTERN.DE

01.15 UUR  BARBARA MORGENSTERN D

Hiphop auf Deutsch. Dat hoor je ook niet iedere dag
aan, wedden? Maar als Nederlanders in de moerstaal
kunnen rappen, en dat doen ze massaal tegenwoor-
dig, dan is het Duits toch zeker ook niet taboe. In die
taal doet Deichkind collectief zijn uiterste best om
,,das Volk zu vereinen und Mädels zu beeindrucken”.
Hip hop auf Deutsch. You don't hear that every day do

you? But just like in the Netherlands, or elsewhere in Europe for that matter,
there is a current trend to rap in your own language rather than in English. So
the German Deichkind do their utmost to “das Volk zu vereinen und Mädels zu
beeindrucken”. 
WWW.DEICHKIND.DE

23.00 UUR  DEICHKIND D

Maxilimilian Lenz noemde zichzelf Westbam naar zijn
idool, de legendarische hiphop-pionier Afrika
Bambaataa. In de twintig jaar dat Westbam de Duitse
dansvloeren vult heeft hij zelf een soortgelijke helden-
status verworven. Zijn laatste plaat Do You Believe In
The Westworld is dan ook een echte dansknaller
geworden. Op Eurosonic zal deze ster-DJ in actie

komen met een heuse band. 
Maximilian Lenz called himself Westbam after his idol, the legendary hip hop
pioneer Afrika Bambaataa. In the twenty years that Westbam has been filling
the German dancefloors he has acquired a legendary status in his own right.
His last album Do You Believe In The Westworld is a smashing dance killer.
On EuroSonic the star DJ will be accompanied by a real band. 
LOW SPIRIT | WWW.WESTBAM.DE

00.30 UUR  WESTBAM & BAND D

Inga Humpe en Tommi Eckart, en zij zijn de 2 in
2Raumwohnung. Eckart was eind jaren tachtig al
druk met dansmuziek en Humpe was daarvoor al
actief, onder andere met het ooit zo fameuze Palais
Schaumburg. Samen maken ze luchtige muziek van
onverwachte rijpheid en prachtig gestolde melancho-

lie. Ergens tussen Morriconeske filmmuziek, bossa nova en jouw eigen ver-
beeldingskracht.
Inga Humpe and Tommi Eckart, the 2 in 2Raumwohnung. In the late 80s
Eckart was busy playing dance music, and Humpe goes back even before
that, with the once so famous Palais Schaumburg. Together they play light yet
unexpectedly ripe music full of melancholy. It's somewhere between
Morriconesque film music, bossa nova and your own imagination.
IT.SOUNDS | WWW.2RAUMWOHNUNG.DE

02.00 UUR  2RAUMWOHNUNG D

VJ team Lichtsport
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EXCELSIOR RECORDINGS PRESENTS

Deze vier Groningse jongeheren van Propeller namen
de lessen van rock, pop, mathcore en experiment
doeltreffend tot zich en zetten hun wilde ideeën om in
uitdagende muziek, nu eens harmonisch en melan-
choliek en dan weer uitschieten in rauwe dissonanten.
The four boys from Groningen did their homework of
rock, pop, mathcore and experiment very well and turn

their wild ideas into challenging music, at times harmonious and melancholy,
then suddenly lashing out with raw dissonants.
RARA RECORDS | WWW.PROPELLERNOISE.NL

22.30 UUR  PROPELLER NL

Utrecht is het broeinest voor de talenten van Vladimir.
Er is geen druppel Russisch bloed te bekennen in dit
kwartet, hooguit een rondslingerend Nabokov-boek.
Maar dat krijgen ze nooit uit, druk als ze zijn met hun
eigen kijk op indierock: vol intrigerende spelletjes met
dynamiek en gestileerde melancholie, af en toe aan-
geblazen door een zachtjes zingende trompet.

There is not a drop of Russian blood in the veins of this Utrecht-based quar-
tet. They'll make an occasional attempt at reading Nabokov, but that's as
Russian as they'll get. They'll never finish it though, for they are far too busy
playing indie-rock full of intriguing games with dynamics, composed melan-
choly and a softly singing trumpet.
RARA RECORDS | WWW.VLADIMIR-WEB.COM

21.00 UUR  VLADIMIR NL

Op de No-Neck Blues Band na dan, zullen er maar
weinig bands zijn met de blues wel in de naam en
niet op het repertoire. Dat Blues Brother Castro uit
Brabant komt is niet echt een verklaring, dat ze met
hun luidruchtige, rauwe gitaarmuziek zeker niet de
vorm, maar wel de intentie en intensiteit van de aller-
oudste blues benaderen misschien wel. Amerika lust

Blues Brother Castro rauw, getuige de goed ontvangen optredens aldaar.
Apart from the No-Neck Blues Band there will not be a lot of bands who've
got the blues in their name but not in their music. The genre, that is. For in
their loud raw guitar music, Blues Brother Castro does indeed have the inten-
tion as well as the intensity of the blues. The live shows they did in the US
got Blues Brother Castro wide acclaim.
RARA RECORDS | WWW.BLUESBROTHERCASTRO.NL

00.00 UUR  BLUES BROTHER CASTRO NL

EuroSonic maakt gebruik van respectabele rock-clubs,
morsige kroegen, onverwacht leuke zalencentra, eer-
biedwaardige kunsthuizen en nu ook: de Martinikerk.
Daar opent Corvus Corax ons prachtige Noorderslag
weekend, met medewerking van een voltallig koor en
orkest. Deze dappere Duitsers doen aan metal en 
middeleeuwse muziek, kan het tijdlozer?

EuroSonic's venues include respectable rock clubs, seedy bars, unexpectedly
nice auditoria, art houses and now, for the first time: a church. In the
Martinikerk Corvus Corax will open our wonderful Noorderslag weekend,
accompanied by a complete choir. These brave Germans play metal and
medieval music, timeless music I would say.
WWW.CORVUSCORAX.DE

19.45 UUR  CORVUS CORAX & CANTUS BURANA D (TBC)

Ooit wonnen ze de Grote Prijs, toen heetten ze nog
anders, maakten ze andere muziek en was er een
andere frontman. Nadat die zijn biezen pakte, 
vormden de overgebleven vier Alamo Race Track, een
stijlvolle gitaargroep die de verworvenheden van ver-
schillende decennia tegelijk razendknap combineert.
Former Grote Prijs winners, albeit under a different

name, playing different music with a different front man. After he quit, the
remaining four brave members founded Alamo Race Track, a stylish guitar act
who combine the best of the past decades into intelligent songs.
EXCELSIOR | WWW.ALAMORACETRACK.NL

23.00 UUR  ALAMO RACE TRACK NL

Muzikanten van Caesar, Seesaw, Alamo Race Track en
Kopna Kopna verenigen zich. Denk je eens in de
soundtrack bij een film van David Lynch die nog
geschoten moet worden, eindeloze highways, gewelfde
landschappen vol geheimzinnige schaduwen, de 
donkere ondertoon van de vijandig ogende bewoners
tegen de achtergrond van de ondergaande zon.

Members of Caesar, Seesaw, Alamo Race Track and Kopna Kopna are united
in Ghost Trucker. Try to imagine a film by David Lynch, endless highways, cur-
ved landscapes full of mysterious shadows, the dark undertone of hostile loc-
als against the setting sun. 
EXCELSIOR | WWW.GHOSTTRUCKER.COM

20.00 UUR  GHOST TRUCKER NL

Als de nacht zijn eind nadert, de fanatiekste stappers
op hun laatste benen lopen en de sluitingstijd van
zelfs de kroegen in Groningen nabij komt. Dan en
daar, in de vochtige atmosfeer van doodgeslagen bier
en neergeslagen zweet, is Mullhouse op zijn best. Ze
maken rootsy rock voor nachtbrakers.
When the night comes to an end, the most eager club-

bers are too tired to stand on their feet anymore and even the Groningen
cafés are about to close; when the atmosphere is one of stale beer and old
sweat, that's where Mullhouse come in with their rootsy rock for night owls.
WWW.MULLHOUSE.COM

21.00 UUR  MULLHOUSE NL

Solo is het project is van Michiel Flamman, die ons
eerder al verraste met mooie muziek onder de naam 
J. Perkin en bovendien niet te beroerd is om Birgit
Schuurman van hits te voorzien.
In the studio Solo is a duo, on stage it’s a quartet. A
miraculous multiplication that cannot hide the fact
that Solo is primarily the project of Michiel Flamman,

the man who formerly made great music under the name J. Perkin and who is
also responsible for Birgit Schuurman’s hit singles.
EXCELSIOR | WWW.SONGSNSOUNDS.COM

00.00 UUR  SOLO NL

MARTINIKERK
ST. JANSSTRAAT GRONINGEN

Daniel Benjamin maakt zelf muziek, in vertrouwde
eenzaamheid: een nauwkeurige balans tussen 
traditionele singer-songwriter-waarden en wilde
klankexperimenten.
Daniel Benjamin makes music himself, still in 
lonely surroundings, creating a balance between 
traditional singer-songwritership and wild sound

experiments.
HALDERN POP RECORDINGS | WWW.DANIELBENJAMIN.DE

22.00 UUR  DANIEL BENJAMIN D
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De meeste Finse achternamen laten zich wat minder
makkelijk uitspreken, dus wees blij met dit pseudo-
niem! Haar muziek ligt ook bijzonder prettig in het
gehoor. Okee, een zekere gekunsteldheid is haar niet
vreemd, maar dat maakt de liedjes op die prachtplaat
Poverina des te karakteristieker. En let eens op die
rijke blaas- en strijkarrangementen van landgenoot

Jimi Tenor, die in het echt ook heel anders heet!
Most Finnish surnames are rather difficult to pronounce, so we should be
pleased about this pseudonym. Her music is just as pleasing. There's an ele-
ment of mannerism about it, but this makes the songs on her fabulous album
Poverina all the more characteristic. Pay attention to those marvellously rich
horn and string arrangements from fellow countryman Jimi Tenor, whose real
name of course it totally different too!
DELPHIC RECORDINGS | WWW.ASTRIDSWAN.COM

SP!TS POPNL BREAKTHROUGH AWARDS

POPNL is the national platform for information, promotion, lobbying and 
product  development for local and regional pop music organisations and
musicians. Each Dutch province sends one candidate for the award. A profes-
sional jury makes a selection of their demos, and the candidates that make it
to the final are playing tonight. The winner is announced at the end of the
night, and the first prize includes a tour of Dutch stages and festivals.

21.45 UUR  ASTRID SWAN FIN

Belgenpop en gospel: een combinatie zo onwaar-
schijnlijk, dat 't er vroeg of laat wel van moest komen.
Dus is er nu Dez Mona, een opmerkelijk duo dat zich
gretig laaft aan de rijke bron die de Amerikaanse 
gospel is. Hun debuutalbum werd opgenomen in de
Protestantse kerk van Antwerpen, met Roel van Camp
van DAAU aan hun zijde. En die helpt op Eurosonic

ook met het loven van de Heer!
Belgian pop and gospel: a combination so unlikely that it had to be made
sooner or later. And there it is: Dez Mona, a remarkable duo drinking thirstily
from the well of American gospel. Their debut was recorded in the Protestant
church of Antwerp with the aid of DAAU's Roel van Camp. He's coming along
to EuroSonic to help us praise the Lord!
MAJESTIC | WWW.DEZMONA.COM

23.15 UUR  DEZ MONA B

Haar vader, broer en twee zussen zijn allemaal actief
muziekbeoefenaren, dus zou er een leger aan paarde-
krachten voor nodig zijn om deze Sloveense schone
van haar roeping weg te houden. Neisha is een 
klassiek geschoold pianiste, maar haar eigen muziek
bewandelt het stijlvolle slingerpaadje tussen Alicia
Keys, Joss Stone en Norah Jones.

Her father, brother and two sisters are all musicians, so it would take an
army to stop this Slovenian beauty from fulfilling her destiny. Neisha is a
classically trained pianist, yet her own music meanders stylishly between
Alicia Keys, Joss Stone and Norah Jones.

00.45 UUR  NEISHA SLO

Zwitserland! Dat dreigt het hipste popland ever te
worden, als we de Eurosonic-deelnemerslijst eens
bekijken. Neem nou Trummer, een jeugdig muzikant
uit het Alpendorpje Frutigen (bij de derde Alp rechts,
t.o. het tweede Alpenweitje). In zijn muziek komt veer-
tig jaar rock-historie samen, vormgegeven met een
singer-songwriter-mentaliteit die toch niet bang is om

af en toe wat herrie te schoppen.
Switzerland! It might just be the hippest pop country ever, if you look at the
list of EuroSonic acts. Trummer, a young musician from Frutigen combines
forty years of rock history in his singer-songwriter music, which is not as soft
as you might think.
SOUNDSERVICE | WWW.TRUMMERONLINE.CH

20.45 UUR  TRUMMER CH

LIVE OP

VOOR MEER INFORMATIE CHECK

FOR MORE INFORMATION  CHECK

WWW.NOORDERSLAG.NL
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leuk,
het komt op de radio
Als je wel eens eerder op EuroSonic geweest bent en je zag zo’n grote opnamewa-
gen staan, dacht je misschien: “leuk, het komt op de radio.” Maar je staat er dan
waarschijnlijk niet bij stil dat de opnames tot in Portugal en IJsland aan toe te
horen zullen zijn. Want er komen niet alleen bands uit heel Europa naar EuroSonic,
opnames van EuroSonic gaan ook weer naar heel Europa. En wat heeft dat eigen-
lijk met het Songfestival te maken?

De muziek op het Songfestival en die op EuroSonic zouden we met wat goede wil
allebei onder het kopje ‘populaire muziek’ kunnen plaatsen, maar dat vergt toch al
vrij veel voorstellingsvermogen. Nee, de overeenkomst zit in het feit dat de
European Broadcasting Union (EBU) die al sinds de jaren vijftig het Songfestival
produceert en verspreidt, en waarin alle publieke omroepen van Europa samenwer-
ken, ook de opnames van EuroSonic doorgeeft. 

Dit jaar komen er behalve uit Nederland, ook opnamewagens
uit Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk
naar Groningen. Deze opnames gaan naar alle publieke
omroepen in Europa (en zelfs verder). “Ik loop wel wat lan-
ger mee  in het radiowereldje en ik ken redelijk wat festivals
in Europa, maar zo’n verregaande vorm van samenwerking
heb ik echt nog nooit meegemaakt.” zegt Ben Houdijk, coör-
dinator Productie van 3FM, maar ook lid van de werkgroep
EuroSonic van de EBU. Deze werkgroep coördineert de regi-
stratie van live-popconcerten en de verspreiding van de
geluidsopnames. EuroSonic zal dit jaar in maar liefst 24
landen op de radio te horen zijn. 

Maar vanwaar die grote belangstelling voor wat er op
EuroSonic gebeurt? Ben Houdijk: “Het bijzondere aan EuroSonic is dat het muziek
uit Europa wil laten horen, dus ook muziek uit Slowakije, IJsland en Portugal. Terwijl
de meeste festivals een lokale of Anglo-Amerikaanse inslag hebben, heeft
EuroSonic echt een pan-europese uitstraling.” Vanwege deze uitstraling is destijds
ook de samenwerking met de EBU gezocht. Het sluit goed aan bij hun doelstelling
tot Europese samenwerking. Maar er is meer: “De publieke omroepen in elk land
hebben de mogelijkheid een band uit te zenden naar Groningen. Het voordeel daar-
van is dat die band dus ook gegarandeerd opgenomen en in het eigen land uitge-
zonden wordt. Daarmee verzekert het festival zich van de steun van de radiozen-
ders in heel Europa.” En dat is natuurlijk goed voor de internationale publiciteit.
Vorig jaar zonden 23 omroepen 26 bands/acts in, een aardig aantal op het totaal
van 140 bands dat op EuroSonic speelde. De Nederlandse publieke omroep, in casu
3FM, koos vorig jaar voor Relax en dit jaar voor Gem.

En wat merk je als gemiddelde bezoeker van EuroSonic nou van deze
afspraken? Behalve dat je af en toe om een opnamewagen heen
moet lopen? Ben Houdijk:
“Je kunt het merken aan de enorme diversiteit aan bands

die er staat. Waar je het ook aan zou kunnen merken is
grote hoeveelheid opnames die via 3FM maar ook via
3voor12.nl beschikbaar komen voor uitzending. Wij zou-
den dat in ons eentje nooit kunnen trekken.”

DOOR André Dodde

it’s on the radio
hey,

“HET BIJZONDERE AAN
EUROSONIC IS DAT HET MUZIEK
UIT EUROPA WIL LATEN HOREN,

DUS OOK MUZIEK UIT
SLOWAKIJE, IJSLAND EN

PORTUGAL.

EUROSONIC AIMS TO PRESENT
EUROPEAN MUSIC, INCLUDING
SLOVAKIAN, ICELANDIC AND

PORTUGUESE MUSIC.

If you’ve been to EuroSonic before and you saw one of those big radio cars, you
may have thought ‘hey, it’s on the radio’. But it probably did not occur to you that
the EuroSonic recordings are broadcast as far as Portugal and Iceland. Not only
do bands from all over Europe come to play at EuroSonic, EuroSonic recordings
are in their turn broadcast all over Europe. But does this have anything to do with
the Song Contest?

It does. With some effort, you might label both the music you hear on the Song
Contest and on EuroSonic as ‘popular music’. But what the two really have in
common is the fact that the European Broadcasting Union (EBU) which has pro-
duced and broadcast the European Song Contest ever since the fifties and which
is a joint operation of all European national broadcasters, also broadcast the
EuroSonic recordings.

This year mobile recording units from Holland, Sweden, Denmark, Germany,
Belgium and France will be coming to Groningen. Their recordings go to all natio-
nal radio stations in Europe (and even beyond). “I’ve been around in the world of
radio for a while, and I know quite a few European festivals, but a cooperation
like this is really unique,” says Ben Houdijk, 3FM Production Coordinator, but also
member of the EBU Eurosonic partnership. This partnership coordinates the regi-
stration of live concerts and the distribution of these recordings. EuroSonic 2006
will be broadcast on the radio in no less than 24 countries. 

But what’s so special about the EuroSonic Festival? Ben Houdijk’s answer is
clear: “EuroSonic aims to present European music, including Slovakian, Icelandic
and Portuguese music. Whereas most festivals have a local or Anglo-American
emphasis, EuroSonic stresses the pan-European feel.” It is this pan-European
element that started the cooperation with the EBU, as it fits their target of inc-
reasing European collaboration. But there’s more. “Each member country’s natio-
nal radio station is allowed to send one band to Groningen. Their performances
are all recorded and broadcast in their own country. For EuroSonic this means
guaranteed support from the national radio stations all over Europe.” Which of
course is good for international publicity. Last year 23 radio stations sent 26
bands/acts, quite a substantial part of the 140 bands that played on EuroSonic.
In 2005 Dutch radio station 3FM sent Relax, in 2006 Gem is the lucky one.

