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19.00 – 19.45 uur 20.̀ 20 – 21.05 uur 21.40 – 22.25uur 23.00 - 23.45 uur

SOUL SISTER 
DANCE 

REVOLUTION
LIEFDESSOLDATEN

Er zijn bands waarvan de naam 
nogal misleidend is. Soul Sister 
Dance Revolution bijvoorbeeld. Hoe-
wel bezield, ‘soul’ is hun werk niet te 
noemen. Het is een mannelijk com-
bo, dus die ‘sister’ klopt ook al niet. 
‘Dance’ slaat de plank eveneens mis. 
Geen DJ zal ooit een plaatje van het 
Haagse gezelschap op de draaitafel 
leggen om bij de menigte de voetjes 
van de vloer te krijgen. Blijft ‘revo-
lution’ over en ja… Revolutionair, 
dát zijn de mannen wel. Met hun 
groovende, soms hypnotiserende, 
rockgeluid trekt de band vanaf een 
geluidsmuur op die vervolgens als 
een tsunami over het publiek heen 
spoelt. Het onontkoombare gevolg is 
een zee van meedeinende hoofden 
op tracks als Hold The Line, Baby 
Gazelle en Soldiers Of Love. Over 
een klein maandje staat de band op 
het Hamburgse Reeperbahn Festival. 
Die internationale doorbraak is een 
kwestie van tijd.

NAVARONE
RONKENDE RETROROCK

Je hebt oubollige retrorock en 
je hebt RETROROCK. Laten we 
maar meteen heel duidelijk zijn, 
Navarone valt in de laatste cate-
gorie. Ze pakken een geluid dat 
zichzelf al sinds de late jaren zestig 
heeft bewezen en weten hoe dat 
anno 2013 volkomen actueel en 
modern moet klinken. De band 
gaat al een tijdje mee en heeft de 
naam te danken aan een tour in 
het voorprogramma van Golden 
Earring. Destijds heett en ze nog 
Overthrow. Barry Hay suggereerde 
dat de band zich naar de fi lm The 
Guns Of Navarone zou moeten 
noemen. Aldus geschiedde. Na een 
korte pauze waarin de bandleden 
hun studie afmaakten en frontman 
Merijn van Haren zijn schurende 
strot even kon laten bijkomen van 
allerlei problemen, verscheen vorig 
jaar het ronkende debuut A Darker 
Shade Of White. Met de verster-
kers op elf blaast Navarone met 
hun goudeerlijke, dampende rock 
elke festivalbezoeker volledig van 
zijn sokken. Zeg niet dat we je niet 
gewaarschuwd hebben. 

DE KRAAIEN
GEKKE VOGELZIEKTE

Wie nooit van De Kraaien heeft 
gehoord, heeft het afgelopen jaar 
onder een steen geleefd en moet 
absoluut naar Westerpop komen 
om het gemaskerde hiphop/rap/ur-
ban/chaos fenomeen voor het eerst 
in levende lijve te aanschouwen. Zij 
die De Kraaien al kennen door hits 
als Ik Vind Je Lekker (bekroond met 
een gouden plaat), Pechvogel en de 
nieuwste Dat Gepijpzeik en natuur-
lijk de opzwepende optredens van 
Bernd Ganzebev, Neurbert El Halt 
en Prins Clit in Paanham, weten 
dondersgoed dat door het optreden 
van het gezelschap de zaterdag van 
Westerpop volledig is gevaar komt. 
“Elke kraai weet dat alles naar de 
klote kan”, klinkt het in Pechvogel en 
dat klopt. Waar ze het afgelopen jaar 
ook stonden, van Het Glazen Huis 
van 3FM tot Valtifest en van Parkpop 
tot Solar Weekend, steevast lieten ze 
niet alleen de rokende puinhopen 
van wat ooit een podium was achter, 
maar ook een volledig uitgeblust en 
volledig schorgeschreeuwd publiek. 

MAISON 
DU MALHEUR

ROCKBLUES ’N 
JAZZPOPPOURRI

De zomerhit waar de afgelopen 
tijd niet aan te ontkomen was, 
kwam via een biercommercial. Het 
was de vrolijke, bijna klezmer te 
noemen bewerking van de jaren ’80 
synthpophit Voyage Voyage. Voor 
die track is Maison du Malheur 
verantwoordelijk, de zevenkoppige 
sensatie (zo mogen we het best noe-
men) die Jeroen (J.P.) Mesker om 
zich heen heeft verzameld. Wie de 
CV van Mesker bekijkt, zal zien dat 
hij niet voor één muzikaal gat te 
vangen is. Of het nu met de punky 
rock ’n rollgekte van The Amoks 
is of de opzwepende bluegrass van 
The Pedro Delgados, al zijn pro-
jecten zijn absolute livesensaties 
die stuk voor stuk zelfs de grootste 
houten plank in beweging krijgen. 
Zo ook Maison du Malheur, dat 
rootsmuziek koppelt aan uit de 
twintiger- en dertigerjaren stam-
mende jazz en blues. Waarover men 
een fi kse hedendaagse rockatt itude 
gooit. De vrijdag begint vlammend!

Vrijdag 30 augustus Westerpop 2013

Westerpop wil zoveel mogelijk vrienden maken. Die kunnen we namelijk – nu meer dan ooit, met alle 
veranderingen in het culturele landschap – goed gebruiken! Word daarom ook Vriend van Wester-
pop! Je draagt met een kleine donatie wezenlijk bij aan de continuïteit van het festival, met een goede 
productie, veiligheid en programmering. Vriendschap kost minimaal 15 euro, maar je mag natuurlijk 
vrijblijvend een hoger bedrag doneren. 

Wat krijg je er voor terug, behalve de wetenschap dat je bijdraagt aan het leukste Delftse feest van het 
jaar? Als vriend van Westerpop krijg je 2x per jaar een speciale vrienden nieuwsbrief in je mailbox. 
Ook zal je naamsvermelding krijgen in de festivalkrant van 2014 (oplage 80.000) en natuurlijk valt de 
eeuwige dank van de organisatie je ten deel. Je maakt als vriend van Westerpop overigens ook kans 
op de volgende prijzen: 
- 5x backstage toegang voor 2 personen
- 5x Westerpop T-shirts 
- 10x 10 consumptiebonnen

Er zijn vele speciale acties waarbij jij je betrokkenheid als vriend bevestigd gaat zien! Ga naar www.
westerpop.nl voor alle informatie. Vriend worden, is heel eenvoudig. Het aanmelden en betalen is zo 
gepiept! Winnaars van de genoemde prijzen krijgen bericht per e-mail.

VRIJDAGAVOND VLAMT!
Na het succes van vorig jaar, is het concept met een volwaardig hoofdprogramma op het grote Westerpop podium voortgezet, met de traditionele strijd om de Peter Tett eroo 
Bokaal (zie pagina 5) op het tweede podium. Net als op de zaterdag staat de vrijdag op Westerpop dus in het teken van non-stop live muziek, afwisselend op het hoofdpo-
dium en op het tweede podium. Dat betekent dat de drie regionale acts in de jaarlijkse bandcompetitie omringd worden door vier van ’s lands meest ‘up and coming acts’ die 
al hard op weg zijn naar de eredivisie binnen het Nederlandse livecircuit. Deze acts zie je op de ‘main stage’. 
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pop! Je draagt met een kleine donatie wezenlijk bij aan de continuïteit van het festival, met een goede 
productie, veiligheid en programmering. Vriendschap kost minimaal 15 euro, maar je mag natuurlijk 

NIEUWE VRIENDEN 
VAN WESTERPOP 2013:

Ton Stam,  André Kraan, 
Petra Haring, Lya Fondse, 

Tom Jacobsen, Guus van Dam, 
Mario van der Hoeven, Ben M. van Es, 

Marjon Kok, Dick van Haaren,
Hein Burgering, Karin Vermeulen, 
Peter van der Aar, Aafj e Kooiman, 
Marcel Bakker, Wilbert Hoondert, 

Nico Vesseur, Linda Damen, 
Hennie Bouwknecht, Hellen 

Beyersbergen, Bernard Kwant, 
Bruno Smit, Peter Lok, 

Frank van Dam, C. Harskamp, 
Esther Alberts, Mark Koenders

Patrick Verbaan, 
Richard Kofi  Quansah, Frank Koenen, 

Marcel van der Aa
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hotel-bar-restaurant
Hampshire Hotel- Delft Centre wenst 
iedereen veel plezier tijdens Westerpop!