So what will the EuroSonic audience actually notice from all this? Except for
having to walk around a radio truck here and there? Ben Houdijk:
“They’ll notice the enormous diversity of bands playing. And of course the huge
amount of recordings that can be heard on 3FM but also via 3voor12.nl. Dutch
radio alone could never do that.”
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Denk eens na over de vraag wie je vijf favoriete artiesten zijn. Klaar? Hoeveel pro-
cent van hen is afkomstig uit de Verenigde Staten of Groot-Brittanië? 60%? 80%?
Of nog meer? Dat is niet verwonderlijk. Sinds de introductie van de geluidsdrager
heeft het Europese vasteland zich voornamelijk gericht op popmuziek afkomstig van
Amerikaanse en Britse bodem. De Beatles verstevigden dit beeld alleen maar. Zelfs
het IJzeren Gordijn kon hun vrolijke en enthousiaste gitaarpop niet tegenhouden. Het
succes van de Fab Four zorgde er voor dat bands in Europa zich vooral lieten inspi-
reren door de Engelse en Amerikaanse gitaarpopsound. En dat is zonde, want er
gebeurt zoveel meer in andere landen. Muziek zoals je nog nooit gehoord hebt en die
volstrekt uniek is. En juist van frisse en originele geesten is de ontwikkeling van de
popmuziek afhankelijk. Anno 2006 is de blik nog steeds op Engeland en Amerika
gericht, maar tegelijkertijd  wordt er meer en meer naar het eigen muzikale erfgoed
gekeken. Op deze manier ontstaat een unieker geluid. En juist hiermee kan men de
interesse van het (buitenlandse) poppubliek winnen, dat genoeg heeft van bands
die als twee druppels water op hun Engelse of Ameriaanse voorbeelden klinken. Onze
oren zijn tegenwoordig een stuk verwender dan die van onze ouders. Zo onbevangen
zijn we niet meer. Onze aandachtsspanne is korter, wij zijn de zapgeneratie. Maar wij
hebben met onze ouders gemeen dat we altijd verlangen naar iets nieuws. Vandaag
is geschiedenis. Het gaat om morgen. En met de globalisering en de rol van inter-

net spelen grenzen daar geen rol meer bij. Het is een perfecte voedingsbodem voor
Europese acts om zich aan te sluiten bij de EU-gedachte. De ogen op elkaar richten,
maar met behoud van de eigen cultuur en verschillen. Want de volgende briljante
muzikale ontdekking hoeft niet per sé van de overkant van het Kanaal of de
Atlantische Oceaan te komen. Europa heeft met zijn vele landen en bijpassende
eigen identiteiten enorm veel te bieden op muzikaal gebied. Alleen moet je wel weten
waar je moet zoeken, om die fantastische Finse punkband te ontdekken of die ont-
roerende Portugese zangeres te horen. Daar helpt Robert Meijerink je bij. Hij is 
programmeur van EuroSonic en is uitstekend op de hoogte van de Europese muziek-
markt. Hij zorgt ervoor dat jij vanavond staat te juichen bij een band waar je nog
nooit eerder van gehoord hebt. Hoe weet hij welke Europese bands het in de toekomst
helemaal gaan maken? Enthousiast vertelt hij: ´Een band moet Europese potentie
hebben. Is de muziek kwalitatief goed genoeg om in meerdere Europese landen aan
te slaan? Zou een festival in Hongarije of Spanje iets aan deze band hebben?
Daarbij kijk je met een andere bril, een Europese. Ieder land heeft zijn eigen gitaar-
popbands. Het gaat om de acts die ze in het buitenland niet hebben, juist die zijn
interessant. Europa heeft fantastische artiesten rondlopen met een volstrekt uniek
geluid, waar niemand nog van gehoord heeft. Het voormalige Oostblok heeft bijvoor-
beeld nog heel wat verrassingen voor ons in petto. Het is aan EuroSonic om deze ver-
rassingen aan het publiek te presenteren. Het is niet voor niets dat iemand als John
Peel elk jaar op het festival aanwezig was. EuroSonic is een muzikale strooptocht
waar je je kan vergapen aan de grote bands van morgen. Met het publiek als de
grootste winnaar´. 

IEDER LAND HEEFT ZIJN EIGEN GITAARPOPBANDS. 
HET GAAT OM DE ACTS DIE ZE IN HET BUITENLAND NIET HEBBEN

EVERY COUNTRY HAS ITS GUITAR BANDS AND THESE ARE NOT 
INTERESTING FOR AN OTHER COUNTRY.

MUSIC

EUROPE

Think about your favourite bands for a moment. Ready? What percentage of them
are from the UK or the US? 60%? 80%? Or even more? That’s no coincidence. Ever
since the introduction of the music carrier, the European mainland has focused on
pop music coming from these nations. The Beatles strengthened this focus. Even
the Iron Curtain couldn’t stop their exciting and happy guitar pop. The success of
the Fab Four inspired thousands of bands to play guitar music in the same vein. And
that’s quite a loss, since there is so much more exciting music being made in other
countries. Music like you’ve never heard before that is totally unique. And it’s this
fresh and original approach that’s important for the development of pop music. In
the year 2006, bands are getting more inspired by their own musical heritage than
by the zillionth British or American guitar band. The outcome is a more unique
sound. And this is exactly the way to get people in other countries interested in your
music. People who are bored with hearing bands that sound like one another.
Nowadays our ears are more spoiled than the ones of our parents. We are not that
unprejudiced anymore. Our attention span is shorter. We’re the zapping generation,
after all. But we have in common with our elders that we always are eager for some-
thing new and fresh. Today is history, it’s all about tomorrow. The globalisation and
the role of the Internet made sure borders are not an issue anymore. It’s a perfect
ground for European acts to join in on the European Union thought of focusing on

each other, but with preservation of one’s own culture and differences. It’s this pre-
servation that can make sure the next brilliant musical discovery can be from a
country other than the UK or US. The many countries of Europe and its unique iden-
tities have so much to offer music-wise. The problem is getting to know where to
find that fantastic Finnish punkband or that touching Portuguese singer. That’s
where Robert Meijerink comes in. He is the musical director of the EuroSonic festi-
val and knows exactly what’s going on in the European music world. He is the one
who made sure you’re screaming at the top of your lungs tonight for a band you’ve
never heard about before. How does he know which European bands are going to be
huge in the future? He is more than happy to explain. ‘A band has to have European
potential. Is their music good enough to appeal to music lovers in various European
countries? Will a band do well at a Hungarian or Spanish festival? In deciding this
you look at a band with European eyes. Every country has its guitar bands and these
are not interesting for an other country. It’s about the acts other countries don’t
have. Europe has some fantastic artists with a totally unique sound that no one has
ever heard about. The Eastern European countries, for example, have still some
musical surprises for us, and it’s our duty to unfold these at the EuroSonic festival.
It’s no coincidence that the legendary BBC DJ John Peel was at our festival every
year. EuroSonic is a musical forage where one can be surprised by the great names
of tomorrow. With the audience as the biggest winner.’

muziek IN
europa
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TIMETABLE VRIJDAG FRIDAY 13 JAN

EUROSONIC
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De Smaakpolitie weet niet goed wat te maken van
Good To Know You, de hit van Utrechts trots Gem.
Want het nummer werd speciaal geschreven voor een
reclamespot, waarna de componisten de bijpassende
band erbij zochten. Maar wat zou het? Een goed liedje
is een goed liedje en een goeie band is een goeie
band. En dat is Gem, dat weliswaar maar ietsje zijde-

lings van de lijn Strokes-Oasis opereert, maar wel weet hoe te knallen!
The taste police are not quite sure what to make of Good To Know You, Gem's
well-deserved hit. The song was written especially for a commercial, after
which the composers had to find a suitable band to play it. But so what? A
good song is a good song and a good band is a good band. And Gem is a
good band, playing its Strokes/Oasis mix with an energy so infectious, a hit
was imminent.
EXCELSIOR | WWW.GEM-ONLINE.NL

Zeg nu niet dat je nooit eerder de joik-traditie van de
Sámi hebt gehoord. Vorig jaar immers schitterde Niko
Valkeapää al op Eurosonic. Nu neemt Adjagas de 
honneurs waar. Dit Finse duo, dat de beginselen van
de joik van huis uit meekreeg, schitterde al op het
roemruchte Glastonbury-festival. Dus wees hip, juich
voor joik.

Don't tell me you never heard of the joik tradition of the Sámi! Last year we
had Nike Valkeapää represent their music in the Grand Theatre. This year
Adjagas is there to defend the Sámi honour. This Finnish duo already made it
to Glastonbury with their pure and beautiful music. 
WWW.TRUSTMERECORDS.COM/ADJAGAS.HTM

20.45 UUR ADJAGAS N

Zweden is een mooi land, en de muziek die daarvan-
daan komt is eigenlijk nog mooier. Nee, de tijd heeft er
niet stilgestaan sinds ABBA. Froberg verricht het mees-
te werk met compaan Linus Larsson, die live achter de
drums zit. Live doen er nog een bassist en een gitarist
mee. Aha, ook een kwartet met twee duo's dus!
Sweden is a lovely country, its music may be even

better. Time hasn’t stood still there since ABBA. Froberg does most of the work
with his mate Linus Larsson, who gets behind the drumkit when they’re on
stage. Also joining them there are a bassist and a guitarist. Would you belie-
ve that, it’s another quartet consisting of two duo’s!
SILENCE RECORDS | WWW.TOBIASFROBERG.COM

22.15 UUR  TOBIAS FROBERG S

De mooiste titel in dit hele magazine, dat is pomaïe
Klokochazia balek, zonder twijfel. De man die zo'n
albumtitel vol abstracte klankpoëzie kan bedenken
wordt door ons al tot genie uitgeroepen, nog voor we
een noot gehoord hebben. Nosfell, genie te Frankrijk,
maakt een soort plaats- en tijdloze wereldfolk, waar-
mee hij het verhaal vertelt van die malle Klochozen en

hun troonpretendent Blewkhz Gowz. Hoor eens, wij verzinnen het niet, Nosfell
wel!
The best title of the entire magazine is definitely pomaïe Klokochazia balek.
The man who can come up with an album title like that must be a genius.
Nosfell is from France and makes a kind of placeless and timeless world folk,
telling us the story of the silly Klochozes and their heir to the throne Blewkhz
Gowz. 
AUTOPRODUIT | WWW.NOSFELL.COM

23.45 UUR  NOSFELL F

Yonderboi kent u wel, anders kijkt u toch even verder-
op in dit magazine. Misschien zegt Zagar u ook wel
iets, het project van Yonderboi-toetsenman Balazs
Zsagar. Maar dan kent u DJ Bootsie ook, de man die
in beide projecten druk met draaitafels in de weer is.
Dat doet hij nu ook op eigen kracht, begeleid door zijn
bloedeigen kwartet. 

If you don’t know Yonderboi, you might want to look him up elsewhere on this
site/in this magazine. Maybe you’ve heard of Zagar, Yonderboi keyboardist
Balázs Zságer’s project. If so, you will surely know DJ Bootsie, the man behind
the turntables in both projects. On EuroSonic he’s presenting his own project,
backed by his own quartet. 
UGAR | WWW.DJBOOTSIE.COM

20.00 UUR  DJ BOOTSIE QUARTET H

Klinkt Spaans, Italiaans, Occitaans, Catalaans. Maar
is Duits. Dat is de eerste verrassing rond deze groep,
die dus geen zangeres is - hee, daar is de tweede 
surprise al! - en er zelfs geen aan boord heeft. Het is
een achtmansgroep uit Berlijn, die graag mag rappen
maar dan liefst over zinniger zaken dan Ficken,
Bumsen, Blasen.

It sounds Spanish, Italian, Occitan, Catalan even. But it is in fact German. It
sounds like the name of a female vocalist, but it is an eight piece act from
Berlin who like to rap, preferably about stuff that goes beyond Ficken,
Bumsen und Blasen.
UNIVERSAL URBAN | WWW.CULCHACANDELA.DE

21.30 UUR  CULCHA CANDELA D

Ooit werd de clip van Bundy per ongeluk overdag uit-
gezonden. Talloze Noorse kinderzielen werden voor het
leven getekend, want Animal Alpha, de schuldigen,
kozen niet voor de meest zachtzinnige beelden om hun
hardhandige zwartgalligheid te illustreren. De Noorse
noisemakers namen hun debuutalbum op in
Californië, met mensen die ook weten hoe ze Tool en

System Of A Down goed moeten laten klinken.
Once their video for Bundy was accidentally broadcast during daytime, dama-
ging countless Norwegian innocent children's souls. The imagery Animal
Alpha use to illustrate their tough reality are not for the soft-hearted. The
Norwegian noise makers recorded their debut album in California with the
people who knew how to make Tool and System Of A Down sound just right.
RACING JUNIOR | WWW.ANIMALALPHA.COM

00.30 UUR  ANIMAL ALPHA N
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Luxemburg is een klein land. Uit dat kleine land komt
Torpid, een veelbelovende groep die bijna de grungen-
de intensiteit van Nirvana doet herleven. Komt de
grunge in dat dwergenlandje nu pas aan, of loopt
Luxemburg alweer vooruit op een heuse grunge-
revival? In ieder geval denken sommige mensen bij
het aanhoren van deze band ook aan Sonic Youth,

Helmet en Shellac. En niemand minder dan Shellac-voorman Steve Albini, 
ook ooit in de weer met Nirvana, gaat de nieuwe Torpid-plaat produceren,
ehm, opnemen. Dus dan doet die vraag er al niet meer toe.
Luxembourg is a small country. And it brings us Torpid, a promising band that
almost brings Nirvana's grunged intensity back to life. Is it because grunge
has arrived in Luxembourg just now, or is Luxembourg leading us into a grun-
ge revival? Other names that come to mind listening to Torpid are Sonic
Youth, Helmet and Shellac. None other than Shellac front man Steve Albini,
who priorly also worked with Nirvana, will produce the new Torpid album.
Making the above question irrelevant.
ACRASIA PRODUCTION | WWW.TORPID.LU

MUTUA FIDES
GROTE MARKT, GRONINGEN

20.45 UUR  TORPID L
En u dacht The Darkness het summum was van 
hardrock-vanuit-de-achteruitkijkspiegel? Vergeet het
maar, want The Answer voert de leer-en-spijkerbroek-
trip nog een stuk verder. Als je deze Ierse betonvlech-
ters hoort rocken, zul je wensen dat de jaren zeventig
nooit opgehouden waren. Blues, soul en vooral veel
rauwdauwende gitaren worden volgens Grand Funk

Railroad- en Led Zeppelin-recept in de betonmolen gestort, op een manier die
de hangsnorren van onze Gebroeders vrolijk op doet krullen. 
If you think The Darkness were the peak of hardrock as seen from the rear
view mirror, you're sorely mistaken. The Answer takes this leather and jeans
trip just one step further backwards. Hearing these Irish steel benders rock
you'll wish the seventies never ended. Blues, soul and especially raw guitars
are thrown in the concrete mixer in Grand Funk Railroad and Led Zeppelin
doses, making your drooping moustache curl up like it hasn't in years.
ALBERT | WWW.THEANSWERMUSIC.COM

23.00 UUR  THE ANSWER IRL

Boss en Hoss: twee oldtimers die er genoeg van 
hebben om op de prairie achter de koeien aan te gaan
om dan 's avonds bij het kampvuur per gitaar oude
liedjes op te bakken. Die schrijven ze nu zelf, en via
het voor hen zo moderne medium internet proberen ze
de wereld te veroveren. Met behulp van collega-cow-
boyvrienden op wasbord, ukelele en meer van die lan-

delijke instrumenten. 
Boss and Hoss: two old-timers that are fed up with chasing cows on the prai-
rie only to end up sitting by the campfire at night and replay old tunes. So
they decided to write their own tunes and sell them through the internet,
aided by fellow cowboys on washing board, ukelele and other rural instru-
ments. 
ISLAND/UNIVERSAL | WWW.THEBOSSHOSS.COM

00.30 UUR THE BOSSHOSS D

Ja, u kent B.T.R. niet, maar u bent dan ook geen
Bulgaar. Want dan had u wel geweten dat B.T.R. al
twaalf jaar bestaat, al dik vijftien hits scoorde, al
2000 concerten in meer dan tien landen gaf, al twee
keer in China toerde en al door twee miljard mensen
bekeken werd tijdens een tv-uitzending van zo'n
Chinees optreden. Welke andere band op EuroSonic

zegt ze dat na?
You may not know B.T.R., but then, you're not Bulgarian. Had you been
Bulgarian you would have known that B.T.R. have been together for 12 years,
have had over 15 hits, played 2000 concerts in over 10 countries, toured
China twice and have been watched by over 2 billion people during a TV show
of one of these concerts. Now what other EuroSonic act can say that after
them?
STARS  RECORDS | WWW.REMAPOOL.COM/BTR

22.15 UUR  B.T.R. BG
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Engeland moet nog niet zo veel van Dungen hebben,
maar opmerkelijk genoeg hebben deze Zweden in
Amerika al enige kringen in de vijver veroorzaakt. In
hun muziek is absoluut iets van de Zweedse natuur
en volksaard terug te horen, maar ook de moderne tijd
is niet voorbijgegaan aan de tere ziel van Gustav
Ejstes. Hij verruilde de sampler voor een gedegen

beheersing van meer traditioneel instrumentarium, met opwindende resultaten.
The music of Swedish Dungen is so impressive that even in the US they're
popularity is rising. It combines elements of the calm Swedish nature and
character, but these are intelligently turned into music that is 100% now.
Gustav Ejstes traded in his sampler for a more traditional rock instruments
and the outcome is very exciting.
SUBLIMINIMAL SOUNDS | WWW.DUNGEN-MUSIC.COM

20.45 UUR  DUNGEN S
De beste live-band die Oslo momenteel heeft, zo
zeggen sommige landgenoten trots over deze stoere
Noren. Ze toerden al in Engeland, maar ook in het
verre Pakistan. De clips in Bollywood-stijl, die ze daar
opnamen, zouden dagelijkse kost moeten zijn op MTV,
maar ja. Hun muziek, vraagt u nu? Indierock, klassie-
ke rock, uitbundig jankende synthesizers en opjutten-

de beats en samples.
A lot of Norwegians consider them the best live band in Oslo at the moment.
They have toured in England, as well as in Pakistan. The Bollywood-style
video's they recorded there should be on the daily MTV menu. Their music is
indierock, classic rock, exuberant synthesizers over driving beats and samples.
SILENCE | WWW.LUKASKASHA.COM

22.15 UUR  LUKAS KASHA N

Niet de Belgische electropioniers (zingt u mee?
Moskow Diskow), maar een fris Brits bandje dat vol
goede moed het wiel opnieuw uitvindt. Dat wiel draait
dan om een lekker fris klinkende mix van elektronica,
alternatieve rock en vreemde experimenten. Naast de
laptop staat een theremin, naast de piano een vocoder.
These are not the Belgian electro pioneers that gave

us Moskow Diskow, but a fresh new British act that reinvents the wheel hap-
pily. Their wheel is a fresh sounding mix of electronica, alternative rock and
weird experiments. Next to the laptop there is a theremin, next to the piano a
vocoder.
FORTUNE AND GLORY RECORDS | WWW.COMMUTERMAYHEM.COM

23.45 UUR TELEX UK Zweden: Dat dreigt het hipste popland ever te worden,
als we de Eurosonic-deelnemerslijst eens bekeken.
Deze lui bezochten onze kusten al eens als voorpro-
gramma van The Magic Numbers, om je een idee te
geven van hun muzikale oriëntatie. Hoewel die meer
neigt naar Arcade Fire met een fikse hint Robert
Smith in de zangpartijen, maar hoe dan ook: de Shout

Out Louds klinken hip genoeg om Eurosonic aan hun voeten te spelen.
Sweden! It might just be the hippest pop country ever, if you look at the list of
EuroSonic acts. The Shout Out Louds have played in Holland before as the
support to The Magic Numbers. Musically you should think more of Arcade
Fire with a lot of Robert Smith in the vocals, anyway: they should impress at
EuroSonic easily.
CAPITOL RECORDS | WWW.SHOUTOUTLOUDS.COM

01.15 UUR  SHOUT OUT LOUDS S
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Sikter is een heel vies woord in het Turks. Dus is het
nogal een statement om je band zo te noemen, zeker
als je uit het door oorlog en geweld geteisterde
Bosnië-Herzegovina komt. Sikter ging van start in het
belegerde Sarajevo, was voorprogramma bij het con-
cert van U2 in die stad, werd geproduceerd door Brian
Eno, laat zich live begeleiden door videoprojecties en

maakt op eigen kracht slimme, sfeervolle elektronische pop-met-een-dans-
twist.
Sikter is a very dirty word in Turkish. So it's quite a statement to call your
band that, even more so if you're from Bosnia-Herzegovina with it's history of
war and violence. Sikter were formed in Sarajevo when it was under siege,
they did the support for U2 there, were produced by Brian Eno, have video
projections at their live shows and make intelligent atmospheric electronic
pop with a dance twist.
GRAMAFON SONY I WWW.SIKTER.COM

MUZIEKSCHOOL
ST JANSSTRAAT, GRONINGEN

20.00 UUR  SIKTER BH

Tja, zondagsrijders. Minstens één dag per week kun je
er niet om heen, letterlijk. Nu is dat in het geval van
deze Sunday Drivers geen straf, hoor. Hun muziek is
bovendien sneller, energieker en wendbaarder dan de
naam suggereert. Denk aan Kinks, Band, Byrds, Wilco,
Jayhawks en andere tijdsloze ambachtslieden en je
komt een beetje in de buurt van wat deze

Spanjaarden nastreven. 
The Sunday Drivers'music is more energetic and fast than their name sug-
gests. Think of The Kinks, The Band, The Byrds, Wilco, Jayhawks and other
timeless craftsmen and you've got a clear picture of where these Spaniards
are going. 
NAIVE I  WWW.THESUNDAYDRIVERS.COM

21.30 UUR  THE SUNDAY DRIVERS E

Punk, rock en de ,,Hamburger Schule”, dat zijn de
voornaamste ingrediënten van wat Madsen ons voor
gaat zetten. Nee, het gaat hier niet om McDonalds-
werknemers met ambities om hogerop te komen (en
ooit eens biefstuk te leren bakken), maar om ooster-
buren die hun gitaren met de Duitse slag afranselen.
Punk, rock and the ,,Hamburger Schule” are on the

main menu for Madsen. This German act’s popularity is rising fast, and no
wonder the way they lash out at their guitars.
UNIVERSAL I WWW.MADSENMUSIK.DE

23.00 UUR MADSEN D

De mannen van Skyline verdienden hun sporen al in
het voorprogramma van Grote Namen als 808 State
en The Orb. En da's niet niks, hoor, als je een
Tsjechisch sextet bent. Ze begonnen met de hyperac-
tieve ritmes van de drum 'n' bass, maar toen die stijl
op zijn kont lag evolueerde het geluid naar hypermo-
derne Pop van Nu, met de Dansbeats van de

Toekomst.
Skyline did support shows for big names like 808 State and The Orb. Which is
quite something for a Czech sextet. Originally playing the hyperactive beats of
drumm'n'bass, but when that genre went downhill they moved over to hyper-
modern cutting edge dance beat pop.
U:BAHN RECORDS I WWW.SKYLINEWEB.CZ

00.30 UUR  SKYLINE CZ
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Nederlandse hiphop, maar niet eens in het
Nederlands. Ook in andere opzichten blijft Mindstate,
het verrassende debuut van dit duo, dichter bij de
Amerikaanse voorbeelden. Maar die voorbeelden zijn
dan wel lui als Blackalicious, Talib Kweli en Common,
bij wie het eerder om experimenteerdrang gaat dan
om bling bling. Er zit soul, jazz, klassiek, psychedelica

en broken beat in hun muziek, en Perquisite speelt cello.
It's Dutch hip hop, but not in Dutch. In other respects too Mindstate, the sur-
prising debut of this duo, sticks rather closely to its American examples. Their
influences are Blackalicious, Talib Kweli and Common; all acts who are more
interested in experiments than in bling bling. In Pete Philly & Perquisite these
experiments result hip hop mixed with soul, jazz, classical music, psychedeli-
ca and broken beat, and Perquisite plays the cello.
EPITAPH | WWW.OURMINDSTATE.COM

20.45 UUR  PETE PHILLY & PERQUISITE NL
K's Choice, kennen we die nog? En Sarah Bettens, de
zangeres die met succes op de solotoer ging? En broer
Gert? Die, Gert Bettens dus, herrijst nu als Woodface.
Onder die naam kan Bettens eindelijk zijn eigen crea-
tieve ambities uitleven, los van de druk van't succes.
Op zijn debuut Good Morning Hope komen jaren-
zeventig-gitaarrock, ambachtelijke Beatles-pop en

moderne gevoeligheid eigenzinnig samen.
Anyone remember K's Choice? And Sarah Bettens, the singer that successfully
embarked on a solo career? And her brother Gert? Well, this Gert Bettens can
now be seen and heard as Woodface. Free from the pressures of success he
can play the music he wants to.  His debut Good Morning Hope contains an
original combination of seventies guitar rock, old-fashioned Beatles pop and
modern sensitivity.
PIAS | WWW.WOODFACE.COM

20.00 UUR WOODFACE B

Evil Has Never is het allerovertuigendste statement
waarmee Union Of Knives zich aan het volkje voor-
stelt. Het is een single om van te dromen, een donker
dreinend en subversief sfeervol liedje vol narcotische
nevels, dat zich aan alle mogelijke begrenzingen lijkt
te willen onttrekken. Opgenomen terwijl de studio leek
te vibreren van ontzag voor dit immense talent.

Ergens in Glasgow, thuishaven van dit bijzondere bandje.
Evil Has Never is a compelling first introduction to the Union Of Knives. It is
an astonishing single, dark, subversive, drawing you into an atmosphere of
endless narcotic hazes. They recorded it in Glasgow, home of this remarkable
band.
PIAS | WWW.UNIONOFKNIVES.COM

21.30 UUR  UNION OF KNIVES UK

00.30 UUR  TBA 

Aaah, Barcelona en flamenco! Wijsneuzen slaan ons
al om de oren met de wijsheid dat die muziek hele-
maal niet uit Barcelona stamt maar uit het veel zui-
delijker gelegen Andalusië. Dat belet Ojos De Brujo
niet om vanuit de leukste stad van Europa de wereld
te bestoken met een vlammende mix van flamenco
met hiphop, punk, funk en de verwante ritmes van de

latin.
Oh, Barcelona and flamenco! Although flamenco is not originally from
Barcelona, but from the more southern Andalusia, that doesn’t stop Ojos De
Brujo who are based in this fantastic city, from playing their flaming mix of
flamenco and hiphop, punk, funk and Latin rhythms.
PIAS | WWW.OJOSDEBRUJO.COM/FONDO.HTML

22.15 UUR  OJOS DE BRUJO E

LIVE OP

23.45 UUR  THE EDITORS UK

Ze vernoemden zichzelf naar het Bob Dylan-album
Infidels, maar hun muziek is heel andere koek. Denkt
u nog in termen van dance versus rock? Die tegen-
stelling is niet meer, proclameren deze breedsprakige
Britten. In ieder geval niet in hun muziek, want daarin
komen beide werelden harmonieus en, belangrijker
nog, uitermate dansbaar samen..

They called themselves after Bob Dylan's album Infidels, yet their music is
something different altogether. Do you still think in terms of dance versus
rock? For these eloquent Brits the contradiction no longer exists. Their music
is a harmonious and utterly danceable mix of the two.
PIAS | WWW.INFADELS.CO.UK

01.15 UUR INFADELS UK
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STADSSCHOUWBURG
TURFSINGEL, GRONINGEN
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Dub en Poolse volksmuziek. Nee, dat zijn geen elkaar
uitsluitende extremen van het muzikale spectrum,
althans, niet in handen van dit hippe gezelschap. Ze
benutten oeroude, traditionele instrumenten, maar
zetten net zo gemakkelijk de computer aan.
Aanstekelijke Poolse volksmuzikale melodieën blijken
als een handschoen te passen op opwekkend dubben-

de ritmes. Geen enkele reden, dus, om stil te blijven zitten.
Dub and Polish folk music. These are not two mutually excluding extremes of
the musical spectre in the hands of this hip outfit. The Warsaw Village Band
use ancient traditional instruments as well as the computer. And guess what?
Infectious Polish folk melodies fit exciting dub beats like a glove.
JARO | WWW.WARSAWVILLAGEBAND.NET

20.00 UUR  WARSAW VILLAGE BAND PL

Ergens in België moet een onuitputtelijke bron staan,
waaruit louter getalenteerde, eigenzinnige popmuzi-
kanten tevoorschijn komen. Nu schudt Delavega zich
weer uit, nog zo'n groep die een volstrekt eigenwijs
licht laat schijnen op bekende stijlen. Natuurlijk horen
we filmmuziek, triphop, lounge, jazz en soul terug,
maar nog niet eerder met deze eigenzinnige mix. En

live nog leuker!
Somewhere in Belgium there must be an inexhaustible well of talented and
original pop musicians. Delavega have surely sprung from this well, shining
their unique new light on familiar styles. Of course we have heard film music,
triphop, lounge, jazz and soul, but we haven't heard it like this before. Live
they're even more fun than on album!
EMI | WWW.DELAVEGA.BE

21.25 UUR  DELAVEGA B

Lyon is de uitvalsbasis voor deze circustroep. En 
circus is het, wanneer deze band op het podium staat.
Alsof de negen muzikanten al niet tot allerlei staaltjes
van, al of niet muzikale, acrobatiek in staat zijn, 
hebben er ook nog doodleuk twee clowns zitting in het
collectief. De muziek is een frisse en feestelijke mix
van ska, jazz, dub, reggae, chanson, punk en Balkan-

boogie, en de boodschap is subtiel politiek. Zaken doen in feeststemming!
Hailing from Lyon, the nine musicians in this circus (seven musical acrobats
and two clowns) play a fresh and exciting mix of ska, jazz, dub, reggae, chan-
son, punk and Balkan-boogie, with a subtle political message. Their convin-
cing you while you're busy partying!
YELEN SONY BMG | WWW.BABYLONCIRCUS.NET

22.50 UUR BABYLON CIRCUS F

Muziek om het warm van te krijgen. En toch doet
dit Portugese trio vooral aan elektronische muziek.
Maar de tijd dat zoiets als kil en robotesk werd 
ervaren, ligt achter ons. Laat u eens vrolijk gaan op
de dansvloer, of verbaas u in gepaste stilte over de
slimme elektro-akoestische geluidsconstructies met
passende pop-input die dit verrassende gezelschap u

voor zal zetten. 
Music that will get you warmed up. Though this trio from Portugal are mainly
into electronic music, it is by no means cold or robotic. With Micro Audio
Waves, you can dance till you drop or marvel at their clever electro-acoustic
sound constructions with the just right amount of pop. 
N-RECORDS |WWW.MICROAUDIOWAVES.COM

00.15 UUR  MICRO AUDIO WAVES P

LIVE OP



LCD Sound System in gevecht met Beck om een
Gameboy, fluisterde ooit een luisteraar van Radio 1
(de Britse versie!) over de muziek van Superthriller.
Anderen menen er de messcherpe camp van Scissor
Sisters in te horen, of de opgesekste funk van Prince.
Wij horen en er vooral een bijzonder eigenwijs stelletje
poprebellen in, vol hedendaagse invloeden maar altijd

kreukvrij verpakt in pakkende popliedjes.
LCD Sound System in a fight with Beck over a Game Boy, once whispered a
BBC Radio 1 listener about Superthriller's music. Others think they hear the
camp-glam of the Scissor Sisters in it, or the sexed up funk of Prince. What
we hear is a snotty bunch of pop rebels, cramming their music with cutting
edge influences but always dressing it up in pure and catchy pop songs.
WWW.SUPERTHRILLER.CO.UK

SIMPLON MAIN HALL
BOTERDIEP, GRONINGEN

SIMPLON UP
BOTERDIEP, GRONINGEN

21.30 UUR  SUPERTHRILLER UK

MC Sasha Perera komt uit Londen, Robot Koch uit
Berlijn en Oren Gerlitz zowaar uit de hippe uitgaans-
stad Tel Aviv. Dat is me een internationaal gemengd
gezelschap, dit Jahcoozi, en dat zul je in de muziek
ook tegenkomen. Abstracte elektronische beats krijgen
op gepaste wijze gezelschap van afgepaste doses
ragga, hiphop en dancehall, en de dansvloer zal nooit

meer hetzelfde zijn…
MC Sasha Perera is from London, Robot Koch from Berlin and Oren Gerlitz
even hails from the trendy club city Tel Aviv. Their different international
backgrounds are reflected in Jahcoozi's music. Abstract electronic beats are
fitted up with the exact right doses of ragga, hip hop and dancehall, and the
dancefloor will never be the same again. 

00.30 UUR JAHCOOZI D

Gevoelige zielen die Vive La Fête al iets te oh la la
vinden, zullen helemaal een zedelijk geïnspireerde rol-
beroerte krijgen bij Nid & Sancy. Deze landgenoten
van het verrukkelijke Vive La Fête-duo doen aan vun-
zige elektropop die de donkere kanten van het nacht-
leven uitbundig viert. Sid & Nancy zijn dood, leve Nid
& Sancy!

Sensitive souls for whom Vive La Fête is a bit too ooh la la will be unplea-
santly surprised upon hearing Nid & Sancy. Fellow countrymen of the delici-
ous Vive La Fête play a seedy type of electropop fervently celebrating night
life. Sid & Nancy are dead, long live Nid & Sancy!
LOWLANDS | WWW.NIDANDSANCY.COM

00.30 UUR  NID & SANCY B

Hamburger Norman Kolodziej is het enig lid van een-
mansband Der Tante Renate. Met zijn verzameling
synthesizers die van antiquiteit bijkans uiteen storten,
zijn strakbesnaarde gitaar en zijn welsprekende stem
maakt hij indiepopliedjes waarin net zo gemakkelijk
electro-invloeden doorklinken als een rauwe gitaarriff,
op zijn tijd. Zo mag Der Tante Renate gerust op het

ereplatvorm, naast Truus, Tine en Sidonia.
Hamburger Norman Kolodziej is the sole member of one-man-band Der Tante
Renate. With his collection of synthesizers that are so old school they almost
come apart, his guitar and his melodious voice he makes indie pop songs
combining both electro influences to occasional raw guitar riffs. 

22.30 UUR  DER TANTE RENATE D

Wie goed thuis is antieke computerspelletjes, en het
Duits bovendien machtig is, weet dat nachladen slaat
op het bijladen van de gouwe ouwe Commodore 64.
De klanken van dat legendarische stuk elektronica
spelen bij deze Duitse slimmerikken ook een rol, maar
overheersen niet. Ze laten de synthesizers vrolijk dan-
sen in slimme electropop, die tegelijkertijd van de

jaren tachtig is, en van alle tijden.
German old school computer gamers will probably know that nachladen refers
to reloading a good old Commodore 64. Calling himself after this does not
mean that Nachlader limits himself to that instrument. He uses all sorts of
synthesizers for his intelligent cheery electropop which has an eighties ele-
ment but is also timeless.

23.45 UUR  NACHLADER D

01.15 UUR  COVOX S

01.45 UUR  LO-BAT B 02.15 UUR  FIRESTARTER D
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ALLES LOS AGENCY PRESENTS

MICROMUSIC PRESENTS

Dus u dacht dat elektronische muziek altijd over futurisme en vooruitgang
ging? Dat dachten wij hier ook, tot we eens op www.micromusic.net klikten.
Sinds 1998 is dat de veramelplaats voor muzikanten die kicken op de prettige
retro-geluiden van primitieve elektronica als de Commodore, de Atari en
ander speelgoed dat bij sommigen glazige, nostalgische blikken oproept.
Sommigen van die sommigen, zoals firestARTer (Duitsland), C-men
(Enschede), Lo-bat (België) en Covox (Zweden) presenteren hier hun creatieve
arbeid, soms zelfs terwijl ze een spelletje doen op hun al bijna even oude
Gameboy.
So you thought electronic music was about futurism and progress? So did we,
until we checked out www.micromusic.net. Since 1998 this has been the mee-
ting place for fans of the old school sounds of primitive electronica such as
the Commodore, Atari and other nostalgic toys. A few of these Micromusicians
are presented on EuroSonic this year: firestARTer (Germany), C-men
(Netherlands), Lo-bat (Belgium) and Covox (Sweden).
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UNITED RECORDINGS PRESENTS

In de studio is C-mon & Kypski, de naam verraadt het
al, een duo. Twee turntablisten, die communiceren
met hun draaitafels en daar werkelijk adembenemen-
de staaltjes acrobatiek mee uithalen. Live doen ze dat
ook, maar dan staat er ineens een kwartet. Scratchen,
dus, tot de duizeligheid toeslaat. En daar dan toch
muziek met zeggingskracht van maken

In the studio C-mon & Kypski are, as the name suggest, a duo. Two turntab-
lists communicating with their turntables and performing the most spectacu-
lar bits of acrobatics on them. Live they do pretty much the same, only then
there are four of them. They scratch till it gets you dizzy, yet their music is
always inspired and heartfelt.
SUPERTRACKS | WWW.C-MONANDKYPSKI.NL

21.00 UUR C-MON & KYPSKI NL

Drie jaar geleden verraste Rose ons met het prachtige
album Trust: stijlvolle neosoul met een prettig poppy
randje. Van een Nederlandse zangeres, die bovendien de
dochter is van de overleden Amerikaanse freejazz-saxo-
fonist Glenn Spearman. Ze verdiende haar sporen in de
house, koos toch voor de soul, schittert in de studio en
op het podium en werkt druk aan haar tweede album.