19.45 – 20.15 uur

PRINCETON
VORSTELIJKE POPROCK

Princeton is een puur Delfts bandje. Afk omstig uit 
de prinsenstad, ‘prince town’, enfi n, dat werd dus 
al snel Princeton. Het combo is typisch een band 
die samen meer is dan de som der delen. Princeton 
heeft met Michel Schoots (uit het legendarische 
Delftse de Div, maar vooral bekend als drummer 
van Urban Dance Squad en producer van onder 
meer Racoon en Ilse DeLange) een prima demo 
opgenomen en bewezen tijdens de Peter Tett eroo 
Bokaal voorrondes al dat ze ook als liveband als 
een huis staan. Waarbij de groep muzikaal laveert 
tussen pure pop, oude rock en boven alles erg 
goede liedjes.  

19.45 – 20.15 uur

Vrijdag 30 augustus Westerpop 2013

PETER TETTEROO BOKAAL
De strijd om de Peter Tett eroo Bokaal, dé stimuleringsprijs voor poptalent uit de Delftse regio, wordt voorgezet op de manier van vorig jaar. Aan de competitie deden ook 
dit jaar weer negen bands mee uit de Delftse regio. Eerst middels een drietal voorrondes in Theater De Veste, tussen elk drie bands. Vanuit die voorrondes zijn de drie acts 
voortgekomen die vrijdag 30 augustus vanaf het tweede Westerpop podium in de fi nale strijden om de felbegeerde Peter Tett eroo Bokaal. Stichting Westerpop helpt de 
winnaar bij het verhogen van de naamsbekendheid, het aantal optredens (onder meer op Westerpop 2014) en natuurlijk het werk aan een album. De Peter Tett eroo Bokaal 
wordt mede mogelijk gemaakt door een stimuleringssubsidie van de Gemeente Delft. De jury bestaat uit Erik Boekesteijn (DOK Delft/muzikant), Richard Evers (freelan-
cer/muzikant) en Bert Thierauf (manager/muzikant).

21.05 – 21.35 uur

PANGEA
INTENSE RRRROCK!

Als je als band meedoet aan de Peter Tett eroo 
Bokaal, kan je maar beter goed beslagen ten ijs 
komen. Laat dat maar aan Pangea over. Het is een 
band die prat gaat op kwaliteit. Met inmiddels zes 
jaar aan ‘kilometers maken’ in de rugzak, focust 
de band zich niet – zoals veel rockende en daarbij 
vaak uit de bocht vliegende genregenoten – op het 
maken van een volledig album. Nee, Pangea heeft 
zich de afgelopen jaren toegelegd op de zo goed 
mogelijke productie van individuele tracks. Dat 
houdt in dat hun intense ballads en de ronkende 
rockers stuk voor stuk uitmuntend in elkaar 
steken. 

22.25 – 22.55 uur

BOMBILATE
FUNKY SOUL

“We kregen zelfs de rockmeneertjes mee”, zo was 
het juichende commentaar van Bombilate toen 
ze bandcompetitie The Road To Parkpop eerder 
dit jaar wonnen. En ja, daar hebben ze enerzijds 
een goed punt, anderzijds ook niet. Want rockme-
neertjes houden van intens gespeelde muziek en 
Bombilate levert exact dat. Hun funky soul heeft 
ontegenzeggelijke rock en drum ’n bass invloeden 
en de band krijgt hiermee in no-time publiek tot 
op de achterste rijen volop in beweging. Door de 
combinatie van die muziek en de enthousiaste 
performance, is een optreden van Bombilate een 
overweldigende ervaring.

KOFFIE, KOFFIE, 
LEKKER BAKKIE KOFFIE!

Laten we eerlijk zijn, de kans op een fl inke plensbui lijkt op een of andere 
manier tijdens Westerpop altijd in de buurt. Niet erg, dat hoort er nu eenmaal 
bij. Wat is dan lekkerder om je na even te warmen met een goede kop koffi e? 
Dat kan nu. Vanuit hun opvallende Citroën HY bus, wordt door het team van 
Molotov Events dit jaar échte kwaliteitskoffi e geserveerd op Westerpop. 
Of je nou een gewone koffi e, espresso, cappuccino of een latte macchiato wil, 
je vindt het bij de koffi ebar. Lekker!



17.20 - 18.15 uur 18.40 - 19.35 uur

TREETOP
FLYERS

BRITSE WESTCOASTPOP

Het wiel opnieuw uitvinden. 
Waarom zou je ook? Net als genre-
genoten Fleet Foxes, Iron & Wine, 
Band Of Horses en The Coral op 
hun laatste album(s) duikt Tree-
top Flyers muzikaal zonder enige 
gêne de tijdmachine in en komt er 
vervolgens weer uit met een verza-
meling liedjes die zo weggelopen 
lijkt uit de Amerikaanse westcoast 
scene van pakweg een jaar of 
veertig geleden. Was dat destijds 
een ‘mainstream’ geluid, anno 2013 
heet het ‘indie’. Het kan verkeren... 
Maar wie maalt daar om als de 
liedjes zo wonderschoon zijn dat 
ze kwalitatief niet onder doen voor 
het werk van The Byrds of Buff alo 
Springfi eld? Of de evenzo nadruk-
kelijk aanwezige Crosby, Stills & 
Nash (al dan niet met Young) en 
The Eagles? Het is echter wel heel 
opvallend dat er in het geheel niks 
Amerikaans aan dit combo is. 
Treetop Flyers komt gewoon uit 
Londen, waar hun liefde voor folk, 
rock en country hen vijf jaar lang 
vooral heel veel deed optreden 
voor er überhaupt over een album 
werd nagedacht. Dat debuut, The 
Mountain Moves, is uiteindelijk 
wel opgenomen in Amerika. Het 
album is eerder dit jaar versche-
nen en kreeg zeer goede kritieken. 
“Amerika is het thuisland van 
veel dingen waar we van houden; 
het is geen perfecte plek, maar de 
muzikale erfenis is enorm”, aldus 
gitarist Sam Beer. En die muzikale 
erfenis stort de band vol passie uit 
over het veld van Westerpop op de 
vroege zaterdagmiddag. Want het 
jarenlang samenspelen heeft van 
Treetop Flyers een geoliede machi-
ne gemaakt die – weer of geen weer 
– de zon zal doen schijnen.

HANDSOME 
POETS
DE ULTIEME 

FESTIVALERVARING

Als er één band is die de festivals 
van 2013 heeft gedomineerd, dan is 
het wel Handsome Poets. Met Euro-
sonic, Pinkpop, Parkpop, Concert At 
SEA, Indian Summer, TT Festival en 
vele (VELE!) andere evenementen 
op zak tijdens hun ‘Never Ending 
Summer Tour’ (die in oktober, 
november en december doodleuk 
weer doorgaat in het clubcircuit) 
is de band een van ’s lands meest 
populaire acts van dit moment. En 
dat is ook niet gek. Na de doorbraak 
met de hit Dance (The War Is Over) 
en hun goed ontvangen titelloze 
debuutalbum, ging het al heel rap 
met de band. Toen hun Sky On Fire 
vorig jaar tijdens de NOS-uitz endin-
gen rondom de Olympische Spelen 
als themanummer werd gebruikt, 
ging het helemaal loos met het 
viertal. Het nummer schoot naar de 
eerste plek in alle hitlijsten, de band 
stond op Lowlands en op Solar en 
dat was het vertrekpunt van de 
eindeloze stoet optredens die tot op 
de dag van vandaag voortduurt. 
Alleen daarom mogen ze gewoon 
niet op Westerpop ontbreken dit 
jaar, maar dat is niet de enige reden. 
Neem voor je het Westerpopterrein 
op stapt ook eens de moeite om de 
volledige albums van de band rond 
frontman Tim van Esch te beluiste-
ren. Het is vrolijke, positief inge-
stelde poprock dat ook los van de 
live-ervaring zorgt dat de lucht net 
een tikje blauwer oogt en de zon iets 
warmer lijkt te schijnen. Die posi-
tieve houding in een steeds cyni-
scher wordende wereld is wat deze 
band zo bijzonder maakt. Waardoor 
Handsome Poets uiteindelijk niet 
alleen de lucht, maar ook het hart in 
vuur en vlam zet.