Three years ago Rose surprised us with her fantastic album Trust: stylish 
neosoul with a lovely pop edge. This Dutch singer, who is the daughter of the
late American freejazz saxophonist Glenn Spearman, also played house but ulti-
mately chose soul. She's marvellous both on stage and in the studio where she
is currently working hard on her second album.
UNITED RECORDINGS | WWW.ROSE.NU

22.15 UUR  ROSE NL

Praful Schröder is een Duitser van geboorte. Maar het
grootste deel van zijn actieve muzikale leven speelt
zich af in ons kikkerlandje, hoewel ook die bewering
wel weer genuanceerd kan worden. Want zijn platen,
vol warmbloedige loungy jazz met instroom uit allerlei
werelddelen en opwekkende dansbeats, zijn onver-
wacht succesvol in Amerika. 

Praful Schröder hails, you might have guessed, from Germany. But the bigger
part of his musical life took place in The Netherlands. His albums full of
warm-blooded loungy jazz with elements from several different continents
and exciting dance beats are unexpectedly successful in the US. 
WWW.PRAFUL.NL

23.45 UUR  PRAFUL [SOUNDSYSTEM] NL

Wie Groove Armada wel eens in actie gezien heeft,
weet dat 't een van de meest opwindende live-groe-
pen van de dance-arena is. De helft van Groove
Armada is Tom Findlay. En die komt DJ'en. Reken niet
alleen op luie grooves als At The River,  Groove
Armada's fijnste moment, want reken maar dat die
Findlay weet wat dansen is!

If you've seen Groove Armada live, you'll know it's one of the most exciting
live bands of the dance arena. Though there's a whole bunch of musicians on
stage, Groove Armada are in fact a duo. Half of it is this Tom Findlay who's
coming to DJ on EuroSonic. And don't expect just the lazy grooves like At The
River, Groove Armada's finest moment, because Findlay knows how to get you
dancing!
TUNETRIBE | WWW.GROOVE-ARMADA.COM

01.00 UUR  DJ TOM FINDLAY UK (GROOVE ARMADA)

CLUB 29
POELESTRAAT, GRONINGEN

Dat is een niet al te fris klinkende naam voor een ver-
domd fris klinkend bandje. Zo fris als een moddervet-
te mix van rollende grooves, jaren-zeventig-funk,
jaren-nul-hiphop, tijdloze jazz en een verdomd goede,
op het conservatorium opgedane instrumentbeheer-
sing maar kan klinken. 
The name may not be very fresh, their music is all the

more so. As fresh as a mix of rolling grooves, seventies funk, zeroes hiphop,
timeless jazz and instrumental skills acquired in conservatory can sound. 
WWW.GROVERPOP.NL

22.50 UUR  THE PREFUNKTARY SNIFF NL

Ooit was er Revolt, een metalcoregroep volgens het
boekje. Na het uiteenvallen van die band likten enkele
leden hun wonden, om met een paar goede muzikale
vrienden iets nieuws op te bouwen. Vandaar The
Architect, een gemotiveerde vijfmans- en honderdplus-
decibellenband die zich waagt aan metalen geluids-
constructies volgens Carcass- en At The Gates-model.

De fundamenten in hun thuishaven Groningen overleven deze prachtherrie
maar amper.
After the split of the rather splendid metalcore group called Revolt, some of its
members licked their wounds and started a new band with some fresh musi-
cal friends. They became The Architect, a driven five-piece playing 100+ dB
metal noise constructions as heard by Carcass and At The Gates.
WWW.ARCHITECTMUSIC.NL

00.15 UUR  THE ARCHITECT NL

Hydrofish is al jaren een collectief, dat per oefenbeurt
hechter wordt. Die chemie zal nog groter worden, nu
de voltallige band is toegelaten op de Amsterdamse
popacademie. Dat zal me een rockende herrie geven,
in het gezamenlijke studentenhuis! 
Hydrofish have been playing together for years none-
theless, and they are getting tighter all the time.

Things will get even better now that the entire band has been admitted to the
Amsterdam pop academy. Lucky is the neighbour of their student house!
SOUNDVERB RECORDS | WWW.HYDROFISH.NL

20.00 UUR  HYDROFISH NL

Pop en porno: een gouden combinatie, die zich niet
alleen in urban-videoclips vol glimmend bilgetril
manifesteert. Jeremy’s, uit Kampen nota bene, ver-
noemde zich naar de fameuze acteur Ron Jeremy,
beroemd vanwege de afmetingen van zeker lichaams-
deel. Zijn belevenissen, zoals vastgelegd in talloze rol-
prenten van allure, vormen de inspiratiebron voor de

teksten, die de al even schunnig klinkende punkpopnummers opsieren.
Pop and porn: a golden combination manifesting itself not only in urban
video’s full of booty shakin’. Jeremy’s named himself after the legendary actor
Ron Jeremy, famous for the size of a certain body part. His adventures, laid
down in countless cinema high points, are the main inspiration for Jeremy’s
lyrics which accompany his equally dirty soundin punk pop songs.
WWW.JEREMYS.NL

21.25 UUR  JEREMY'S NL
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Frankrijk is trots op Syd Matters, ondanks zijn al te
Angelsaksisch klinkende naam. Dat geldt eigenlijk ook
voor zijn muziek, waarin de geesten van Robert Wyatt,
Joanna Newsom, Nick Drake, Radiohead en Kurt
Cobain bijdragen tot de toch wel volstrekt eigenzinni-
ge heksenketel die Matters op zijn twee albums laat
horen.

France can be proud of Syd Matters, despite his all too Anglo-Saxon sounding
name. Not only his name sounds Anglo-Saxon. In his music elements of
Robert Wyatt, Joanna Newsom, Nick Drake, Radiohead and Kurt Cobain add
up to the highly original chaos that's heard on his two albums.
V2 | WWW.SYDMATTERS.COM

DE BEURS
A-KERKHOF, GRONINGEN

DE SPIEGHEL
PEPERSTRAAT, GRONINGEN

21.25 UUR  SYD MATTERS F

Op de dag dat Terrestre uitkwam, het laatste op cd
vastgelegde wapenfeit van deze Italiaanse groep,
steeg de plaat linea recta door naar nummer twee van
de albumlijsten in het zonnige vaderland. De manier
waarop ze rock, pop en techno samenvoegen is dan
ook zo ongeëvenaard, dat ze ook uitgekozen werden
voor de soundtrack van het computergame Fifa 06. 

Terrestre, the latest album of Italian Subsonica, went straight to number two
of the album charts on the day of its release. Subsonica's mix of rock, pop
and techno is so successful that they were also asked to do the soundtrack
for computer game Fifa 06. 
EMI | WWW.SUBSONICA.IT

20.45 UUR AREZZO WAVE PRESENTS SUBSONICA I

Dus niet The Sound of Zounds, want dat is iets van
vroeger. Deze Sounds komen uit Zweden en brengen
ons perfect pakkende pop, geïnfecteerd met allerlei
fris klinkende jaren-tachtig-invloeden. Om niet al te
opzichtig op Duran Duran, Ultravox en Kraftwerk te lij-
ken, doen ze niet aan synthesizers. Wel aan prikkelen-
de punky invalshoeken, dus spektakel is gegaran-

deerd, live.
Do not confuse The Sounds with The Sound or Zounds; those bands are histo-
ry. These Sounds are Swedish. They play perfect catchy pop songs, infected
with fresh-sounding eighties influences. To avoid sounding like Duran Duran,
Ultravox and Kraftwerk too much, they left out the synthesizers. Instead they
put in a bit of punk, so excitement is guaranteed when they play EuroSonic.
NEW LINE RECORDS | WWW.THE-SOUNDS.COM

22.15 UUR  THE SOUNDS S

Wales moet een inspirerende omgeving zijn.
Tenminste, als we afgaan op de verrichtingen van The
Automatic. Een groepje jonge honden vol zelfvertrou-
wen, tenminste, ze roepen al jáááren dat ze de De
Band van 2006 zullen worden. Aan hun muziek -
hyperactieve wonk-pop volgens de een (NME), mes-
scherpe discopunk volgens diezelfde (ook NME), Bloc

Party meets Fugazi, volgens weer diezelfde (nog steeds NME) zal't niet liggen.
Wales must be an inspiring country, judging from the music of The Automatic.
They're a bunch of extremely confident young lads who have been saying for
years that they will be the Next Big Thing in 2006. Their hyperactive wonk-pop
and razor-sharp disco punk, Bloc Party meets Fugazi (all NME descriptions) is
so good, they might just be right. 
B-UNIQUE RECORDS | WWW.THEAUTOMATIC.CO.UK

23.45 UUR  THE AUTOMATIC UK

Krijgt u nu ook zo'n zin in voorgebakken aardappelpro-
ducten? Ten onrechte, want Aavikko heeft heel wat
meer te bieden dan zulke flauwe grappen. Ja, ze zijn
Fins, en ze zetten de rijke elektronische traditie van
die streek (Vladislav Delay, Pan Sonic) op hun eigen
manier voort. Supergroovy supermarket party music
from hell, nou, daar kunnen wij niet tegenop.

Don't you get this tremendous appetite for quality potato products too all of a
sudden? You shouldn't. This Finnish act deserve better than corny jokes about
their name. Aavvikko follow in the electro steps of fellow countrymen
Vladislav Delay and Pan Sonic. Supergroovy supermarket party music from
hell, that should sum it up!
STUPIDO RECORDS |WWW.AAVIKKO.NET

01.15 UUR  AAVIKKO FIN

Ze zien eruit als echte hippies. En misschien is het
oudste bandlid, want 55, dat ook wel geweest, in de
tijd dat hippies nog echt hip waren. Nu is die hip-
heids-status overgenomen door deze Britse Mystery
Jets, die ook nog een 20-jarige in de gelederen hebben
en zonder enig respect voor zoiets banaals als genera-
tieverschillen de pannen van het dak spelen.

Looking like a group of hippies, perhaps their oldest member (55) even was
one in the days hippies were not a revival yet. For the rest of these British
Mystery Jets, the youngest of whom is only 20, the hippie sound and look
must be a revival. But they play their music as though they invented it
themselves. 
GOOD AND EVIL RECORDS |WWW.MYSTERYJETS.COM

22.50 UUR  MYSTERY JETS UK

Het bestaansminimum in sociale zin zal Magnus
Henriksson wel bespaard blijven. Want wat deze
Zweedse vriend, drummer van huis uit, als
Existensminimum te weeg brengt, mag er zijn: vrolijk
blinkende electropop die zich moeiteloos beweegt tus-
sen DJ Shadow, XTC (de band) en de excessen van de
dansvloer. Live staat er een flinke band, inclusief uit-

bundig koper.
Magnus Henriksson will probably never reach a social minimum existence.
This Swede's music, a former drummer, is too good for that: happy twinkling
electropop moving effortlessly between DJ Shadow, XTC (the band) and the
excesses of the dancefloor. Live he will present a substantial band including
a blazing horn section.
NOVOTON | WWW.EXISTENSMINIMUM.COM

20.00 UUR EXISTENSMINIMUM S

Zelfs nadat ouwe taart Madonna zich halfslachtig met
het genre bemoeide, is disco nog altijd hot. En da's
knap, voor een stijl waarin de spiegelbollen een kwart
eeuw het felst schitterden. Ach… vergeefse regels,
want Disco Ensemble heeft net zo min als, wie kent ze
nog? Disco Inferno iets gemeen met de muziek van die
naam. Vier Finnen maken even modieuze als melodi-

euze punk, die links van de emo leent en rechts van The Cure.
Even though old fart Madonna felt compelled to do her bit in the genre disco
is still hot, never mind that the mirror balls sparkled brightest some twenty-
five years ago. But what am I on about? Disco Ensemble have as little to with
the genre as - remember them? - Disco Inferno. Disco Ensemble is a Finnish
quartet playing melodious trendy punk rock, somewhere to the left of emo and
to the right of The Cure.
FULLSTREAM RECORDS | WWW.DISCOENSEMBLE.COM

00.15 UUR  DISCO ENSEMBLE FIN
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MINERVA MAIN ROOM
GEDEMPTE ZUIDERIEP, GRONINGEN

MINERVA CANTINA
GEDEMPTE ZUIDERDIEP, GRONINGEN
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VISIONS PRESENTS VISIONS PRESENTS

Menigeen schijnt te denken dat het hier om de nieuw-
ste Britse sensatie gaat. Nou, die aanname klopt voor
de helft, want The Robocop Kraus is dus wel de band
die Duitsland weer stevig op de rock-kaart zal zetten.
Geïnspireerd door Hüsker Dü, Fugazzi en punkfunkers
als ESG en Gang Of Four, roffelen ze er de ene hoekige
kraker na de andere bolronde knaller uit. 

A lot of people seem to think this is the latest British sensation. Not true.
Though they may sound a bit like Franz Ferdinand, The Robocop Kraus is the
band that will put Germany back on the rock map. Inspired by Hüsker Dü,
Fugazzi and punk funkers like ESG and Gang Of Four, they play one catchy hit
after another. And they were there first, before Franz Ferdinand, mind you.
EPITAPH | WWW.THEROBOCOPKRAUS.DE

21.15 UUR  ROBOCOP KRAUS D
Je kunt van zo'n hoge torenflat inderdaad beter spu-
gen dan springen, maar geen van beide daden getui-
gen van veel liefde voor de medemens. De
Berlijnertjes van die naam doen aan pittige, melodi-
euze indiepop met hippe instroom. Ze werkten met
producer Gordon Raphael, die ook al in de weer was
met The Strokes. Dus, tja, kan het nog misgaan met

deze band? Hoogstens met wind tegen.
Better to spit than to jump, but neither of both are very pleasant for those
below. Anyway, this band is from Berlin and plays trendy melodic indiepop.
They worked with producer Gordon Raphael, the same man who worked with
The Strokes. So what could possibly go wrong for them? Hmm, only a head
wind might bother them.
SANCTUARY | WWW.SPITTINGOFFTALLBUILDINGS.DE

20.30 UUR SPITTING OFF TALL BUILDINGS D

Britse finesse, Amerikaans cool en een hondsbrutale
punk-attitude. Ziedaar de inzet waarmee Gods Of Blitz
de wereld gaat veroveren. Deze Duitsers, steevast in
oogverblindend wit gekleed, zijn in hun eigen land al
aardig op weg. Op hun debuutalbum jagen ze er
moeiteloos 13 nummers in nog geen 36 minuten door-
heen, en daarvan zeggen Belgen dan: ,,Meer moet dat

niet zijn”.
British subtelty, American cool and a ruthless punk attitude. Ingredients with
which Gods Of Blitz will surely conquer the world. Dressed in immaculate
white, these Germans are well on their way in their own country. Their debut
contains 13 tracks barely lasting 36 minutes and that's all they need to get
their point across.
WWW.GODSOFBLITZ.DE

22.00 UUR  GODS OF BLITZ D

Blackmail is al actief vanaf 1993 en genoot niet veel
later bovendien de eer om als een van de allereerste
gitaarbands geremixt te worden in drum 'n'bass-stijl.
Niet slecht, hè, voor een Duitse band. De Duitse alter-
natieve rock-scene mag blij zij met zo'n voortrekker,
die bovendien niet bang is voor een fikse portie psy-
chedelische instroom op zijn tijd.

Blackmail started out as early as 1993 and was soon one of the first guitar
bands to be remixed in a drum'n'bass track. Not bad for a German band. The
German alternative rock scene can be proud of a pioneer like that, especially
as they don't mind including a good bit of psychedelica in their sound.
CITY SLANG | WWW.BLACKMAIL.DE

23.30 UUR  BLACK MAIL D

Wat precies de banden zijn die Fettes Brot met James
Last onderhoudt is ons niet helemaal duidelijk gewor-
den. Maar die Schmalzmeister past natuurlijk perfect
in het brede invloedenpalet van deze Hamburgers. Ze
begonnen met onversneden rap, maar daar flikkeren ze
nu net zo makkelijk latin, r&b en wat niet al doorheen.
The connection between Fettes Brot and James Last is

as yet not completely clear. The Schmalzmeister fits in perfectly with the
broad scala of influences of these Hamburgers however. Starting out with rap,
they added latin, r&b and what not. With a very tasty outcome.
INDIGO | WWW.FETTESBROT.DE

22.45 UUR  FETTES BROT D

Wir Sind Helden: groot in Duitsland, veelbelovend in
de rest van de wereld. Dus zou Groningen ook eens om
moeten gaan voor wat deze band allemaal kan. Hun
tweede album Von Hier An Blind is een plaat vol Groei.
De gitaren staan wat harder, de liedjes rocken wat
rockeriger, de synthesizers klinken een stuk analoger.
Aards en overtuigend, deze Helden.

Wir Sind Helden: big in Germany, promising in the rest of the world. Their
second album Von Hier An Blind shows tremendous growth. The guitars are
louder, the songs are rockier and the synthesizers sound more analogous.
Down to earth and convincing, these Helden.
EMI | WWW.WIRSINDHELDEN.COM

00.15 UUR  WIR SIND HELDEN D
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NOORDERLIJKE POPKOEPELS PRESENTEREN
NOORDERSONIC

NOORDERLIJKE POPKOEPELS PRESENTEREN
NOORDERSONIC

Als een echte Friese doorzetter probeert hij al tien jaar
zijn plek onder de zon te bevechten, met even degelij-
ke als sterke rockliedjes.
The Frisian Ilan Palstra writes strong and skilful
songs which he's been doing for ten years now.
WWW.ILANOIS.NL

21.00 UUR  ILLANOIS NL

De muziek mag je Americana noemen. De mannen en
het meisje (achter de drums) zijn wel zo eigenzinnig
dat ze af en toe zelfs in de memmetaal hun zieleroer-
selen ten gehore brengen.
This young band's music might be called Americana,
although their highway is but a narrow path through
the Frisian green fields. Using not just English to

express themselves, the boys and girl (behind the drums) in Multigrade
Motoroil occasionally sing in Frisian too. 
WWW.MULTIGRADEMOTOROIL.NL

22.30 UUR  MULTIGRADE MOTOROIL NL

De Friezen maken emo zoals emo bedoeld is: het grijpt
je bij de keel, doet je hart sneller slaan en laat je oren
piepen. Dat alles in liedjes die een behoorlijke gevoe-
ligheid doen vermoeden. Ook voor de betere melodie,
ja.
This Dutch band play emo like emo is meant to be: it
grabs you by the throat, makes your heart beat faster

and your ears ring. Their excellent songs let on to a great sensitivity.
WWW.BELIEVEISADOUBT.COM

00.00 UUR  BELIEVEISADOUBT NL

De band laat zich door Kampen inspireren tot vieze,
vuige, vette en volkomen doorgetripte rock 'n' roll met
een ferme, welkome knipoog naar de oertijd van de
hardrock. 
The band lets Kampen inspire them to loud, sleezy
tripping rock'n'roll with one foot firmly in the mud of
old school hard rock. 

WWW.WILSUM.NL

01.30 UUR  WILSUM NL

Sweet Candy Kills kneet pakkende liedjes van garage,
ska, punk en folk. De Oogst van Overijssel werd er al
mee binnengehaald, nu de rest van de wereld nog.
Sweet Candy Kills won a Dutch local award so the rest
of the world should soon follow. I don't see why it
shouldn't with their catching mix of garage, ska, punk
and folk.

HTTP//HOME.HETNET.NL/~FRERIKSRUURLO1

20.15 UUR  SWEET CANDY KILLS NL

Drenthe mag zich gelukkig prijzen met deze Heaven
Devils. Zij laten met volle overtuiging horen dat je
voor het maken van onversneden rock ‘n’ roll-met-
een-jaren-zeventig-tic niet uit een Engels sprekend
land hoeft te komen. Met een Drents accent gaat ’t
ook heel goed. 
The Dutch Heaven Devils are proof to the fact that you

don’t have to come from an English speaking country to play good old-
fashioned rock with a seventies tic. 
WWW.THEHEAVENSDEVILS.COM

21.45 UUR  THE HEAVEN DEVILS NL

In 1999 haalde Margaretha Kleine er al de semi-finale
van de Grote Prijs van Nederland mee. Drenthe zal
weldra te klein blijken voor haar talent.
Her excellent songs and lyrics got her to the semi-
final of the Grote Prijs van Nederland in 1999. And
they are sure to get her much further than just that.
WWW.MARGARETHAKLEINE.NL

23.15 UUR  MARGARETHA KLEINE NL

Hij heeft aan één voornaam niet genoeg, aan één dis-
cipline ook niet. Dus schrijft hij gedichten, bouwt hij
sites, schildert hij abstract zowel als figuratief. En, oh
ja! Er worden ook warmbloedige liedjes gemaakt die
op hun tijd flink kunnen rocken.
One name will not do for him, one discipline won't
either. So he writes poetry, builds sites, and makes

abstract and figurative paintings. Oh, and he makes music too! Warm-blood-
ed songs with rock outbursts is what he plays.
WWW.KCDR.NL

00.45 UUR  ROBIN ‘MARK’ ROELOFS NL
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INTOWN @ THE PALACE

THE PALACE
PEPERSTRAAT, GRONINGEN

Hij zingt in perfect Engels, meldt de bio trots. Is dat
dan niet normaal, voor een geboren Zweed? Nu stam-
men Gonzalez' ouders uit Argentinië, maar ook daar
spreken ze hun talen inmiddels, ook als ze niet zijn
opgeleid tot koninklijke broedmachine. Goed, José
Gonzalez. Een troubadour met een verfijnde muzikale
ziel, die ergens tussen Nick Drake en João Gilberto zijn

akoestische ding doet.
He sings in perfect English, his bio tells us. We thought that was normal for
any born Swede, even if his parents are from Argentina. Anyway, this José
Gonzalez is a bard with a refined musical soul playing acoustic stuff
somewhere between Nick Drake and João Gilberto.
IMPERIAL RECORDINGS I  WWW.JOSE-GONZALEZ.COM

20.45 UUR  JOSE GONZALEZ S

De fijnproevers die al wisten dat King Creosote wel
eens in het voorprogramma van neo-electrofolkies
Tunng wordt aangetroffen, hoeven wij niet veel meer te
vertellen. De rest moest weten dat Kenny Anderson zijn
eigen kijk op folk heeft. Inclusief elektronica, maar
tuba en cello mogen evengoed meedoen in zijn ,,fra-
giele folkshanty's”.

All of you who were aware of the fact that King Creosote has been doing sup-
port shows with neo-electrofolkies Tunng don't have to read any further. The
rest of you should know that Kenny Anderson has his own view of folk. He likes
to put in electronica as well as tuba and cello in his “fragile folk shanty”.
679 RECORDINGS I  WWW.KINGCREOSOTE.CO.UK

22.15 UUR  KING CREOSOTE UK

Adem is een labelgenoot van Four Tet, en sterker nog:
beide beoefenaren van de betere, warmbloedige elek-
tronica-met-een-licht-folky-trekje zaten ooit samen in
postrockgroep Fridge. Sindsdien is Adem er bij gaan
zingen, in een geavanceerde folkstijl die John Martyn
in herinnering roept, maar ook pa & zoon Buckley en
zelfs een bescheiden Springsteen. Adem werkte ook

mee aan de spectaculaire comeback van folklegende Vashti Bunyan.
Adem and Four Tet are label mates, and what's more: both warmblooded-
electronica-with-a-hint-of-folk acts once played together in postrock act
Fridge. Later Adem started singing in a new folk style that calls to mind John
Martyn, but also father & son Buckley and even a modest Springsteen. Adem
also contributed to the spectacular comeback of folk legend Vashti Bunyan.
DOMINO I  WWW.ADEM.TV

23.45 UUR  ADEM UK

Folk, kun je daar alleen maar naar luisteren met van die warme geitenwollen
sokken aan je voeten? Is folk alleen iets voor ouwe hippies die de elektrische
dynamiek van de hedendaagse muziek niet meer bij kunnen benen? Niks daar-
van! Folk is vandaag de dag eerder een mentaliteit dan een vaststaande stijl,
en die mentaliteit levert een boel moois op. Onder de noemer Twisted Folk,
want dat is het, presenteren wij met bijzonder veel gepaste trots: Adem, King
Creosote en José Gonzalez.
Folk, is that something only hippies too old to comprehend the electric dyna-
mics of present-day pop music can appreciate? No way! Nowadays folk is
more of a mentality than a fixed genre, and a very fruitful mentality at that
too. Under the title Twisted Folk – because that’s what it is – EuroSonic
proudly presents: Adem, King Creosote and José Gonzalez. 

INTOWN @ THE PALACE:
inTOWN is een nieuw urban label, management en agency , waarbij de wereld
centraal staat. Gespecialiseerd in stijlen als hiphop, reggaeton en mestizo met
een touch uit de diverse werelddelen. Onder andere afrikaanse hiphop, spaans-
talige reggaeton en franse mestizo. inTOWN specialiseert zich in Urban culture,
waarin jongeren, muziek en dance centraal staan.

In The Palace is de presentatie gericht op de in Nederland wonende acts. De
avond is een combinatie van Hiphop en Reggaeton. Binnen de hiphop zijn de
verschillen goed te merken: 2 nederhop acts, 1 afrikaans/portugese acts en DJs
die erg uit elkaar liggen qua draaistijl (binnen de hiphop). Genoeg variatie dus.

INTOWN @ THE PALACE:
inTOWN is a new label for urban music and culture that’s got an element of
world music. It specialises in styles such as hiphop, reggaeton and mestizo
with influences from all over the world such as African hiphop, Spanish-
language reggaeton and French mestizo. inTOWN is all about Urban culture,
music, dance and young artists and audiences.

The showcase in The Palace focuses on acts residing in Holland and presents a
combination of hiphop and reggaeton. There are two Nederhop acts (rap in
Dutch), one African/Portuguese act and various DJ’s with highly different styles
(within hiphop). So there’ll be plenty of different music to enjoy.

DJ BARRIO

DJ EDUARDO

DJ MICKSTER

DAS PRIMEIRO(OVB)

IJSMAN

LAZERUS & BODEGA

DJ DOUBLE N

DJ SNELLE JELLE

23.00 UUR - 05.00 UUR  
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22.00 UUR  TBA
Belgian Style Pop is natuurlijk een geweldige albumti-
tel. Zeker voor een Amsterdamse band. Niet alleen
qua titel bewees die plaat dat Zoppo de transformatie
van thuistapeduo naar volbloed-vijfmansband vol
overtuiging heeft gemaakt. Er zit noise in hun muziek,
maar ook breekbare melancholie, spierballen maar
ook een gevoelig hart. dEUS, maar ook Velvet

Underground en Sonic Youth.
Belgian Style Pop is obviously a great album title, especially for an
Amsterdam band. Having grown from a home-tape duo to a full-blooded five
piece band, their current music involves noise, vulnerable melancholy, mus-
cles, but also a sensitive heart. dEUS, Velvet Underground and Sonic Youth.
TRANSFORMED DREAMS I  WWW.ZOPPO.DEMON.NL

21.00 UUR  ZOPPO NL

Frieslands trots! En dat vinden uw schrijvende
Gebroeders, die daar nog familiebetrekkingen onder-
houden, niet alleen, want ook niet de minste Britten
lopen ermee weg. De BBC is dol van de vuige
trashblues van deze Bakkeveners en zelfs
Underworlds Karl Hyde liet zich al vol enthousiasme
uit over deze expressionistische herrie. Niet uit de

garage, maar uit een oude bouwkeet, ergens in de bossen bij Bakkeveen. 
En live nog leuker!
Friesland's pride! And Friesland is not alone here. The BBC too loves the raw
trash blues of this Bakkeveen band and even Underworld's Karl Hyde expres-
sed his enthusiasm for this expressionist noise. Recorded not in the garage
but in an old site hut, they're even more crushing live.
TRANSFORMED DREAMS I WWW.THESUICIDALBIRDS.COM

22.00 UUR  THE SUICIDAL BIRDS NL

Hier nog zo’n mooie aanwinst op dat prachtige
Transformed Dreams-label. Persil (ruikt u nu zeep, of
peterselie?) is een jongen-meisje-duo dat tussen het
delen van lief en leed nog bijzonder eigenzinnige
muziek maakt ook. Fuzzy gitaren en huppelende syn-
thesizers zijn de bouwstenen van hun kekke, stekelige
popliedjes. Wijlen John Peel was fan.

Another great band on the great Transformed Dreams label. Persil is a
boy/girl duo that not only makes love, but also original music. Fuzzy guitars
and skippy synthesizers are the corner stones of their bouncy prickly pop
songs. Late John Peel was a fan.
TRANSFORMED DREAMS I WWW.PERSILMUSIC.COM

23.00 UUR  PERSIL NL

Zea begon ooit als bandje van gelijkgestemde, dEUS-
minnende middelbare-scholieren, ergens in een
schoolbar te Friesland. Inmiddels is Zea een duo, dat
vanuit Amsterdam de wereld veroverd. Neemt u dat
gerust letterlijk, want Amerika, Engeland, Canada,
Scandinavië en zowaar Rusland ontvangen de nerveu-
ze sample-pop van Zea met open armen en, vooral,

oren. Verwacht in de loop van het jaar een nieuwe plaat.
Zea once started out in secondary school as a group of like-minded dEUS
fans. Evolved to a duo they moved to Amsterdam from where they conquer the
world – US, England, Canada, Scandinavia and even Russia – with their ner-
vous sample pop. A new album is in the making.
TRANSFORMED DREAMS I WWW.ZEA.DDS.NL

00.00 UUR  ZEA NL

België is misschien niet het meest voor de hand lig-
gende land voor een groep die zo op Amerikaanse wor-
tels rust, maar daarom juist! Blues, rhythm & blues,
bigband-swing, western-soundtracks en wat dies meer
zij, deze luitjes schudden het zo uit de mouwen. Felle
mondharmonica-uithalen worden uitgespuwd op dwin-
gende ritmes. Gitaren? Daar doen ze niet aan, ze heb-

ben toch een prettig schetterende blazerssectie in dienst?
Belgium may not be the country you think of first for a band with its roots so
deeply in American music, so pay attention! Blues, rhythm & blues, big band
swing, western soundtracks and so on, it's on the daily menu for the Rhythm
Junks. Fierce harmonica solo's over forceful rhythms. Guitars? Not if you have
a blazing horn section like these 
HKM RECORDS I  WWW.STEVENDEBRUYN.COM

00.00 UUR  THE RHYTHM JUNKS B
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tips 
voor de gelegenheids nachtbraker

nightlife tips 
for the noorderslag weekender
DOOR BY ANDRE DODDE

FOTO PHOTO JURGEN MOORLACH

Er is een kleine kans dat je tijdens Noorderslag/
Eurosonic net uit je huis gezet bent. Er is een iets
grotere kans dat je wegens volgeboekte hotels of
geldgebrek besluit de volgende ochtend de eerste
trein terug naar huis te nemen. En het waarschijn-
lijkst is dat je gewoon doorwilt op het moment dat
elke verstandige festivalbezoeker besluit dat “het
morgen weer vroeg dag is.” Dan heb je geluk dat
Noorderslag/Eurosonic in Groningen is, want het
gerucht dat de horeca in ‘stad’ aardig ingespeeld is
op de 24-uurs economie is waar. Om je tegen jezelf
te beschermen hier geen uitleg over hoe je zeven
dagen per week nachtbraakt, maar een weekendje is
nog te overzien.

Het is vrij waarschijnlijk dat je muziekliefhebber
bent en dan is zowel tijdens Eurosonic of na
Noorderslag VERA aan de Oosterstraat de geijkte en
beste keuze. Want behalve betaalbaar bier heb je
hier veel kans goede muziek en leuke mensen te tref-
fen. Mocht het in VERA te druk zijn of gaat het dicht,
dan kun je via de Papengang de Peperstraat opzoe-
ken. Hier is volop keuze aan donkere kroegen en
sleazy disco’s die over het algemeen rond een uurtje
of 4:30/5:00 sluiten. Met als uitzondering Shadrak,
waar je het wel tot het ontbijt kunt uithouden in
lawaaiige drukte. Café De Ster is sfeervoller;
gewoonlijk een ‘clubhuis’ voor de metalscene in
Groningen, tijdens Noorderslag/Eurosonic gemoede-
lijk chaotisch met tot diep in de ochtend AC/DC en
Motorhead.

Even een stukje lopen tot aan de Ebbingebrug brengt
je bij Danskroeg Storm. Storm is wat kleiner en relax-
ter dan Shadrak en heeft de reputatie nóg langer
door te gaan. En dat is redelijk knap. Als je toch aan
die kant van het centrum bent, kun je ook even de
hoerenbuurt inlopen richting de legendarische
Benzinebar, die alleen zaterdag’s open is. Deze voor-
malige motorclub was ooit de onvermijdelijke eind-
halte, maar schrijver dezes is er al even niet meer
geweest en hoort er wisselende verhalen over; eigen
risico dus. Anders ga je gewoon naar Het Land van
Belofte er schuin tegenover. Een kleine rommelige
kroeg waar het schuim van de nacht zich verzamelt
en waar het goed drinken is in het ochtendlicht.

Ga je terug de binnenstad in, dan kun je nog terecht
aan het A-kerkhof bij Poolcentrum Santana, dat
zover bekend helemaal nooit sluit, of bij De Nieuwe
Unie aan de Gelkingestraat. Dit zijn nu niet meteen
plekken waar je voor de gezelligheid komt. Woorden
als hard en rauw geven de sfeer beter weer. Maar
dat zal je op dit tijdstip waarschijnlijk niet boeien; je
bent binnen, er is herrie en er is bier. Tegen de tijd
dat je hier uitkomt heb je de eerste trein naar huis al
uren geleden gemist, weet je niet eens zeker meer of
je wel een huis hebt en hebben je familie en vrien-
den Opsporing Verzocht al ingeschakeld. Laat staan
dat je je nog herinnert welke bands je gezien hebt.

There is a small chance that during Noorderslag/
EuroSonic you have just been evicted. There is a
somewhat bigger chance that fully booked hotels or
lack of money make you decide to take the first train
home in the morning. Most likely however is that at
the very moment most festival goers decide it’s time
to go to bed, you just want to go out and get some
more. It’s your lucky day: the Noorderslag Weekend is
in Groningen, the city where café’s and clubs never
close early. To protect you against yourself, below are
tips for just the weekend.

You are likely to be a music fan. In this case both
during EuroSonic and after Noorderslag VERA in the
Oosterstraat is a good choice for you. The beer is not
expensive, the music is great and the people are
nice. Should VERA be too crowded or nearing closing
time, take the Papengang to the Peperstraat. Here
you have a choice of dark pubs and sleazy disco’s
which usually close at about 4:30/5:00. The excepti-
on here is Shadrak, where the crowd and noise will
easily help you keep up till breakfast. Café De Ster is
more cosy. It’s a home for the Groningen metal
scene, a friendly chaos till deep in the morning with
AC/DC and Motorhead.

A refreshing walk to the Ebbingebrug will get you to
disco/café Storm. Storm is a little smaller and more
relaxt than Shadrak and is known for closing even
later. If you’re in that part of Groningen anyway, you
might want to take a walk into the red light district
and visit the legendary Benzinebar, which is open
only on Saturdays. This former motor club used to be
the inevitable end station of a wild night out, but
yours truly has not been there himself for a while
and reports currently vary. Going there is at your own
risk therefore. Another option is Het Land van
Belofte, a little further across the street. A messy
meeting point for the scum of the night and an
excellent place for drinks in the morning light.

Back in the city centre the Nieuwe Unie in the
Gelkingestraat or Poolcentrum Santana will welcome
you. Word has it Santana never really closes. Mind
you, these are not places you go for fun. Tough and
raw better describe the atmosphere. But at this time
of the night you probably don’t care about that:
you’re in, there’s noise and there’s beer. By the time
you leave these places you will have missed your
first train home hours ago, you won’t be sure if you
even have a home and you’re friends and family pro-
bably will have reported you missing. Never mind
remembering what bands you saw.