THE HOAX
BEUKENDE BLUESROCK

Een jaar of vijftien geleden. Take 
That had net zijn meest markante 
bandlid verloren. Robbie Williams 
zou vervolgens solo op komen 
treden op Parkpop. Massa’s jonge 
meisjes voor het podium in het 
Haagse Zuiderpark. Dringen om 
maar vooraan te kunnen staan bij 
het recalcitrante popidool. Maar 
ja, zo’n jongen komt natuurlijk niet 
als enige optreden op een festival. 
Tenminste, toen nog niet. En wat 
kregen de zenuwachtige meisjes 
destijds eerst voor hun kiezen? 
De vuige bluesrock van het Britse 
combo The Hoax. Het was een 
koddig gezicht. Verwarde hoofden. 
Her en der een traan. En The Hoax 
speelde stoïcijns door, met een 
stevige bluesrockset in de traditie 
van de beste Britse bluesgiganten 
als John Mayall’s Blues Breakers 
en The Yardbirds. Helaas gooide 
de band niet lang na dat memora-
bele optreden de handdoek in de 
ring. De bandleden gingen zich 
op andere dingen storten, maar 
vooral hier in de lage landen bleef 
er vraag naar de betere bluesrock 
van het Britse vijftal. Zodoende 
werden er bijna een decennium na 
het uiteengaan drie reünieshows 
gehouden in Nederland. Inmiddels 
zijn we weer een aantal jaar verder 
en is er geen sprake meer van een 
reünie, The Hoax heeft gewoon een 
dikke doorstart gemaakt. Eerder dit 
jaar werd via ‘crowd funding’ door 
de hondstrouwe groep fans genoeg 
geld opgebracht om een nieuw al-
bum op te gaan nemen en dat gaat 
er aan komen. Ondertussen treedt 
de band nog immer vol vuur op en 
zijn ze de ultieme band voor een 
optreden binnen het traditionele 
bluesrockuurtje op de zaterdag van 
Westerpop. 

SKINNY LISTER
PUNKY FOLKFEESTJE

Wie pakweg vijf jaar geleden had 
gezegd dat de banjo, contrabas, 
trekharmonica, ukelele, mandoline 
en viool nog eens de meest populai-
re instrumenten in de rockmuziek 
zouden gaan worden, werd volledig 
voor gek verklaard. Hoe vreemd 
kan de muziekwereld lopen. Door 
bands als Mumford & Sons en The 
Lumineers werd ineens de ‘pure’ 
muziek enorm populair. Muziek die 
ook gewoon onversterkt op straat 
gespeeld kan worden, door man-
nen met stoppelbarden, opgerolde 
mouwen en kekke hoedjes dan wel 
petjes. Het sinds 2009 optredende 
Skinny Lister profi teert hier volop 
van mee en kleedt het al genoemde 
‘pure’ plaatje van noeste arbeiders 
die muziek maken voor de wer-
kende man in met de toevoeging 
van vrouwenzang en een punk-
houding waar je diep in je hart een 
beetje bang van wordt. Het maakt 
dat Skinny Lister op de planken 
en daarnaast (tijdens recente 
festivaloptredens belandde er nog 
wel eens een bandlid al spelend 
op de nek van een bezoeker) een 
indruk maakt die je niet snel meer 
zal vergeten. De bijzondere Britt en 
stonden dan ook al op alle grote 
festivals in eigen land, zoals Leeds, 
Isle of Wight, Bestival en natuurlijk 
Glastonbury. De afgelopen weken 
vierde Skinny Lister hoogtijdagen 
op Duitse folkfestivals, in het najaar 
gaan ze keihard maar gewoon nog 
steeds akoestisch met punkfestival 
Vans Warped Tour op pad. Op 
Westerpop komen zowel de liefh eb-
bers van folkrock als punk prachtig 
samen, dus we verwachten een 
vlammend optreden vol liedjes over 
drinkeboeren en drankgelach. Zet 
het bier maar vast koud!

CHEF’SPECIAL
ROCKFUNKPOP-

RATATOUILLE

Als je even niet weet waar je trek in 
hebt, bestel je in een restaurant de 
specialiteit van de chef. Dat is even 
spannend, want het kan zomaar 
zijn dat je iets krijgt voorgeschoteld 
dat je het liefst weer terug naar de 
keuken zou sturen. In veel gevallen 
pakt de verrassing echter prima uit 
en diner je lekkerder dan je vooraf 
had kunnen denken. Hou dat in je 
achterhoofd als op de Westerpop 
zaterdag rond 20.00 uur Chef’Spe-
cial de planken op stapt en je denkt 
‘zal ik een bandje gaan kijken of zal 
ik een biertje gaan halen’. Dat bier 
komt wel, laat deze groep Haar-
lemse belhamels je verrassen en we 
beloven je, het wordt een van de 
fi jnste muzikale maaltijden die je in 
tijden hebt gehad. Chef’Special is 
in lutt ele jaren namelijk uitgegroeid 
van een collectief dat enerzijds ui-
termate serieus met hun opvallende 
muzikale mix omgaat en anderzijds 
nooit de lol in het muziek maken en 
optreden uit het oog verliest. Vleu-
gen funk, hiphop, rock, dubstep 
en reggae vliegen je om de oren, al 
dan niet aangevuld met orkestraal 
bombast. Chef’Special, die in het 
zevende seizoen van De Wereld 
Draait Door huisband was, kookt 
wat betreft optredens momenteel 
op een minder hoog pitje. Dit om-
dat er heel hard wordt gewerkt aan 
een opvolger van het puike album 
One For The Mrs., dat vernoemd is 
naar ‘the missus’ hun trouwe band-
bus. Deze bont beschilderde bolide 
kan je wellicht als je goed oplet de 
Westerpop backstage binnen zien 
tuff en als Chef’Special voor een 
van de weinige festivaloptredens in 
2013 de studio weer even uit komt.

ROYAL 
REPUBLIC
UIT ZWEEEEEDEN

Zonder dat we het ons beseff en, 
wordt ons leven volledig beïnvloed 
door een ander land. Een land dat 
de maatschappij waarin we leven al 
vele jaren volledig domineert. Zwe-
den! Er is waarschijnlijk nergens in 
Delft een woning te vinden waar 
niet iets te vinden is uit het assorti-
ment van die grote blauwe Zweedse 
woongigant langs de A13. Of de 
Zweedse Nobelprijs bijboorbeeld 
die door iedereen wordt gezien als 
het hoogst haalbare in het leven. En 
zet je de radio aan hoor je hits van 
P!nk, Katy Perry, Britney Spears 
en zelfs van Nederlandse acts als 
VanVelzen, Ilse DeLange, Anouk 
en John Coff ey… Juist, allemaal of 
opgenomen in Zweden, dan wel 
geschreven door Zweedse com-
ponisten. Er zit vast iets in die met 
paardenvlees gevulde gehaktbal-
letjes daar, want de stroom echt 
goede bands uit het Scandinavische 
land houdt ook maar niet op. Royal 
Republic is er ook zo eentje. Roc-
kend, rollend, vurig en vol pit gaan 
ze ieder publiek genadeloos te lijf, 
net zo lang tot ze de laatste ziel vol-
ledig voor zich gewonnen hebben. 
De band vierde eerdere triomfen 
op onder meer Paaspop en Low-
lands en heeft ter promotie van het 
jongste album Save The Nation de 
afgelopen weken op diverse Euro-
pese festivals de weides tot de laat-
ste grasspriet kapot gespeeld. Het 
optreden op Westerpop betekent 
het einde van de 2013 zomertour-
nee van de ronkende rocksensatie. 
Wij durven te wedden dat ze voor 
ze van een welverdiende vakantie 
gaan genieten nog één keer vol 
gaan vlammen, om de Zweedse 
dominantie in de maatschappij nog 
even extra te laten gelden.