Je hebt geluk dat
Noorderslag/Eurosonic in
Groningen is, want het
gerucht dat de horeca in
‘stad’ aardig ingespeeld is
op de 24-uurs economie is
waar.

It’s your lucky day: the
Noorderslag Weekend is in
Groningen, the city where
café’s and clubs never
close early.
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PARKEREN Parkeer je auto in een van de parkeerga-
rages in de buurt van De Oosterpoort (volg de P-route
naar parkeergarage De Oosterpoort, Rademarkt of
Casino).

TASSEN & JASSEN De garderobe vind je in de
entreehal van De Oosterpoort.
Het is niet toegestaan foto-, film- en/of andere opname-
apparatuur, drank, drugs, glaswerk, blik of plastic fles-
sen mee naar binnen te nemen.

ETEN EN DRINKEN Consumpties zijn uitsluitend te
verkrijgen tegen munten. De munten (€ 1,-) koop je bij
de muntenkassa’s in De Oosterpoort. De munten zijn
alleen terug te wisselen tijdens Noorderslag. Eetwaren
koop je eveneens met munten. 

EHBO De EHBO post vind je rechts van de kleine zaal.

VOL=VOL Voor alle zalen geldt: vol=vol

ESSENT AWARDS 
Energiebedrijf Essent heeft ruim vier jaar geleden de Essent Awards in het leven geroepen, een
aanmoedigingsprijs om jonge Nederlandse bands en artiesten een duwtje in de rug te geven. Er
zijn genoeg Nederlandse bands die barsten van het talent. Maar in de praktijk blijken ze vaak te
groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Essent is in dat gat gesprongen. Elke win-
naar krijgt een promotiebudget van 5000 euro, veel media-aandacht en een optreden op
Lowlands of Noorderslag.

Four years ago, power company Essent presented the Essent Awards for the first time, an award
that is meant to support young Dutch bands and artists. There are loads of talented bands in the
Netherlands, but it is very hard for them to make the step to a bigger audience. That’s where
Essent comes in. Each winner gets a promotional budget of 5,000 Euro, a lot of media attention
and a show on Lowlands or Noorderslag.
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TIMETABLE ZATERDAG SATURDAY 14 JAN
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Twintig is ze nog maar, voormalig Idols-finaliste Hind.
En toch leverde ze al haar tweede cd af, want anders
dan het gros van haar medekandidaten is Hind een
blijvertje. Halfway Home is een plaat over volwassen-
wording, met respect voor je culturele achtergrond.
Want dat Hind half Marokkaans is, dat zullen we
weten. Maar die oosterse invloeden combineren wel te

gek met die hippe urban-tendensen. Hind kan wel wat!
She is only twenty, this former Idols finalist. Yet she has already made two
cd’s, for unlike her fellow Idols contestant, she is here to stay. Halfway Home
is an album about growing up with respect for ones cultural background. She
is proud of her Moroccan heritage, combining it tastefully with the latest in
urban trends. 
SONY BMG | WWW.HIND.NL

Jarenlang kwam de muziek van Erik de Jong zijn zol-
derkamertje niet uit. Tot een demo van zijn elegant
geconstrueerde sololiedjes, stijlvol behangen met
organische elektronica, bij een slimme platenbaas
terecht kwam. Sindsdien is het nauwelijks meer stil
geweest rond Spinvis, die zijn optredens afwikkelt met
topmuzikanten in weinig orthodoxe bezettingen. Maar

voor de opvolger van dat titelloze prachtdebuut beklom hij toch weer de trap
naar zijn zolderkamer.
For years Erik de Jong’s music did not leave his tiny room in the attic. Until a
demo of his elegantly constructed solo songs with their stylish ornaments of
organic electronics fell in the hands of a clever a&r manager. Since then
there has not been a quiet moment for Spinvis. His live band consists of top
musicians on unorthodox instrumentations. But for the follow-up of his brilli-
ant self-titled debut he went back to his attic.
EXCELSIOR |  WWW.SPINVIS.NL

Vorig jaar zong hij zich al naar een gedenkwaardig
Noorderslag-hoogtepunt, maar nu hij zijn sterke
debuutalbum Strijder afgeleverd heeft, mag hij al
helemaal niet ontbreken. De man die op hits van Ali
B. èn Lange Frans & Baas B. de top-tien haalde, kan
ook op eigen kracht gigantisch scoren. Alleen verstok-
te rockers denken dat ze nog om Brace heen kunnen,
want hij is dè stem van de bloeiende Nederlandse

urban-scene.
His performance on last year’s Noorderslag was impressive, but his debut
Strijder is so good, we just had to book him again. His vocal contribution on
Ali B. and Lange Frans & Baas B. tracks got him into the Dutch top ten, but
now he has grown enough to make it on his own. You have to be a diehard
indie lover if you think you can ignore Brace, for this man is the voice of the
blooming Dutch urban scene.
CMM | WWW.BRACEMUSIC.NL

Mark Kneppers kent u als Wipneus (van Pim) of
anders wel als Pim (van Wipneus). Maar hij kan meer
dan gezellige campy retro-discoshows neerzetten als
helft van het duo Wipneus & Pim. In Kraak & Smaak
levert hij, samen met mede-DJ Wim Plug en muzikale
knoppenman Oscar de Jong, de vetste funky break-
beats af, vol soul, dansvloergevoel en vooral: smaak.

En kraak. Vooral Engeland is gek op hun debuutalbum Boogie Angst en hun
DJ-sets, maar als live-band gaat het dak er ook al heel aardig af.
You might know Mark Kneppers as Wipneus (from Pim) or else as Pim (from
Wipneus). But he can do more than put down campy retro disco shows as half
of the duo Wipneus & Pim. In Kraak & Smaak he and co-DJ Wim Plug and
man at the keys Oscar de Jong deliver very juicy funky breakbeats full of soul,
dance floor feeling and mostly: taste. Maybe it’s the English pronunciation
that raised their interest at first (Crack & Smack), but fact is that the English
love Kraak & Smaak’s debut album Boogie Angst and their DJ-sets. As a live
act they’re brilliant as well, mind you.
JALAPENO | WWW.KRAAKSMAAK.NL

Martijn Barkhuis zie je zelden zonder een strakgesne-
den pak aan zijn pezige lijf. Dat komt, hij is dan wel
DJ, maar niet zomaar eentje. Jazz is zijn stiel, maar
dan dus wel jazz van de dansbare soort. Hij is vooral
geliefd vanwege zijn Blue Note Trips: avonden èn mix-
platen (drie stuks) met het betere dansvloerwerk van
dat beroemde label. Liefst laat hij zich bijstaan door

‘echte’ muzikanten. Dus dans je voeten blauw!
Martijn Barkhuis only wears very sharp suits. See, the man is a DJ, and not
just an ordinary DJ. He plays jazz, of the danceable type. He is loved for his
Blue Note Trips: live shows and mix albums (three of them) of the better
dancefloor work of this famous label. If possible he uses real musicians for
these live shows. So put on your blue suede shoes and get moving!
DIG THIS I WWW.MUSICADIMAESTRO.COM

Nederland loopt voorop als het om gothic metal gaat.
En dat is mee te danken aan Epica, een van de top-
pers in dit genre. Gitarist Mark Jansen zat ooit in After
Forever, nog zo’n lijstaanvoerder van die sector. In
Epica heet zijn muze Simone Simons, een klassiek
geschoolde mezzo-soprane. Hun nieuwe cd Consign To
Oblivion is een heus conceptalbum over de Maya-cul-

tuur. Ze durven wel!
When it comes to gothic metal, Holland is up front. Guitarist Mark Jansen for-
merly played in After Forever, one of the most successful goth acts. His muse
in Epica is Simone Simons, a classically trained mezzo-soprano. Their new CD
Consign To Oblivion is a concept album about the Maya culture, proving their
courage to take things just a step further!
TRANSMISSION | WWW.EPICA.NL

3FM/MTV ZAAL

20.30 UUR  HIND
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…heet eigenlijk Stéphanie Struijck, een Limburgse
jongedame die ondanks haar zeer jeugdige leeftijd
(achttien!) al volop indruk maakte. In ieder geval op
Rowwen Hèze-accordeonist Tren van Enckevort, die
vervolgens haar debuutalbum productioneel in goede
banen leidde. Het is een plaat vol Engelstalige ‘rootsy’
liedjes, waarin country, folk en jazz worden aange-

wend om Stevie Anns dromen en verlangens te verklanken. Een groot talent.
…her real name is Stéphanie Struijck. She is a young lady from Limburgse
who has made a great impression no matter how young she is (only
eighteen!). One man she impressed is Rowwen Hèze-accordion player Tren
van Enckevort, who produced her debut album. It’s a record full of ‘rootsy’
songs in English, in which country, folk and jazz elements are used to express
Stevie Ann’s dreams and desires. An unusual talent.
CNR | WWW.STEVIEANN.COM

Of Senna familie is van de fameuze, verongelukte
autocoureur Ayrton Senna is even de vraag. Het is
natuurljk wel zo dat wat goed is, snel komt. Voor u
hier verkeerde gedachten over krijgt: het gaat hier
over een hiphop/soulzangeres die zo bijdetijds klinkt,
dat ze nooit op de klok hoeft te kijken om te weten hoe
laat het is. Op haar komende debuutalbum, waar alle

Gebroeders (ook de minder goede) ter redactie reikhalzend naar uitkijken
(komt-ie al?), wordt ze productioneel bijgestaan door toppers als Delic (van
Opgezwolle) en C-mon (van Kypski).
We're not sure if Senna is related to the famous dead race car driver Ayrton
Senna. They're both fast, that's for sure. This hip hop/soul singer is so now,
she never has to look at the clock to know what time it is. On her forthcoming
debut she will be aided by top producers Delic (Opgezwolle) and C-mon (from
Kypski).
WWW.SUPERSENNA.COM

Dat is de overkoepelende factor van hetgeen zich in deze zaal afspeelt.
Crimejazz is een programma, dat de crossover van poëzie, muziek en, vooruit,
een snufje comedy aan de orde wil stellen. Dat moet met het gebodene van deze
avond wel lukken, en anders is er wel presentatriece Lennie St. Luce: sociaal
bewust, ingetogen, uitbundig, warm, serieus, hilarisch en verdomde funky.
Crimejazz is a programme presenting the crossover between poetry, music and a
bit of comedy. The programme in itself is promising, the presenter is a sure hit:
Lennie St. Luce is socially aware, introverted, extravert, warm, serious, hilarious
and damn funky.

TUNETRIBE ZAAL

22.35 UUR  SENNA

Lachen! Een goede columnist moet je kunnen laten
lachen om de dwaasheid van de wereld om je heen,
om je eigen beperkingen en om die waarmee de bui-
tenwereld je beknelt. Rufus K., rapper, observator,
HuMobist en toffe vogel in het algemeen, laat je
mondhoeken binnen de kortste keren omhoog krullen. 
A good columnist should be able to make you laugh at

the madness of the world around you, your own limitations and those sur-
rounding and limiting you. Rufus K., rapper, observer, HuMobist and overall
good chap, will have the corners of your mouth curl upwards in no time. 

23.10 UUR  RUFUS K.

Huh? Melodieuze hiphop met singer-songwriter-invloe-
den? Hoe moet dat in hemelsnaam klinken? Nou,
gewoon: als Mijn Wereld, het binnenkort te verschijnen
solo-album van Wudstik. Die kennen we natuurlijk
allemaal van D.A.C., of wel De Amersfoortse
Coöperatie. Vlak die kliek niet uit, maar Wudstik solo
(met rugdekking van beatmaker Mr. Fonc en bijdragen

van onder andere, yes! Senna) zou wel eens een sensatie kunnen worden. 
Huh? Melodious hiphop with singer-songwriter influences? How in the world is
that supposed to sound? Well, like Mijn Wereld, the forthcoming solo album of
Wudstik, whom we all know from D.A.C., aka De Amersfoortse Coöperatie.
D.A.C. is quite good, but Wudstik solo (backed by beat creator Mr. Fonc and
guest appearances by among others, yes, Senna) might just be the next big
thing. 
WWW.WUDSTIK.NL

23.25 UUR  WUDSTIK

Mensen, het hoeft niet altijd hard, luid en heftig. Het
kan ook heus wat zachtzinniger en gevoeliger. Denk
maar aan Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Jeff Buckley,
mensen die hun emoties omzetten in heel gevoelige
liedjes. En denk vooral aan Charlie Dée. Zij (zij ja) kan
dat namelijk ook, prachtliedjes scheppen uit melan-
cholie en observatiedrang. Fijnzinnige portretjes schil-

dert ze in haar liedjes.
Quiet is the new loud. Think of Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Jeff Buckley, all
people who translate their emotions into heartfelt songs. But also think
Charlie Dée. Just like those mentioned above, she (indeed, she) turns melan-
choly and sensitive observations into the prettiest of songs, almost like pain-
ting portraits.
PIAS | WWW.CHARLIEDEE.COM

00.10 UUR  CHARLIE DEE

Van Heemstra heet ze eigenlijk, onze Marjolijn. Als
haar naam een hogere afkomst doet vermoeden, dan
doet haar werk dat zeker. Of desnoods haar religiestu-
dies, waarmee ze zich op de Amsterdamse Universiteit
bezig hield. Ze schrijft columns, reportages, gedichten
en nu dus ook theatermonologen.
Marjolijn’s work leads us to believe that there’s a hig-

her calling urging her on. Maybe it’s her religion studies she did in the
Amsterdam University. She writes columns, reports, poetry and now also thea-
tre monologues.

00.45 UUR  MARJOLIJN HEEMSTRA

Een paar jaar geleden schitterde hij al op
Noorderslag: de in alle mogelijke opzichten volumi-
neuze Big Boy Caprice. Nee, niet zomaar de zoveelste
rapper, maar een zanger in hart en nieren die allerlei
aspecten van de zwarte muziek in een nieuw licht zet.
Soul, funk, hiphop, r&b uit de (oer-)jaren tachtig en
negentig: het vindt allemaal een welluidende plaats

op zijn debuutalbum, Exception To The Rule.
He starred on Noorderslag a couple of years ago too: the big in every way Big
Boy Caprice. He's not just another rapper, this man is singer who puts all
aspects of black music in a new light. Soul, funk, hiphop, r&b from the eigh-
ties and nineties all found a place on his debut Exception To The Rule.

01.00 UUR  BIG BOY CAPRICE
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Dat die jongens van Taxi To The Ocean het Baarnsch
Lyceum met succces hebben doorlopen, merk je aan
de volgende Slimme Zet. Ze noemen ieder optreden
een cd-presentatie: dat levert meer gigs op, en meer
volk. Maar dat verdienen ze, met hun reteslimme mix
van dEUS, pa & zoon Buckley, Motorpsycho, Sebadoh
en, speciaal voor de stoere mannen met bakkebaar-

den en hangsnorren, de oude AC/DC.
Taxi To The Ocean are a bunch of well-educated intelligent chaps. You can tell
from their following Smart Move: they call every concert a CD presentation: it
gets them more gigs and a bigger crowd. They deserve both, with their clever
mix of dEUS, father & son Buckley, Motorpsycho, Sebadoh and, especially for
you sideburned and moustachioed listeners, the old AC/DC.
MUNICH | WWW.TAXITOTHEOCEAN.NL

GROLSCH FOYER

20.30 UUR  TAXI TO THE OCEAN
Ongeveer in de tijd die nodig is om Watskeburt!? te
zeggen, en je af te vragen wat dat in godsnaam mag
betekenen, heeft de carrière van De Jeugd Van
Tegenwoordig vleugels genomen. Rappers, taalver-
nieuwers, straatschoffies, vernielzuchtige belhamels:
de drie uit Amsterdam-Noord zijn het allemaal. Met
dank aan de messcherpe beats van de Neger des

Heils, ofwel Bas Bron ofwel Bastian, de meest funky neger van het seizoen.
In about the time it takes you to pronounce Watskeburt!? and wonder what
the hell it means, the career of De Jeugd Van Tegenwoordig exploded.
Rappers, language inventors, youthful delinquents, destructive no-goods: the
three from Amsterdam-Noord are all this and more. At the basis of the suc-
cess lie the razor sharp beats of the Neger des Heils, aka Bas Bron aka
Bastian, the most funky brother of the season.
TOP NOTCH/PIAS | WWW.DEJEUGDVANTEGENWOORDIG.COM

01.00 UUR  DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG

Bas, gitaar en drums: die heilige drieëenheid geniet
de voorkeur van T-99. Maar kijk ook niet vreemd op
als er mandoline, banjo en ukelele aan te pas komen.
En dozen, en emmers. En een fikse dosis talent, neer-
geslagen in een bepaald uniek soort bluesgevoel. Vol
afwijkingen richting boogie, soul en de betere, desola-
te Tarantino-soundtrack-romantiek. 

Bass, guitar and drums: the holy trinity. T-99 love it. But they also love man-
dolin, ukelele and banjo. Or boxes, and buckets. Their talent is laid down best
in a unique kind of blues feel. With trips to boogie, soul and the better deso-
late romanticism of a  Tarantino soundtrack. 
SONIC RENDEZVOUS | WWW.T-99.COM

02.30 UUR  T-99Wat? Britten op Noorderslag? Waar blijft die paspoort-
controle toch? Ja, in Miss Antarctica hebben twee
Engelsen zitting, maar de Nederlandse inbreng is
heus groot genoeg voor deelname aan dit prachtfesti-
val. De mannen luisteren naar stokoude blues, van
voor de uitvinding van het stopcontact nog, en naar
hypermoderne elektronica. De combinatie van zulke

malle invalshoeken blijkt een toevalstreffer.
What? Brits on Noorderslag? What happened to passport control? Indeed,
there are two English boys in Miss Antarctica but that leaves enough Dutch to
be allowed to play this great festival. The four men like to listen to very old
blues, from before the invention of electricity, as well as to the newest of
electronica. Combining the two turned out to be a real lucky shot.
ISLAND/UNIVERSAL | WWW.MISSANTARCTICA.COM

22.00 UUR  MISS ANTARCTICA

Wie denkt dat funk begint en eindigt met James
Brown, moet maar stoppen met lezen. Of ook weer
niet, want van Lefties Soul Connection kun je heel wat
opsteken over het wezen van de funk, de muziek die
speciaal is ontwikkeld om je heupen subtiel aan’t
bewegen te zetten. Dit viertal, bij optredens geregeld
uitgebreid met een vijfde man, plukt het beste uit The

Meters, Booker T. and the MG’s, Bill Doggett en andere meer of minder obscu-
re funkateers en soul brothers, en brouwt daar iets moois van, heel erg van nu.
If you think James Brown is the beginning and end of funk, you can stop rea-
ding. Or no, don’t, as the Lefties Soul Connection will teach you a few things
you might not know about the funk, the music designed especially to get your
hips moving. This quartet – or quintet live – take the best of The Meters,
Booker T. and the MG’s, Bill Doggett and other more or less obscure funka-
teers and soul brothers, and turn it into something very hot, very now.
EXCELSIOR | WWW.LEFTIESSOULCONNECTION.COM

23.30 UUR  LEFTIES SOUL CONNECTION

NOORDERSLAG ZA|SAT 14 JAN

NOORDERSLAG WEEKEND2006 55

LIVE OP



Jazzcats weten al jaren wat het poppubliek nu ook in
het snotje krijgt. New Cool Collective is een beestach-
tig feestorkestje, vol jazztalent dat de dansvloer, en
het vullen daarvan, als levensvervulling ziet. Onder
leiding van saxofonist Benjamin Herman, immer strak
in’t pak, gaan jazzclubs er even snel plat voor als
hippe popfestivals.

Jazzcats have known for years what the pop audience is now finally discove-
ring. New Cool Collective is a beastly party combo, full of jazz talent with just
one goal: to get the dancefloor going. The ever sharply dressed saxopone
player Benjamin Herman leads his men into success in jazz clubs as well as
on hip pop festivals.
STROOM | WWW.NEWCOOLCOLLECTIVE.COM

BUMA-STEMRA ZAAL

21.15 UUR  NEW COOL COLLECTIVE BIG BAND
28 minuten nemen de negen nummers van The Lover
Kills  in beslag. Maar na dat kleine half uurtje blijf je
wel volkomen uitgeteld achter, vol ontzag over wat die
Rotterdammertjes je trommelvliezen toch aandoen.
Emocore maken ze, en ze keren hun ziel volkomen bin-
nenstebuiten om hun muziek zo heftig mogelijk bij
jouw hartje te laten aankomen.

The nine tracks on The Lover Kills  last only 28 minutes. A small half hour
that will leave you exhausted and in awe of what these Rotterdam dudes have
done to your eardrums with their intense emocore. They will turn their souls
inside out to hit you as hard as they can.
SQUAS RECORDS | WWW.SANANDREAS-WEB.COM

21.00 UUR  SAN ANDREAS

00.45 UUR  SUICIDAL BIRDS 
ZIE BLZ 45

Menigeen valt compleet stil bij het ondergaan van de
prachtliedjes van Soccer Committee. Die zijn trouwens
niet veel luidruchtiger dan die complete stilte, want
Mariska Baars houdt er heel minimalistische opvat-
tingen op na als het om muziek gaat. Geen noot
teveel, geen woord wordt verspild en toch verplettert
ze de luisteraar met haar goudeerlijke liedjes waarin

ze als weinig anderen de essentie van het moment weet te vangen. In wellui-
dende leegte.
Quieting the audience down with their brilliant songs is one of the great
talents of the Soccer Committee. They have to, considering how quiet their
songs are. Mariska Baars’ minimalist approach to music results in a sound
where not a note is out of place and not a word is wasted. The outcome is
overwhelming, capturing the spirit of the moment in pure, almost empty
songs.

22.15 UUR  SOCCER COMMITTEE

3VOOR12 ZAAL

23.30 UUR  zZz ft. DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG 
ZIE BLZ 55&61

01.45 UUR  GEM 
ZIE BLZ 31

Loon naar werken! Een paar jaar geleden werden deze
Zeeuwse jongens nog aan de dijk gezet door hun toen-
malige platenmaatschappij. Maar nu lachen de hit-
lijsten hun weer toe, en is elk optreden uitverkocht.
Volkomen terecht, want de manier waarop Racoon
melancholie weet te stileren in warmbloedige, semi-
akoestische gitaarpop, is een voorbeeld voor ons

allen. Een band om zuinig op te zijn.
You get what you deserve! Only a few years ago Racoon were ditched by their
record company. But now the charts are awaiting them eagerly again, and all
their shows are sold out. And well deserved this is, because the way Racoon
turn melancholy into warm-blooded, semi-acoustic guitar pop is an example
for us all. A band to cherish.
PIAS | WWW.RACOON.NL

Ieder jaar stijgt de spanning weer ten top. Wie krijgt
nu weer de Popprijs? De groep of artiest die het afge-
lopen jaar het meest heeft bijgedragen aan de
Nederlandse popmuziek, natuurlijk! Gelukkig is de
jury prettig onvoorspelbaar in zijn keuze, dus het kan
nog alle kanten op. Wedden maar!
Every year around that holy hour against eleven p.m.

the tension rises in the Buma/Stemra hall.Well, the act or artist that made
the biggest contribution to Dutch pop music over the past year of course!
Fortunately the jury is pleasantly unpredictable in its choices, so anyone could
be the lucky winner. You may place your bets now!

22.45 UUR  WINNAAR POPPRIJS 2006

00.15 UUR  RACOON

Sinds de activiteiten van Opgezwolle in de openbaar-
heid kwamen, is wel duidelijk geworden dat hiphop
verder reikt dan Amsterdam, of de Randstad in ruime
zin inclusief Almere. Vanuit het zelfbenoemde Verre
Oosten bestoken deze drie het land met fantastische
rhymes over vloeiende grooves, alles uit eigen huis.
Live maken ze er al helemaal een dampend potje van,

vol funky feestvreugde.
Opgezwolle proved that not all great Dutch hip hop comes from Amsterdam,
or Almere, or all of the Randstad for that matter. From what they call the Far
East they give the country great rhymes on fluent grooves, all home made.
Their live shows are steaming brews of funky hip hop.
TOP NOTCH/PIAS | WWW.OPGEZWOLLE.NL

01.45 UUR  OPGEZWOLLE
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Geheel volgens de zeden van deze tijd ontmoetten Kees
van den Assem en Dennis van der Meijden elkander
via internet. Sinds eind ’98, zijn zij Spacekees en
Terilekst. Een rapduo, dat met cd’s in eigen beheer,
mixtapes, mp3’s en gastoptredens al een behoorlijke
discografie opbouwde. Na de heuse Box-hit Ik Wil Een
Meisje kun je al helemaal niet om dit duo heen, zeker

niet sinds Def P. een heuse disstrack over Terilekst opnam…
As is common usage today, Kees van den Assem and Dennis van der Meijden
met through the Internet, in 1998. Since then they are Spacekees and
Terilekst, and with their own CD’s, mix tapes and guest appearances, they
have built up an impressive discography. After their Box hit Ik Wil Een Meisje
there is no way you can go around them anymore, especially since Def P. even
put out a diss track about Terilekst.
REDRUM| WWW.SPACEKEES.NL

X-STAGE

20.50 UUR  SPACEKEES & TERILEKST
Jawat! is één van Nederlands meest oorspronkelijke
rappers. Op de beats van Zwolles trots Kubus vertelt
hij je in vlijmscherpe bewoordingen hoe de wereld in
elkaar zit, en vooral, hoe hiphop in Nederland nou
juist niet in mekaar zou moeten zitten. 
Jawat! is one of Holland’s most original rappers. 
On the beats of Zwolle’s pride Kubus he will tell you in

razorsharp raps his view of the world and of what’s wrong in the Dutch hip
hop scene. 
TOP NOTCH/PIAS | WWW.TOPBILLIN.NL

23.30 UUR  JAWAT!

Straattaal heet de single van Nina, een 23 jaar jonge
schone uit Amsterdam-West die in Haarlem muziek-
management studeert. Ze is de ultieme urban-sma,
die op een aanstekelijk potje straatbeats de taal van
de straat analyseert. Straattaal is the title of Nina’s
single. She is a twenty-three year old student of
music management from Amsterdam-West. She is the

ultimate urban-sma, analysing the lingo of the street over a catchy beat.

00.20 UUR  NINA

Ricardo Blijden groeide op op St. Eustatius, waar hij
zijn eerste muzikale training kreeg. En nu, in
Nederland, is hij Ziggi: een dancehall-artiest met
gevoel voor gospel, hiphop èn de aloude reggae. 
Ricardo Blijden grew up on St Eustatius, and got his
first musical education there. In Holland he became
Ziggi, a dancehall artist with a sense of gospel, hip

hop and good old reggae itself. 
ROCKIN’ | WWW.ZIGGI-ONLINE.NET

01.00 UUR  ZIGGI

Reggaeton: de nieuwste hype die uit de kolkende
urban-scene van het land boven is komen drijven. 
Na ja, nieuw? Ghetto Flow is al acht jaar druk doende
met deze onstuimige dansbeats van Caribische
komaf. De drie gasten en het ene meisje van Ghetto
Flow hebben dan ook hun wortels in de Dominicaanse
Republiek.

Reggaeton is the latest hype to come out of the seething Dutch urban scene.
It’s not exactly new, mind you. Ghetto Flow has been playing these turbulent
beats originating from the Caribbean for eight years now. The roots of the
three gentlemen and one lady are in the Dominican Republic.
IN-TOWN | WWW.GHETTOFLOW.COM

02.00 UUR  GHETTO FLOW

Als deze Immorales op het podium staan is het Feest.
Dat komt, Immorales is een losjes opererend collec-
tief, met afdelingen in verschillende hoeken van de
aardbol. Reken op een bende rappers en andere feest-
beesten, die ergens tussen hiphop en reggaeton hun
ding doen.
When these Immorales take the stage, the party is on.

Immorales is a loosely operating collective, with branch organisations in dif-
ferent corners of the earth. They are a gang of rappers and party animals,
their music is somewhere between hiphop and reggaeton.
GANG BANG RECORDS | WWW.IMMORALES.NL

02.30 UUR  IMMORALES

Een rap schrijven bij wijze van strafwerk, dat is de
wel heel eigentijdse manier waarop Willem de Bruin
zijn talent ontdekte. Nu is hij Willy aka de Polderneger,
en zijn maat Twan van Steenhoven is Big2. Samen
een kleine dikke donkere half-Antilliaanse gast en een
lange dunne blonde Hollander. Samen: The Opposites,
hiphop recht voor zijn raap vol doorkijkjes in het

Hollandse straatleven.
Having to write a rap as punishment for being bad in school is how Willem de
Bruin discovered his talent. Now he is known as Willy aka the Polderneger, and
his buddy Twan van Steenhoven is Big2. Together they are a short sturdy half
Antillean and a tall skinny blond Dutchman. They are indeed The Opposites, in
your face hip hop with great views of the Dutch life on the street.
TOP NOTCH/PIAS | WWW.THEOPPOSITES.NL

21.20 UUR  THE OPPOSITES

Ofwel C.O.W. Want namen als Being Greg Smith,
Patrick Smiley Kushel. Juri Küfner en Ro 369 klinken
nogal kosmopolitisch, maar de thuisbasis is toch echt
ons eigen kikker- en koeienlandje. Smith, drummer en
sample-aandrijver, is de aanjager van dit project,
bedoeld om hiphop aaneen te smeden met de opwin-
ding van echt muzikantenschap.

Aka C.O.W. Despite exotic sounding names like Being Greg Smith, Patrick
Smiley Kushel, Juri Küfner and Ro 369 this is indeed a Dutch project (land of
the cow, get it?). Smith, drummer and sampler is the leader of this project
with which he aims to combine hip hop with the excitement of live musicians.
WWW.COALITIONOFTHEWICKED.COM

22.00 UUR  COALITION OF THE WICKED

Dat Typhoon zijn plaatdebuut maakte op een verzame-
laar met de naam Vet Verse Flows is geen toeval,
want vet en vers zijn z’n flows. Dat hij zich vernoemde
naar een roemruchte krant is ook al geen duimzuige-
rij, want hij weet wat er in de wereld omgaat en daar
zwijgt hij niet over. Ook niet in een wekelijks televisie-
programma voor The Box, waarin hij allerlei zaken van

maatschappijkritische aard ter sprake brengt.
Typhoon made his CD debut on a sampler called Vet Verse Flows and so it
should be, for his flows are vet and vers. That he called himself after a
famous newspaper is no surprise either, for he knows what's going on in the
world. He tells us about it in his raps, and on his weekly TV show on The Box.
WWW.MCTYPHOON.NL

22.55 UUR  TYPHOON
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Traditiegetrouw speelt de winnaar van de Grote Prijs
van Nederland weer op Noorderslag. Ze moesten het
eens wagen om dit aanstormend talent te weigeren!
Wie dat zal zijn zul je hier niet lezen, want de finale
valt na de deadline. Maar dat 't een knaller wordt
staat nu al vast. Spelen!
As tradition has it, this year too the winner of the Grote

Prijs van Nederland gets a spot on Noorderslag. It would be silly to refuse this
upcoming talent, wouldn't it. You won't read their name here, as the final
takes place after the deadline. But it is sure to be good.

KELDER

20.45 UUR  GROLSCH GROTE PRIJS VAN NEDERLAND
Als je bij het aanhoren van de muziek van El Pino &
The Volunteers, via het 7-inch-singletje There Are Not
The Days bijvoorbeeld, beelden ziet van weidse land-
schappen en brede highways die zich daardoorheen
slingeren, is dat niet vreemd. Want de thuisbasis is
weliswaar Rotterdam, maar voorman El Pino kent de
inspirerende vlakten en heuvellandschappen van…

Canada als gee ander. Canadicana dan maar?
If you get images of wide landscapes and broad highways meandering
through them when listening to El Pino & The Volunteers, for instance to their
7” single There Are Not The Days, it is the Canadian background of El Pino
you are hearing, not his current Rotterdam home-base. So let’s call it
Canadicana.
STARDUMB RECORDS | WWW.ELPINOANDTHEVOLUNTEERS.COM

00.05 UUR  EL PINO & THE VOLUNTEERS

'Bijna-pop voor de net-niet-massa', dat is nog wel de
leukste omschrijving voor de muziek van Skip The
Rush. Ze gaan eigenwijs te werk in het door elkaar
rammelen van punk, pop, rock en indie, maar daar
gieten ze dan wel meeslepende liedjes van, vol pretti-
ge dynamiek. Misschien een beetje lastig te verteren,
maar als je je oren goed laat kauwen, komt alles toch

nog goed.
'Almost-pop for the near-masses' is probably the description best describing
Skip The Rush's music. Their innovative mash up of pop, rock and indie
results in sweeping highly dynamic songs, not necessarily easily digestible.
Yet if you let your ears chew well, Skip The Rush are very wholesome.
WWW.SKIPTHERUSH.COM

00.55 UUR  SKIP THE RUSH

Over About weten we dat het de strijdnaam is van ene
Rutger Hoedemaekers. Over hem valt te vertellen dat
hij een Amsterdammer is, en een control freak boven-
dien. Over zijn muziek hoef je niet meer te weten dan
dat de boel stijlvol laveert tussen de dynamiek van
het bandjesgebeuren en de strakheid van toegepaste
elektronica. Over!

There’s so much we could say about this band. That it’s founded by a Rutger
Hoedemaekers for instance. About him we know that he’s from Amsterdam
and that he’s a control freak. About his music all you need to know that it’s a
stylish mix between the dynamics of a band and the tightness of electronica.
COCK ROCK DISCO | WWW.WHATABOUTABOUT.COM

01.45 UUR  ABOUT

Ooit maakte Bong-Ra een donker soort drum ‘n’ bass,
en daarvoor, onder een naam die beter in een pas-
poort past, zelfs heuse metal. Tegenwoordig is hij in
binnen- en vooral buitenland haast berucht om zijn
goddeloos beukende breakcore-beats, waarin ragga,
gabba, jungle, metal en meer van zulks werkelijk
ongenadig op elkaar botsen.

Once Bong-Ra made a kind of dark drum ‘n’ bass, and before that, under a
name more fitting for a passport, he even played real metal. Currently he is
best known, almost notorious, for his relentless breakcore-beats combining
ragga, gabba, jungle, metal in a merciless mix.
SUPERTRACKS | WWW.BONGRA.COM

02.15 UUR  BONG-RA

Liedjes, liedjes, liedjes! Daar grossieren deze jongehe-
ren in. Dat doen ze nog wel in hun moerstaal. Het
Spaans, brult u nu? Niks daarvan, ondanks de exoti-
sche groepsnaam benutten ze doodgewoon hun
Nederlandse moedertaal. Maar dan zonder de gezwol-
len wolligheid die we met de pop uit het polderland
zijn gaan associëren. De mannen houden het puntig

volgens het bozige Joe Jackson/Elvis Costello-model, en dat kan minder. 
Songs, songs, songs! Dozens of them, and in their mother tongue. Unlike
what the band name might have you expect, the language here is Dutch, not
Spanish. Their songs are compact and angry, in the style of for instance Joe
Jackson or Elvis Costello.
WWW.HEROZERO.NL/AMIGOS

21.35 UUR  AMIGOS ELECTRICOS

Thuis draaien ze The Beatles, Fleetwood Mac, Papas
Fritas en Superchunk. Liefs top vinyl. Dat moet u toch
wel een idee geven van het soort muziek dat dit vrolij-
ke combo tot ons brengt. Pop die u spontaan doet
smelten van de prachtige melodieën, met de adrenali-
nekick van de betere punk. Desondanks is hun lang-
speeldebuut Beachyhead een heus conceptalbum.