LA KINKY BEAT
SPAANSE FURIE

De afgelopen jaren werd het pu-
bliek op Westerpop nog even fl ink 
murw geslagen door een explosieve 
dance act, voor het tevreden en wel 
de nacht werd ingestuurd. Dit jaar 
geen dance in de meest strikte zin 
van het woord. Maar dat betekent 
niet dat de fi nale niet opzwepend 
is en al helemaal niet dat er niet 
gedanst kan worden. Nee, de voet-
jes moeten en zullen van de vloer! 
Met een aantal bandleden aan 
boord die zich ook in Radio Bemba 
ophouden – de begeleidingsband 
van de legendarische Manu Chao 
– weet La Kinky Beat wel hoe een 
euforisch feestje uit de grond wordt 
gestampt. Dat doen ze tenslott e 
ook al een jaar of tien. De band uit 
Barcelona is zelfverklaard ambas-
sadeur van de ‘musica mestiza’. 
Vrij vertaald ‘gemengde muziek’. 
Hoewel dat behoorlijk vaag klinkt, 
dekt dit de lading volledig. Lome 
dub wordt afgewisseld met opzwe-
pende ska en daar wordt smaak 
aan gegeven met elementen uit 
traditionele Spaanse muziek als 
fl amenco, uit Noord Afrikaanse raï, 
uit de meer Westerse genres hiphop 
en drum ’n bass. Alsof het niet 
genoeg is gooit La Kinky Beat ook 
een mespuntje punkrock in de toch 
al kolkende en bruisende feestmix. 
Knappe kop die bij zo’n opzwe-
pende muzikale cocktail  stil kan 
blijven zitt en. Zeker op een warme 
zomeravond (daar gaan we natuur-
lijk gewoon vanuit) is het de ul-
tieme festivalbeleving die La Kinky 
Beat serveert. Maar wil je thuis op 
je balkonnetje of in de achtertuin 
bij een smeulende barbecue vast in 
de stemming komen? Zet dan hun 
vrolijke cd’s als One More Time en 
Massive Underground eens op.

PLAYYARD
NU-NU-METAL

“Een live performance om u tegen 
te zeggen” en “Een echte eenheid 
op het podium”, zo viel vorig jaar 
onder meer in het juryrapport te 
lezen dat werd opgesteld tijdens 
de fi nale van de Peter Tett eroo 
Bokaal. Het ging over Playyard. 
Deze band schreef de jaarlijkse 
bandwedstrijd van Westerpop op 
haar naam, maar de eenheid op het 
podium bleek niet een eenheid die 
met superlijm de bandleden aan 
elkaar heeft gebonden. Inmiddels 
heeft de band namelijk een kleine 
bezett ingswissel gedaan en is deze 
nu voorzien van fonkelnieuwe 
bassiste in de vorm van Josine van 
der Splinter. De rest van de line-up 
die vorig jaar met de Peter Tet-
terooo Bokaal aan de haal ging, is 
nog wel intact; de charismatische 
zanger Erol Yenicekaya en drum-
mer Erik Polet zijn de harde kern 
van Playyard; zij richtt en de band in 
2007 op. Gitarist Arjan van Wie-
ringen maakt de boel compleet. De 
jonge honden zijn geïnspireerd door 
bands uit de hardrock en nu-me-
tal hoek die eind jaren ’90, begin 
deze eeuw enorm populair waren. 
Zonder echter een gedateerd geluid 
te hebben. Playyard tilt het genre 
vol overtuiging ook het tweede 
decennium van deze eeuw in met 
een energiek, wild en ruig geluid, 
dat toch dusdanig lekker in het 
gehoor ligt dat je hun liedjes niet uit 
je hersenpan gebeiteld krijgt. Wie de 
band een jaar na de Peter Tett eroo 
Bokaal overwinning ziet optreden, 
kan niet anders dan concluderen 
dat de overwinning ook terecht was 
en dat Westerpop 2013 zich geen 
mooiere opener kan wensen om het 
nog frisse publiek eens even goed 
wakker te beuken.
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TREETOP
FLYERS

BRITSE WESTCOASTPOP

Het wiel opnieuw uitvinden. 
Waarom zou je ook? Net als genre-
genoten Fleet Foxes, Iron & Wine, 
Band Of Horses en The Coral op 
hun laatste album(s) duikt Tree-
top Flyers muzikaal zonder enige 
gêne de tijdmachine in en komt er 
vervolgens weer uit met een verza-
meling liedjes die zo weggelopen 
lijkt uit de Amerikaanse westcoast 
scene van pakweg een jaar of 
veertig geleden. Was dat destijds 
een ‘mainstream’ geluid, anno 2013 
heet het ‘indie’. Het kan verkeren... 
Maar wie maalt daar om als de 
liedjes zo wonderschoon zijn dat 
ze kwalitatief niet onder doen voor 
het werk van The Byrds of Buff alo 
Springfi eld? Of de evenzo nadruk-
kelijk aanwezige Crosby, Stills & 
Nash (al dan niet met Young) en 
The Eagles? Het is echter wel heel 
opvallend dat er in het geheel niks 
Amerikaans aan dit combo is. 
Treetop Flyers komt gewoon uit 
Londen, waar hun liefde voor folk, 
rock en country hen vijf jaar lang 
vooral heel veel deed optreden 
voor er überhaupt over een album 
werd nagedacht. Dat debuut, The 
Mountain Moves, is uiteindelijk 
wel opgenomen in Amerika. Het 
album is eerder dit jaar versche-
nen en kreeg zeer goede kritieken. 
“Amerika is het thuisland van 
veel dingen waar we van houden; 
het is geen perfecte plek, maar de 
muzikale erfenis is enorm”, aldus 
gitarist Sam Beer. En die muzikale 
erfenis stort de band vol passie uit 
over het veld van Westerpop op de 
vroege zaterdagmiddag. Want het 
jarenlang samenspelen heeft van 
Treetop Flyers een geoliede machi-
ne gemaakt die – weer of geen weer 
– de zon zal doen schijnen.

HANDSOME 
POETS
DE ULTIEME 

FESTIVALERVARING

Als er één band is die de festivals 
van 2013 heeft gedomineerd, dan is 
het wel Handsome Poets. Met Euro-
sonic, Pinkpop, Parkpop, Concert At 
SEA, Indian Summer, TT Festival en 
vele (VELE!) andere evenementen 
op zak tijdens hun ‘Never Ending 
Summer Tour’ (die in oktober, 
november en december doodleuk 
weer doorgaat in het clubcircuit) 
is de band een van ’s lands meest 
populaire acts van dit moment. En 
dat is ook niet gek. Na de doorbraak 
met de hit Dance (The War Is Over) 
en hun goed ontvangen titelloze 
debuutalbum, ging het al heel rap 
met de band. Toen hun Sky On Fire 
vorig jaar tijdens de NOS-uitz endin-
gen rondom de Olympische Spelen 
als themanummer werd gebruikt, 
ging het helemaal loos met het 
viertal. Het nummer schoot naar de 
eerste plek in alle hitlijsten, de band 
stond op Lowlands en op Solar en 
dat was het vertrekpunt van de 
eindeloze stoet optredens die tot op 
de dag van vandaag voortduurt. 
Alleen daarom mogen ze gewoon 
niet op Westerpop ontbreken dit 
jaar, maar dat is niet de enige reden. 
Neem voor je het Westerpopterrein 
op stapt ook eens de moeite om de 
volledige albums van de band rond 
frontman Tim van Esch te beluiste-
ren. Het is vrolijke, positief inge-
stelde poprock dat ook los van de 
live-ervaring zorgt dat de lucht net 
een tikje blauwer oogt en de zon iets 
warmer lijkt te schijnen. Die posi-
tieve houding in een steeds cyni-
scher wordende wereld is wat deze 
band zo bijzonder maakt. Waardoor 
Handsome Poets uiteindelijk niet 
alleen de lucht, maar ook het hart in 
vuur en vlam zet.

THE HOAX
BEUKENDE BLUESROCK

Een jaar of vijftien geleden. Take 
That had net zijn meest markante 
bandlid verloren. Robbie Williams 
zou vervolgens solo op komen 
treden op Parkpop. Massa’s jonge 
meisjes voor het podium in het 
Haagse Zuiderpark. Dringen om 
maar vooraan te kunnen staan bij 
het recalcitrante popidool. Maar 
ja, zo’n jongen komt natuurlijk niet 
als enige optreden op een festival. 
Tenminste, toen nog niet. En wat 
kregen de zenuwachtige meisjes 
destijds eerst voor hun kiezen? 
De vuige bluesrock van het Britse 
combo The Hoax. Het was een 
koddig gezicht. Verwarde hoofden. 
Her en der een traan. En The Hoax 
speelde stoïcijns door, met een 
stevige bluesrockset in de traditie 
van de beste Britse bluesgiganten 
als John Mayall’s Blues Breakers 
en The Yardbirds. Helaas gooide 
de band niet lang na dat memora-
bele optreden de handdoek in de 
ring. De bandleden gingen zich 
op andere dingen storten, maar 
vooral hier in de lage landen bleef 
er vraag naar de betere bluesrock 
van het Britse vijftal. Zodoende 
werden er bijna een decennium na 
het uiteengaan drie reünieshows 
gehouden in Nederland. Inmiddels 
zijn we weer een aantal jaar verder 
en is er geen sprake meer van een 
reünie, The Hoax heeft gewoon een 
dikke doorstart gemaakt. Eerder dit 
jaar werd via ‘crowd funding’ door 
de hondstrouwe groep fans genoeg 
geld opgebracht om een nieuw al-
bum op te gaan nemen en dat gaat 
er aan komen. Ondertussen treedt 
de band nog immer vol vuur op en 
zijn ze de ultieme band voor een 
optreden binnen het traditionele 
bluesrockuurtje op de zaterdag van 
Westerpop. 

SKINNY LISTER
PUNKY FOLKFEESTJE

Wie pakweg vijf jaar geleden had 
gezegd dat de banjo, contrabas, 
trekharmonica, ukelele, mandoline 
en viool nog eens de meest populai-
re instrumenten in de rockmuziek 
zouden gaan worden, werd volledig 
voor gek verklaard. Hoe vreemd 
kan de muziekwereld lopen. Door 
bands als Mumford & Sons en The 
Lumineers werd ineens de ‘pure’ 
muziek enorm populair. Muziek die 
ook gewoon onversterkt op straat 
gespeeld kan worden, door man-
nen met stoppelbarden, opgerolde 
mouwen en kekke hoedjes dan wel 
petjes. Het sinds 2009 optredende 
Skinny Lister profi teert hier volop 
van mee en kleedt het al genoemde 
‘pure’ plaatje van noeste arbeiders 
die muziek maken voor de wer-
kende man in met de toevoeging 
van vrouwenzang en een punk-
houding waar je diep in je hart een 
beetje bang van wordt. Het maakt 
dat Skinny Lister op de planken 
en daarnaast (tijdens recente 
festivaloptredens belandde er nog 
wel eens een bandlid al spelend 
op de nek van een bezoeker) een 
indruk maakt die je niet snel meer 
zal vergeten. De bijzondere Britt en 
stonden dan ook al op alle grote 
festivals in eigen land, zoals Leeds, 
Isle of Wight, Bestival en natuurlijk 
Glastonbury. De afgelopen weken 
vierde Skinny Lister hoogtijdagen 
op Duitse folkfestivals, in het najaar 
gaan ze keihard maar gewoon nog 
steeds akoestisch met punkfestival 
Vans Warped Tour op pad. Op 
Westerpop komen zowel de liefh eb-
bers van folkrock als punk prachtig 
samen, dus we verwachten een 
vlammend optreden vol liedjes over 
drinkeboeren en drankgelach. Zet 
het bier maar vast koud!

CHEF’SPECIAL
ROCKFUNKPOP-

RATATOUILLE

Als je even niet weet waar je trek in 
hebt, bestel je in een restaurant de 
specialiteit van de chef. Dat is even 
spannend, want het kan zomaar 
zijn dat je iets krijgt voorgeschoteld 
dat je het liefst weer terug naar de 
keuken zou sturen. In veel gevallen 
pakt de verrassing echter prima uit 
en diner je lekkerder dan je vooraf 
had kunnen denken. Hou dat in je 
achterhoofd als op de Westerpop 
zaterdag rond 20.00 uur Chef’Spe-
cial de planken op stapt en je denkt 
‘zal ik een bandje gaan kijken of zal 
ik een biertje gaan halen’. Dat bier 
komt wel, laat deze groep Haar-
lemse belhamels je verrassen en we 
beloven je, het wordt een van de 
fi jnste muzikale maaltijden die je in 
tijden hebt gehad. Chef’Special is 
in lutt ele jaren namelijk uitgegroeid 
van een collectief dat enerzijds ui-
termate serieus met hun opvallende 
muzikale mix omgaat en anderzijds 
nooit de lol in het muziek maken en 
optreden uit het oog verliest. Vleu-
gen funk, hiphop, rock, dubstep 
en reggae vliegen je om de oren, al 
dan niet aangevuld met orkestraal 
bombast. Chef’Special, die in het 
zevende seizoen van De Wereld 
Draait Door huisband was, kookt 
wat betreft optredens momenteel 
op een minder hoog pitje. Dit om-
dat er heel hard wordt gewerkt aan 
een opvolger van het puike album 
One For The Mrs., dat vernoemd is 
naar ‘the missus’ hun trouwe band-
bus. Deze bont beschilderde bolide 
kan je wellicht als je goed oplet de 
Westerpop backstage binnen zien 
tuff en als Chef’Special voor een 
van de weinige festivaloptredens in 
2013 de studio weer even uit komt.

ROYAL 
REPUBLIC
UIT ZWEEEEEDEN

Zonder dat we het ons beseff en, 
wordt ons leven volledig beïnvloed 
door een ander land. Een land dat 
de maatschappij waarin we leven al 
vele jaren volledig domineert. Zwe-
den! Er is waarschijnlijk nergens in 
Delft een woning te vinden waar 
niet iets te vinden is uit het assorti-
ment van die grote blauwe Zweedse 
woongigant langs de A13. Of de 
Zweedse Nobelprijs bijboorbeeld 
die door iedereen wordt gezien als 
het hoogst haalbare in het leven. En 
zet je de radio aan hoor je hits van 
P!nk, Katy Perry, Britney Spears 
en zelfs van Nederlandse acts als 
VanVelzen, Ilse DeLange, Anouk 
en John Coff ey… Juist, allemaal of 
opgenomen in Zweden, dan wel 
geschreven door Zweedse com-
ponisten. Er zit vast iets in die met 
paardenvlees gevulde gehaktbal-
letjes daar, want de stroom echt 
goede bands uit het Scandinavische 
land houdt ook maar niet op. Royal 
Republic is er ook zo eentje. Roc-
kend, rollend, vurig en vol pit gaan 
ze ieder publiek genadeloos te lijf, 
net zo lang tot ze de laatste ziel vol-
ledig voor zich gewonnen hebben. 
De band vierde eerdere triomfen 
op onder meer Paaspop en Low-
lands en heeft ter promotie van het 
jongste album Save The Nation de 
afgelopen weken op diverse Euro-
pese festivals de weides tot de laat-
ste grasspriet kapot gespeeld. Het 
optreden op Westerpop betekent 
het einde van de 2013 zomertour-
nee van de ronkende rocksensatie. 
Wij durven te wedden dat ze voor 
ze van een welverdiende vakantie 
gaan genieten nog één keer vol 
gaan vlammen, om de Zweedse 
dominantie in de maatschappij nog 
even extra te laten gelden.