Zangeres en gitariste Naomi van der Ven deed ooit leuke dingen in Seesaw.
At home they listen to The Beatles, Fleetwood Mac, Papas Fritas and
Superchunk. Preferably on vinyl. This should give you a hint of the kind of
music this cheery combo will play for us. Pop music whose melodies will melt
your heart, with the adrenaline injection of the better punk music.
Surprisingly enough their debut Beachyhead is a concept album. Singer and
guitarist Naomi van der Ven used to play in Seesaw.
EXCELSIOR | WWW.THEHEIGHTS.NL

22.25 UUR  THE HEIGHTS

Ach, hoe aanstekelijk kan doodgewone, poppy radio-
rock toch zijn! Als het goed is, natuurlijk. En Behave
is goed . Het kwartet grossiert in samenzang die zich
innig om de melodielijn wentelt, en om pakkende
arrangementen waarin steevast exact de juiste toon
getroffen wordt. High On You had dan ook een knoe-
pert van een zomerhit moeten worden, maar geen

nood: de zon gaat altijd wel weer schijnen. 
Oh the infectiousness of ordinary poppy radio rock! Provided it’s good radio
rock of course, and Behave are good. The quartet’s vocal harmonies swirl
around the melody and the catchy instrumentation. High On You should have
been a huge summer hit, but not to worry: the sun will come back next summer. 
STACEY RECORDS | WWW.BEHAVEONLINE.COM

23.15 UUR  BEHAVE
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Bij een zo uniek land als Nederland hoort unieke Nederlandse muziek. Er is
een nieuwe generatie muzikanten actief die zich zo gemakkelijk niet laat rin-
geloren door het dominante Angelsaksische rock-model. Eigenwijsneuzen als
Spinvis, Meindert Talma, At The Close Of Every Day, Mondo Leone, D’r Sjaak,
André Manuel, Stuurbaard Bakkebaard en De Kift observeren hun naaste
omgeving op hun eigen manier en peuren daar inspiratie uit voor opwindende
en zeker niet platte geluiden van eigen snit. Noorderslag stelt graag een aan-
tal van deze Nederlandse Impressionisten aan je voor.
Each country has its own unique pop music. In the Netherlands there is cur-
rently a generation of musicians that do not comply with the Anglo-Saxon
rock model, but create an own sound and genre. Original minds like Spinvis,
Meindert Talma, At The Close Of Every Day, Mondo Leone, D’r Sjaak, André
Manuel, Stuurbaard Bakkebaard and De Kift translate the impressions of
their close surroundings into exciting and original new music. The more local,
the more universal, as one famous Dutch writer remarked. Noorderslag is
proud to present some of these Dutch Impressionists.

NEDERLANDSE IMPRESSIONISTEN

Ofwel: Dagsluiting. Minco Eggersman en Axel
Kabboord draaien er niet omheen: ze zijn belijdend
christen. Die geloofsovertuiging zetten ze dus wel om
in prachtmuziek, intiem en toch zo veelzeggend. Hun
nieuwe plaat Geluiden Van Weleer (Het Liedboek Voor
De Mensen) bevat hedendaagse psalmen en is dan
ook uitgebracht samen met het Boekencentrum, ook

verantwoordelijk voor het Liedboek voor de Kerken.
Minco Eggersman and Axel Kabboord are very clear about it: they are practi-
sing Christians, turning their beliefs into breathtaking music, intimate yet
very strong. Their latest album Geluiden Van Weleer (Het Liedboek Voor De
Mensen) contains present-day psalms and was put out by the
Boekencentrum, which also publishes the songbook for churches. 
VOLKOREN/MUNICH | WWW.ATTHECLOSEOFEVERYDAY.COM

23.20 UUR  AT THE CLOSE OF EVERYDAY

Leon Giesen zat ooit in Toontje Lager en het daaruit
voortgekomen Captain Gumbo. Maar omdat er meer is
dan bas spelen in, op zich lang niet onaardige, band-
jes, boort hij nu al zijn talenten aan. Want hij filmt,
schrijft liedjes, zingt ze met warme stem, vertelt ver-
halen. Al die activiteiten komen samen in Mondo
Leone: intieme pop met filmische èn literaire accenten.

Long time ago Leon Giesen played bass in Toontje Lager and later in Captain
Gumbo. But bass was not enough for this multi-talent. He moved on to film
making, song-writing, singing (with a very warm voice) and story-telling. In
Mondo Leone he can present all his talents in live shows combining intimate
pop music with film and literature.
V2 | WWW.MONDOLEONE.NL

01.00 UUR  MONDO LEONE

01.50 UUR  SPINVIS
ZIE BLZ 53

Heerlen, je zult er maar wonen. Jij en ik hoeven dat
niet, want D’r Sjaak doet dat al voor ons. Hij zet zijn
Limburgse achtergrond om in intrigerende lo-fi sam-
plepop. Jij en ik hadden het niet gedacht, maar dat
genre, in zijn handen ergens zijdelings van hiphop,
triphop, electropop en Spinvis, blijkt ook heel goed te
gedijen in dat sappige Limburgse dialect. 

Heerlen, what a place to live. It’s as far south as you can go in Holland. Here
D’r Sjaak turns his southern identity into intriguing lo-fi sample pop. He
makes a kind of hip hop, triphop, electropop Spinvis-type of music, sung in a
remarkably fitting Limburg dialect. 
WWW.DRSJAAK.NL

00.10 UUR  D’R SJAAK

De Fratsen, dat was nog een Nederlandstalig bandje
volgens het stramien van die dagen. Krang, dat was
al een stuk eigenzinniger: als Tom Waits uut Twente
zou komen, en Captain Beefheart uut Salland, dan zou
hun denkbeeldige jamsessie zo klinken. Voorman van
beide bands was André Manuel, onder eigen naam al
een gevreesd cabaretier met een messcherp mes waar

andere grappenmakers een tong hebben. Zijn muziek is alweer een paar flinke 
stappen verder.
While Fratsen was a Dutch-language band there were quite a lot of in those
days, its follow-up Krang was a lot more original, with its mix between Tom
Waits and Captain Beefheart over intelligent and poetical lyrics. Front man in
both bands was André Manuel, who is also a comedian, renowned for his
sharp knife where others have a tongue. His musical solo performances are
equally intense.
MEGAFOON | WWW.MANEMAN.NL

02.30 UUR  ANDRE MANUEL

Meindert Talma is waarschijnlijk de langste artiest op
Noorderslag, en beslist een van de eigenzinnigste. Hij
schrijft romans, columns, en, belangrijker nog: lied-
jes, waarin hij op zijn volstrekt eigen manier de men-
sen om hem heen observeert. En wat een opmerkelijke
kwasten bevolken zijn omgeving toch, elk lied en elke
column weer. Je kunt Talma’s werk omschrijven als

gestileerd dilettantisme, maar voor zijn band ligt dat anders: die rockt steeds
hechter, naarmate de rokjes van bassiste Janke Brands korter uitvallen.
Meindert Talma is probably Noorderslag Weekend’s tallest artist and definitely
one of the most original. He writes novels, columns and most important,
songs in which he gives unique observations of the people around him. And
remarkable they are, the people surrounding him. Talma’s work can be descri-
bed as composed dilettantism, but this does not hold true for his band: their
rock gets tighter and more exciting as bassist Janke Brands’ dresses get
shorter.
EXCELSIOR | WWW.MEINDERTTALMA.NL

22.30 UUR  MEINDERT TALMA & THE NEGROES



Zus en stiefvader drummen, dus Monica Electronica
heeft haar muzikale oprispingen niet van een vreem-
de. Al kiest ze niet voor trommels en stokjes als uit-
drukkinsmiddel, maar voor draaitafels. Ze leerde het
vak op zelfgeorganiseerde feestjes, gezellig thuis.
Sindsdien heeft ze haar werkterrein behoorlijk ver-
breed, tot en met Berlijn, Moskou en Shanghai. Maar

wat wil je ook met een draaistijl die ze zelf bescheiden omschrijft als
ElectroItaloDiscoNewbeatRock. Josz Le Bon combineert verschillende flows en
stylen door alle mogelijkheden die het mixen biedt te gebruiken. Samen staan
ze garant voor een dynamische set.
Sister and stepfather both play drums, so Monica Electronica’s musical
talents do not come as a surprise. Though her preferred means of expression
are not drum kits but turntables. She learned her skills at home on her own
parties. Her field of work has expanded since: she played in Berlin, Moscow
and Shanghai. Fitting for a style she herself modestly describes as
ElectroItaloDiscoNewbeatRock. Josz LeBon combines different flows and styles
by exploiting the possibilities of mixing. Together they will be responsible for a
dynamic set.  

BINNENZAAL

20.30 UUR  MONICA ELECTRONICA & JOSZ LE BON

Of eigenlijk zZz. Uit te spreken zoals de Fransen ‘jazz’
tussen beide lippen door laten rollen, maar dan zon-
der de J en de A. Al is het lastig om niet volmondig JA
te zeggen tegen dit Amsterdamse duo, dat overigens
precies even sexy als maar wel een stuk rauwer klinkt
dan dat uitspraak-voorschrift doet vermoeden. Drums,
zang en een heel vies orgeltje zorgen voor naam en

faam tot diep in de Verenigde Staten. De muziek klinkt dan ook als de sound-
track van alle mogelijke soorten goed-foute cultfilms, door elkaar.
Or actually zZz. Please pronounce zZz the way the French let ‘jazz’ roll
between their lips, but just leave out the J and the A. Their music is as sexy
but much rawer than the above pronunciation tip. Drums, vocals and a sleazy
organ have brought this duo fame deep into the US. Not surprising, as their
music sounds like the soundtrack to the best of B-movies.
EXCELSIOR |  WWW.SOUNDOFZZZ.NL

22.00 UUR  zZz

Als kind raakte ze betoverd door wat ze met een gitaar
kon doen. Als dertienjarige belandde ze in haar eerste
band, een noisy punkgroep. Als zestienjarige werd ze
door Barry Hay gerecruteerd voor diens prefab-meis-
jesrockband Bad Candy. Daarna speelde ze nog een
tijdje in de pracht-meisjespunkband The Riplets,
maar nu is ze dan heel gewoon Elle Bandita, met een

EP onder de arm waarvan de zes nummers stuk voor stuk getuigen van haar
brutale talent.
As a child she was hypnotized by what she could do with a guitar. At the age
of thirteen she played in her first band, a noisy punk outfit. At sixteen Golden
Earring’s Barry Hay recruted her for his prefab girl rock act Bad Candy. After
that she played in the fabulous girl punk band The Riplets for a while, but
now she is Elle Bandita. All six tracks on her EP proove that she is a unique
bold talent.
WWW.ELLEBANDITA.COM

23.00 UUR  ELLE BANDITA

Aangezien Nederland een multiculturele samenleving
is, moeten we een trio met een Fransman en een
Amerikaan ook maar door de vingers zien. De mannen
hebben een achtergrond in drum ‘n’ bass en electro,
maar maken met zijn drieën een bijzonder aanstekelij-
ke mix van house met disco, electro en minimal. Laat
die filters maar schuiven!

Holland is a multicultural society, so a trio with a Frenchmen and an
American should be welcomed too. Their background is in drum ‘n’ bass and
electro but the three of them make a particularly infectious mix of house and
disco, electro and minimal. Bring on those filters!
WWW.LECLIC.ORG

23.15 UUR  LE CLIC

Ooit was Darko Esser gitarist in Sonic Youth-Achtige
noise-bandjes. Daarna ging hij voorzichtig deejayen
en de danceprogrammering doen in de roemruchte
Groninger club Simplon. Nu doet hij hetzelfde in het
nog roemruchtere Nijmegen, draait hij op prestigieuze
podia in het buitenland, runt hij het Wolfskuil-label en
maakt hij zelf ook muziek. Wijlen John Peel was diep

onder de indruk van zijn Late At Night.
Darko Esser once played guitar in Sonic Youth type noise acts. Later he star-
ted DJ-ing and working as a dance programmer for the famous Simplon club
in Groningen. Now he is dance programmer in Nijmegen, does DJ sets on
prestigious stages abroad and runs his own Wolfskuil label. Oh and he also
plays music himself. The late John Peel was deeply impressed with Darko’s
Late At Night.
WOLFSKUIL RECORDS | WWW.WOLFSKUILRECORDS.COM

01.00 UUR  DARKO ESSER

Chinedum Nwosu beschikt misschien wel over de
allerbeste achtergrond, om een succesvol DJ te wor-
den. Ten eerste is ze van Afrikaanse afkomst en ten
tweede werkte ze vier jaar lang in heel Europa als pro-
fessioneel danser, waarbij ze de energie van de
muziek omzette in gracieuze bewegingen. Nu staat ze
zelf achter de draaitafels, met een opwekkende mix

van techno en techhouse als stimuli voor jouw eigen lichamelijke vertalingen.
Chinedum Nwosu may have the best possible background needed to be a suc-
cessful DJ. She is from African origin and has worked all over Europe for four
years as a professional dancer. Now she is behind the turntables herself with
an exciting mix of techno and techno house, making sure the audience now
does the dancing.
INTACTO RECORDS | WWW.SHINEDOE.COM

02.00 UUR  SHINEDOE

Polder, heet een van de projecten die technoman
Lauhaus op de wereld loslaat. Da's een Nederlander,
dat kun je aan zo'n naam wel zien! Laujaus draait
vanaf de eind jaren negentig en maakte al veel indruk
met zijn hoogst persoonlijke invulling van minimale
techno en house. Als producer is hij nog kersvers,
maar reken maar dat er nog heel wat uit zijn handen

komt.
Techno DJ Lauhaus called one of his projects Polder, immediately giving his
Dutch origin away. Active as a DJ since the nineties, his highly personal
approach to techno and house has brought him wide acclaim. He only just
started as a producer, but great things will come from his hands yet.

00.00 UUR  LAUHAUS
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GEHOST DOOR FEELIES HOSTED BY FEELIES
Een avondje uit bij Feelies is niet een gewoon een avondje stappen.
Er is goede muziek en gezelligheid, maar daarnaast wordt je netvlies
bestookt, je reukvermogen getest en je evenwicht verstoord. Kortom,
al je zintuigen worden betrokken bij deze nieuwe vorm van uitgaan.
Komt allen naar de Binnenzaal op Noorderslag...
An evening out at Feelies is not just a simple night out. Not just your eyes
and ears, but all your senses are getting involved in this new way of
clubbing. Come and experience Feelies at the Binnenzaal at Noorderslag...
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Conamus, De Oosterpoort HOOFDSPONSORS NOORDERSLAG WEEKEND
Buma/Stemra, Essent Awards HET NOORDERSLAG WEEKEND WORDT
GESUBSIDIEERD DOOR: Ministerie van OcenW, Gemeente
Groningen, Provincie Groningen, Europese Unie, Sena
Performers, FAPK, Thuiskopiefonds, NVPI, STAP
HET NOORDERSLAG WEEKEND WORDT GESPONSORD DOOR: Mojo Concerts,
Ticket Service Nederland, Tune Tribe, Grolsch, Jack Daniels
Tenessee Gold HET NOORDERSLAG WEEKEND WORDT ONDERSTEUND DOOR:
Bison, Ernst & Young, Signo & S, Plato, Amsterdam Dance
Event, GermanSounds, Yourope, Network Europe, IMMF, VNP,
Iprecom, Ampco Pro Rent, Music Export Cologne, Duitse
Ambassade, MusicXport.nl, CBK Groningen, The Security
Company MEDIA PARTNERS: 3FM, EBU-UER, 3voor12, Intro,
Visions, Live XS, MTV, VIP-Booking.com, Music Minded,
Muziek&Beeld, Audience, Rockpalast, Gaffa, Pollstar, Record
of the Day, Spex, The Box, FunX, Losing Today

NOORDERSLAG SEMINAR WORDT GEORGANISEERD DOOR CONAMUS, 
IN OPDRACHT VAN STICHTING NOORDERSLAG

BOEKINGEN BOOKINGS
EuroSonic Robert Meijerink
Noorderslag Joey Ruchtie

MAGAZINE
REDACTIE RED Bianca Harms, Marloes Ruitinga
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Jasper van Vugt

ONTWERP DESIGN Studio Frank & Lisa 
FOTOGRAFIE PHOTOGRAPHY Karel Zwaneveld | Jurgen Moorlach
PRODUCTIE EN ACQUISITIE Daily Productions

Van Diemenstraat 272
1013 CR Amsterdam
T 020 - 428 03 78
F 020 - 627 97 11

DRUK PRINT Tijl Offset, Zwolle
DISTRIBUTIE DISTRIBUTION Volle Zalen Groningen
OPLAGE  CIRCULATION 80.000

DE POPPRIJS De Popprijs wordt uitgereikt aan de band of artiest
die in het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de
Nederlandse popmuziek. Zie bladzijde 36.
Dutch Pop Award (Popprijs)
The Popprijs is presented to the act or artist that has made the big-
gest contribution to Dutch pop music in the past year. See page 36.

NOORDERSLAG SEMINAR Voor de twaalfde keer vindt
in De Oosterpoort in Groningen op 12, 13 en 14 januari het
Noorderslag Seminar plaats, het belangrijkste platform voor de
Noordwest-Europese muziekindustrie. 
For the twelfth time this year in De Oosterpoort in Groningen, the
Noorderslag Seminar takes place on 12, 13 and 14 January. The
Noorderslag Seminar is the most important platform for the music
industry in North-West Europe. 

Conamus support en ondersteunt Nederlandse muziek in binnen- en
buitenland en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan het
Noorderslag Weekend. Daarnaast is Conamus (mede-)organisator van
het Amsterdam Dance Event, de Nationale Muzikantendag en reikt een
aantal prijzen uit voor Nederlandse muziek. Zo reikt Conamus onder
andere De Popprijs, de Gouden en Zilveren Harpen en de Radio 2
Zendtijd-prijs uit, en worden tevens een aantal festivals, radio- en
televisieprogramma’s en andere muziekevenementen ondersteund. 
Conamus supports and promotes Dutch music in The Netherlands
and abroad and makes a considerable contribution to the
Noorderslag Weekend. Conamus is also (co-)organiser of the 
Amsterdam Dance Event, the National Musicians' Day and a number
of Dutch music awards. Conamus presents among others the Pop
Award (Popprijs), the Golden and Silver Harps and the Radio 2
Broadcasting Award. Furthermore Conamus supports a number of
festivals, radio and TV shows and other music events.

PARTNERS & COLOFON PARTNERS & COLOPHON
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DE OOSTERPOORT

European Talent Exchange Program helpt nieuw talent in Europa. Het European
Talent Exchange Program (Etep) is een initiatief van Stichting Noorderslag en
bracht in 2005 39 bands naar 41 van de meest vooraanstaande festivals in
Europa (89 shows in totaal). Als samenwerkingsverband van Europese festivals,
radiostations en EuroSonic/Noorderslag, is ETEP vooral bedoeld om de circulatie
van Europees repertoire op festivals, radio en media in Europa te stimuleren.
Ieder jaar worden bij het Noorderslag Weekend een groot aantal bands gekozen
die vervolgens op de festivals komen te spelen.
WWW.ETEP.NL

ETEP European Talent Exchange Program helps new talent in Europe. 
The European Talent Exchange Program (ETEP) is an initiative of the Noorderslag
Foundation, taking 39 bands to 41 of the most prestigious festivals in Europe (a
total of 89 shows) in 2005. As a collaboration between European festivals, radio
stations and EuroSonic/Noorderslag, ETEP is aimed primarily at stimulating the
circulation of European repertoire on festivals, radio and in the media in Europe.
Every year a large amount of bands playing at the Noorderslag Weekend are
selected to play on the festivals later in the year. 
WWW.ETEP.NL

ETEP 2006 is a project by Noorderslag Foundation and is supported by
Conamus/SENA performers and the European Union education and 
culture department.

ETEP
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