LA KINKY BEAT
SPAANSE FURIE

De afgelopen jaren werd het pu-
bliek op Westerpop nog even fl ink 
murw geslagen door een explosieve 
dance act, voor het tevreden en wel 
de nacht werd ingestuurd. Dit jaar 
geen dance in de meest strikte zin 
van het woord. Maar dat betekent 
niet dat de fi nale niet opzwepend 
is en al helemaal niet dat er niet 
gedanst kan worden. Nee, de voet-
jes moeten en zullen van de vloer! 
Met een aantal bandleden aan 
boord die zich ook in Radio Bemba 
ophouden – de begeleidingsband 
van de legendarische Manu Chao 
– weet La Kinky Beat wel hoe een 
euforisch feestje uit de grond wordt 
gestampt. Dat doen ze tenslott e 
ook al een jaar of tien. De band uit 
Barcelona is zelfverklaard ambas-
sadeur van de ‘musica mestiza’. 
Vrij vertaald ‘gemengde muziek’. 
Hoewel dat behoorlijk vaag klinkt, 
dekt dit de lading volledig. Lome 
dub wordt afgewisseld met opzwe-
pende ska en daar wordt smaak 
aan gegeven met elementen uit 
traditionele Spaanse muziek als 
fl amenco, uit Noord Afrikaanse raï, 
uit de meer Westerse genres hiphop 
en drum ’n bass. Alsof het niet 
genoeg is gooit La Kinky Beat ook 
een mespuntje punkrock in de toch 
al kolkende en bruisende feestmix. 
Knappe kop die bij zo’n opzwe-
pende muzikale cocktail  stil kan 
blijven zitt en. Zeker op een warme 
zomeravond (daar gaan we natuur-
lijk gewoon vanuit) is het de ul-
tieme festivalbeleving die La Kinky 
Beat serveert. Maar wil je thuis op 
je balkonnetje of in de achtertuin 
bij een smeulende barbecue vast in 
de stemming komen? Zet dan hun 
vrolijke cd’s als One More Time en 
Massive Underground eens op.

PLAYYARD
NU-NU-METAL

“Een live performance om u tegen 
te zeggen” en “Een echte eenheid 
op het podium”, zo viel vorig jaar 
onder meer in het juryrapport te 
lezen dat werd opgesteld tijdens 
de fi nale van de Peter Tett eroo 
Bokaal. Het ging over Playyard. 
Deze band schreef de jaarlijkse 
bandwedstrijd van Westerpop op 
haar naam, maar de eenheid op het 
podium bleek niet een eenheid die 
met superlijm de bandleden aan 
elkaar heeft gebonden. Inmiddels 
heeft de band namelijk een kleine 
bezett ingswissel gedaan en is deze 
nu voorzien van fonkelnieuwe 
bassiste in de vorm van Josine van 
der Splinter. De rest van de line-up 
die vorig jaar met de Peter Tet-
terooo Bokaal aan de haal ging, is 
nog wel intact; de charismatische 
zanger Erol Yenicekaya en drum-
mer Erik Polet zijn de harde kern 
van Playyard; zij richtt en de band in 
2007 op. Gitarist Arjan van Wie-
ringen maakt de boel compleet. De 
jonge honden zijn geïnspireerd door 
bands uit de hardrock en nu-me-
tal hoek die eind jaren ’90, begin 
deze eeuw enorm populair waren. 
Zonder echter een gedateerd geluid 
te hebben. Playyard tilt het genre 
vol overtuiging ook het tweede 
decennium van deze eeuw in met 
een energiek, wild en ruig geluid, 
dat toch dusdanig lekker in het 
gehoor ligt dat je hun liedjes niet uit 
je hersenpan gebeiteld krijgt. Wie de 
band een jaar na de Peter Tett eroo 
Bokaal overwinning ziet optreden, 
kan niet anders dan concluderen 
dat de overwinning ook terecht was 
en dat Westerpop 2013 zich geen 
mooiere opener kan wensen om het 
nog frisse publiek eens even goed 
wakker te beuken.
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Ook dit jaar zijn er weer een aantal side-acts geprogrammeerd op de Westerpop zaterdag. Deze zullen regelmatig en onaangekondigd opduiken op verschillende locaties 
tussen het publiek. Sommige acts mengen zich onopvallend onder het publiek, maar weten toch de aandacht te trekken. Andere acts zijn heel nadrukkelijk aanwezig of 
spelen op een vaste locatie. Bij sommige acts is het belangrijk om kinderen in het oog te houden en afstand te houden, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Geef de 
acts de ruimte zodat meer mensen het kunnen zien en meebeleven.

SIDE-ACTS
ONVERWACHTE ONTMOETINGEN OP WESTERPOP

TEKENAAR FRANS 
COUWENBERGH

Frans Couwenbergh tekent 
realistische portrett en in krijt op 
pastelpapier. Gelijkend en toch 
– afh ankelijk van de gekozen pose 
– toch maar in 10 á 20 minuten. 
Met zestig jaar ervaring in het por-
trett ekenen in publiek, is Couwen-
bergh een oude portrett ekenaar! 
Zelfs al dubbelop opa. Mara hij 
beleeft nog enorm veel plezier aan 
het tekenwerk en leest tussendoor 
rustig een boek. Het leven kan zo 
mooi zijn, voor een oude portret-
tekenaar met een goede hand en 
een fi losofi sche inslag… Laat hem 
ook jou vangen door voor hem te 
poseren.

MADAM FUTURICA

Bij binnenkomst kan je op Wes-
terpop ontvangen worden door 
Madam Futurica, een hofdame 
die vanuit de toekomst is ingevlo-
gen. Zij zorgt hoogstpersoonlijk 
voor een verrassend welkom 
op het terrein. Madam Futurica 
hangt van elektronica aan elkaar 
en test graag of er nog ergens een 
draadje loszit... Bij jou!

UIT DE WEG! DAAR ZIJN REBELS! 

Gezeten op rebelse voertuigen banen zij zich een weg, dwars door 
de menigte. Dwars door alles en iedereen heen. Verkeersregels 
kennen ze niet. Waar gaan ze naartoe? Dat weten deze berijders 
van bizarre bolides zelf niet eens. Is het nog ver? Waarschijnlijk 
wel... Dus maak dat je wegkomt en bekijk ze van een veilige 
afstand.

LADY LOVELY

Pak een betoverend hartje 
met tekst en uitleg uit haar 
hartendoos en geef je over 
aan haar liefk ozingen. 
Lady Lovely geeft haar 
hart vol passie aan het 
publiek op Westerpop. Stel 
je jezelf volledig open voor 
Lady Lovely en je hart zal 
sneller gaan kloppen.

MET DANK AAN…
WESTERPOP GELDT ALS EEN VAN DE GEZELLIGSTE 
FESTIVALS IN DE REGIO. DAT HEBBEN WE VOORAL 
TE DANKEN AAN ONS TROUWE PUBLIEK! 
DANK VOOR JULLIE JAARLIJKS ENTHOUSIASME!

WESTERPOP GELDT ALS EEN VAN DE GEZELLIGSTE 

FOTO’S: ESTHER SCHULTING
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STAGE EUROPE NETWORK ZORGT VOOR NON-STOP LIVE MUZIEK!
Het is inmiddels traditie geworden dat de liefh ebbers van nagelnieuwe muziek op Westerpop aan hun trekken komen met het programma op het Stage Europe 

Network podium. Ook zaterdag 31 augustus weer biedt het podium een zevental jonge, internationale, aanstormende bands de kans op een festival te staan.
De zeven bands maken deel uit van het Stage Europe Network, een samenwerking tussen zes Europese culturele organisaties die als doel heeft om de ervaring van 

jonge muzikanten te verbinden en te vergroten. En niet te vergeten ze binnen Europa te promoten. Dat het zijn vruchten afwerpt, heeft een inmiddels 
wereldberoemde band als Of Monsters And Men bewezen. Die stonden in 2010 op het eerste Stage Europe Network podium en staan anno 2013 op de grootste 

internationale festivals als Bonnaroo in Amerika, T In The Park in Schotland en Southside en Hurricane in Duitsland. De Nederlandse partner van Stage Europe 
Network is de Popunie, een koepelorganisatie die zich sinds 1985 op een breed terrein inzet voor de ondersteuning en ontwikkeling van de popcultuur. 

Voor meer informatie over het project en Stage Europe Network: www.stagenetwork.eu 

PROGRAMMA STAGE NETWORK EUROPE PODIUM

13.00 – 13.30 uur
LES DYNAMIC
NOORSE METALEN
Uit het hoge noorden kwamen woeste 
mannen, met baarden en bijlen, Europa 
werd onder de voet gelopen. Natuurlijk 
zijn de Noren anno 2013 niet meer zo ruw 
als hun voorvaderen de  Vikings, maar die 
bloedband hoor je zeker nog wel terug in de 
knappe progrock die Les Dynamic maakt. 
De vroege Westerpopbezoeker zal er van 
smullen.

15.35 – 16.00 uur
VÖK
IJSLANDSE ELECTRO
Het is opvallend hoe de muziek uit IJsland 
zich op een volkomen eigen tempo lijkt te 
ontwikkelen. Het grote eiland ligt daadwer-
kelijk ver van de rest van de wereld en dat 
levert heel eigen muziek op. Zo bewijst ook 
het nog niet eens een jaar bestaande duo 
Vök, dat met koude elektronica warme en 
bezwerende klanken voortbrengt.

16.55 – 17.20 uur
ENCHANTED HUNTERS
POOLSE SPROOKJESFOLK
De betoverde jagers uit Polen klinken exact 
zoals je op basis van hun bandnaam zou 
verwachten. Mysterieus, folky, donker maar 
toch met een vleug melancholische vrolijk-
heid. Kijk overigens niet vreemd op als 
je deze betoverende band ook nog ineens ‘el-
ders’ op ziet duiken. De band houdt er van 
om op vreemde plekken optredens te doen.

18.15 – 18.40 uur
WOLF IN LOVELAND
HOLLANDSE HELDEN
Er is een wolf gesignaleerd in Delft. Het is 
niet te hopen dat de ‘betoverde jager’ jacht 
gaat maken. Want het is geen grote boze 
wolf die over Westerpop banjert. Nee het is 
het zevenkoppige gezelschap Wolf In Love-
land, de band rond Grote Prijs van Zuid-
Holland winnaar Jan Minnaard. De band 
grossiert in harmonieuze folkpop- en rock. 

19.35 – 20.00 uur
KJURR
IJSLANDSE DEBUTANTEN
Als je dacht dat Vök kort bestond, dan heb 
je landgenoten Kjurr nog niet gezien. Pas in 
maart is Kjurr begonnen en nu al gelden ze 
tot verrassende nieuwkomer, die met prima 
indiepopliedjes laat horen dat je ook met 
slechts een paar maanden bandervaring op 
de teller als band al heel erg goed kan wor-
den. Nu mogen ze het live waarmaken.

20.55 – 21.20 uur
MOVING HOUSES
DUITSE INDIEPOP
Bij de term indiepop denk je al snel aan 
jongemannen die gewapend met gitaren en 
starend naar de eigen schoenen muziek ma-
ken. Moving Houses denkt echter breder. 
Al is het maar instrumentaal en zo kan je 
bij hen zomaar ook een cello op het podium 
verwachten. Het zorgt voor verdieping 
enerzijds en anderzijds voor een fris geluid.

14.15- 14.40 uur
A.JAM
FRANSE SLAG
Laten we eerlijk zijn. Voor een beetje soepel 
klinkende muziek is er geen mooier accent 
dan het Frans om de muziek net even een 
zwoel vleugje te geven. A.JAM uit Frankrijk 
zingt Engelstalig maar dat accent voert in 
hun jazzy soulpop geluid (met puntige elec-
tro-invloeden) de boventoon en dat geeft dit 
bandje een uniek geluid.



Hoveniersbedrijf

Noordeindseweg 44B Telefoon 015 - 262 20 66
2645 BC Delfgauw Fax 015 - 256 78 09
www.pjmduyvestijn.nl e-mail: info@pjmduyvestijn.nl

Dijkshoornseweg 58 | 2635 ER Den Hoorn
T: 015 - 262 82 27

E-mail: robcrijns@casema.nl | www.robcrijnshair.nl

“ Seat dealer
 voor delft e.o. ”

Stejer Delft b.v.

015-2513400

Dasstraat 5 - 2623 CB
Tanthof-oost Delft
Tel. 015-2613282

WORDT OOK VRIEND VAN WESTERPOP....

Voor meer informatie surf naar 
www.westerpop.nl/vrienden



Zaterdag 31 augustus Westerpop 2013

Ze zijn dé festivalband van deze 
zomer. Of het nu Concert At SEA 
was of Pinkpop of welk festival 
daar ook tussen ligt, Handsome 
Poets zet overal de ‘Sky On Fire’. 
Zo ook op Westerpop. Frontman 
Tim van Esch heeft er zin in. Want 
optreden is wat de band bindt en 
wat het thema is van hun succes-
volle cd Sky On Fire. Of tenmin-
ste, het gevoel dat de band wilde 
vangen.

Zou je Handsome Poets als een echte 
liveband omschrijven?
“Zeker. We hebben allemaal een passie 
voor goede liedjes. Maar we zijn daar-
naast ook vier jongens die vol energie 
zitt en. Dat komt er live helemaal uit. Die 
energie van het podium hebben we dan 
ook willen vangen op ons album Sky On 
Fire. Het is in feite een wisselwerking. Die 
energie vangen op een album, betekent 
vervolgens ook weer dat je energieke 
nummers schrijft. En daarmee ga je ver-
volgens de podia weer op.”

Sky On Fire was vorig jaar een enorme 
hit omdat het nummer als tune werd 
gebruikt voor de Olympische Spelen 
uitz endingen van de NOS. Heeft dat het 
wezen van de band veranderd?
“Nee, we zijn een band die continue 
groeit. Dat wel. Onze eerste cd werd door 
de hit Dance (The War Is Over) goed 
opgepikt en in het kader daarvan hebben 
we heel veel opgetreden. Dat heeft ons 
doen groeien. Die live-ervaring hebben 
we vervolgens weer in de opnames van 
het tweede album terug laten komen. De 
plaatsing van dat nummer in dat pro-
gramma heeft wel een balletje dat al rolde 
een extra duw gegeven, dat kan ik niet 
ontkennen.” 

Jullie zijn er niet direct op ingesprongen 
door meteen die zomer nog met een com-
pleet album te komen.
“We hebben juist bewust even de rust ge-
nomen om ons te ontwikkelen, liedjes te 
schrijven en écht met iets goeds te komen 
in plaats van snel in te haken op die ene 
hit. Wij zijn een band die er bewust voor 
heeft gekozen om buiten een platenmaat-
schappij om te werken en alles geheel op 

eigen kracht, naar eigen inzicht te doen. 
Dat geeft veel vrijheid. Het grootste voor-
deel is dat we 100% zeggenschap hebben 
over wat we doen en hoe we het willen 
uitbrengen. Als we klaar zijn met een 
liedje – zoals vorig jaar Sky On Fire - en er 
enthousiast over zijn, willen we niet bezig 
zijn met strategische plannen. We willen 
dan de vrijheid hebben zo’n liedje aan 
iedereen te laten horen.”  

Hoe werken jullie als band? Hoe komt 
een liedje tot stand?
“Dat verschilt. Sky On Fire bijvoorbeeld 
begint met dat kenmerkende gitaarloopje. 
Die is in de uiteindelijke versie identiek 
gebleven aan de demo. Het werkt vaak 
zo dat ik de basis van een liedje maak, 
met een groot deel van de tekst. Waarna 
ik met de producer en toetsenist ga zitt en 
om de boel te verbeteren en uiteindelijk 
de hele band input levert. Het idee van 
Sky On Fire ontstond op een snelweg in 
Duitsland. Het gaat over een verandering, 
een nieuw begin. Terwijl je onderweg 
bent naar een nieuw doel in je leven, zie je 
een prachtige lucht. Dan besef je hoe goed 
het voelt om samen onderweg te zijn. Die 

sfeer pikte iedereen op. 
Zo is bijvoorbeeld het zinnetje ‘we are on 
this road together’ verzonnen door onze 
drummer Daniël. 

De rest van het album kwam anders tot 
stand, nietwaar?
“Precies, voor de sessies van die liedjes 
hebben we een maand in de Bullet Sound 
studio gewerkt. Daarvoor al was ik ver-
huisd naar Scheveningen om samen met 
de producer Erik Schurman te werken 
aan het materiaal. Op een zolderkamer-
tje met uitz icht op de zee ontstonden de 
meeste nummers. Het idee was dat de 
tracks volledig moesten kloppen als je ze 
uitkleedt tot alleen gitaar en zang. Met 
die halff abricaten zijn we vervolgens de 
studio ingegaan en hebben we de num-
mers als band ingevuld. Hierdoor hebben 

we daadwerkelijk het moment kunnen 
vangen, de sfeer die we voelen als we sa-
men spelen. Sky On Fire is een positieve 
‘feel good’ knalplaat geworden.” 

De weg ligt nu open. Wat kunnen we 
verder van jullie verwachten?
“Heel veel spelen, wat ons betreft. We 
zijn – als gezegd – een echte live band 
en willen die energie waar het maar kan 
op publiek overbrengen. Mensen zeg-
gen weleens ‘die Olympische Spelen hit 
was een toevalstreff er’. Maar als je onze 
carrière tot nu toe bekijkt, hebben we zo 
veel toevalstreff ers gehad dat het geen 
toeval meer kan zijn. Dit is voor ons het 
jaar dat alles prachtig samenvalt. Mensen 
vinden Handsome Poets schijnbaar een 
gave band. Daar zijn we enorm dankbaar 
voor.”

INTERVIEW:

HANDSOME POETS

WESTERPOP ONLINE

Wil je alvast warm draaien voor Westerpop of juist ach-
teraf nagenieten? Westerpop is op 30 en 31 augustus live 
in het Westerkwartier, maar het hele jaar online te vinden  
natuurlijk op www.westerpop.nl. Daar vind je na afl oop ook 
bergen foto’s van het festival.

We hebben dit jaar weer een Spotify playlist gemaakt met 
het grootste deel van de artiesten die op het hoofdpodium 
staan. Beluister de tracks van de vrijdagavond hier: 
spoti.fi /11OT7Do

De playlist van zaterdag vind je hier: spoti.fi /1bf07wf

 Westerpop op Facebook:
 http://nl-nl.facebook.com/Westerpopdelft

 Westerpop op Twitter: 
 http://www.twitter.com/westerpop 

 Westerpop op Facebook: Westerpop op Facebook: Westerpop op Facebook:
 http://nl-nl.facebook.com/Westerpopdelft http://nl-nl.facebook.com/Westerpopdelft

Fotografi e: Hans-Peter van Velthoven



Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustusWesterpop 2013

PROGR AMMA
VRIJDAG 30 AUGUSTUS

MAINSTAGE 
19.00 UUR MAISON DU MALHEUR
20.20 UUR SOUL SISTER DANCE REVOLUTION
21.40 UUR NAVARONE
23.00 UUR DE KRAAIEN
24:00 UUR PRIJSUITREIKING PETER TETTEROO 
BOKAAL

PTB-STAGE 
19.45 UUR PRINCETON
20.55 UUR PANGEA
22.15 UUR BOMBILATE

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 

MAINSTAGE
13:30 UUR PLAYYARD
14:40 UUR TREETOP FLYERS (UK)
16:00 UUR HANDSOME POETS
17:20 UUR THE HOAX (UK)
18:40 UUR SKINNY LISTER (UK)
20:00 UUR CHEF’SPECIAL
21:20 UUR ROYAL REPUBLIC (SWE)
22:50 UUR LA KINKY BEAT (ESP)

SEN-STAGE 
13.00 UUR LES DYNAMYC (NO)
14:15 UUR A.JAM (FR)
15:35 UUR VÖK (IS)
16:55 UUR ENCHANTED HUNTERS (PL)
18:15 UUR WOLF IN LOVELAND
19:35 UUR KJURR (IS)
20:55 UUR MOVING HOUSES (D)

Roken
Sigaretten zijn beperkt te koop bij de infostand 
(16+). Tevens kan je bij Café Sport (Station) 
sigaretten en shag kopen.

Parkeren
Parkeren van je auto, kan gratis aan de Nijver-
heidsstraat nabij het festival. In de wijk rondom 
het festival geldt een vergunningsplicht. 
Auto’s die verkeerd staan geparkeerd, worden 
bekeurd.

Fietsen/scooters stallen
Bij de ingang Grotius College aan de Frank 
van Borselenstraat is een overdekte stalling 
gevestigd. Hier kan je gratis je fi ets of scooter 
stallen. In de stalling is beperkt toezicht aanwe-
zig. Stallen altijd op eigen risico.

Cash of pinnen
Op Westerpop kun je ook consumptiebonnen 
pinnen. Bonnen pinnen vanaf  10,-. Cash 
kun je pinnen bij de betaalautomaat op het 
Stationsplein.

 FESTIVALTIPS

•  Van bands die spelen op Westerpop, is merchandise op 
de festivalmarkt te bezichtigen en te koop. 

• De Heideroosjes hebben afgezegd, dit jaar!
•  Consumptiebonnenverkoop (alleen voor drank) sluit om 

23:30 uur, de bar om 23:45 uur.
•  Het onmogelijke doen wij direct, wonderen duren iets 

langer! 
•  Hou het terrein voor ons allemaal schoon !! 

Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Routeplanner en meer op www.westerpop.nl
• Geluk is niet te koop, u krijgt het hier gratis!
•  Kinderen mee! In speeltuin het Westerhonk tegenover 

het festivalterrein is er kinderopvang en een zeer leuk 
programma voor de Kids.

• Høken is Deens, voor poepen! 
•  Bij regen krijg je een poncho (bij de Infostand), 

bij droog weer kan je eindelijk op het gras zitten!
•  Westerpops gratis overdekte onbewaakte fi etsenstalling is 

ook voor motoren en scooters.
• Vanaf hier, heb je een leven zonder zorgen!
•  Let op je schoeisel en kleding, eind augustus kan het ‘s 

avonds fl ink afkoelen. Sweater mee dus!
•  Een decolleté is als de zon: je mag er naar kijken, maar je 

moet er niet in staren.
•  Trek in een lekker bakkie koffi e? Er staat dit jaar een 

stijlvolle koffi ebar op het terrein!
•  Er is leven, na de deadline!
•  Kom op tijd, bij grote drukte is het beleid, vol is vol.

Organisatie Stichting Westerpop
René Steijger Promoter
Gideon Rozendaal Assistent Programma
Paolo Atzei Productie
Marcel ‘s Gravemade Productie
Tjalling Fransen Artiestenservice
Eric van Oosten Horeca
Jack Steijger Sponsoring
José Alblas Festivalmarkt
Sjaak van Heusden Secretariaat/Sponsoring
René van Eijk Publiciteit
Peppered Webbeheer
Edgar Kruize Festivalkrant
Onno Hendrix Security

Adres: Raamstraat 67 • 2613 RW Delft
Tel/fax: 015-21`36471 • E-mail: info@westerpop.nl

www.westerpop.nl

Stadsradio Delft zal ook dit jaar Westerpop uitgebreid 
live verslaan op 106.3 FM of 92.9 op de kabel en via de 
website: www.StadsradioDelft.nl Op vrijdag kun je 
vanaf 19.00 uur en op zaterdag vanaf 13.00 uur 
inschakelen om alle bands, interviews met artiesten en 
sfeerreportages te horen. Speciaal voor de bezoekers 
zendt Stadsradio Delft op zater-
dag 18 oktober vanaf 19.00 uur 
nog een keer alle hoogtepunten 
uit van Westerpop 2013!

Huisregels Westerpop
Glas, blik, plastic fl essen, kartonnen verpakkingen en 
gevaarlijke voorwerpen zijn verboden op het festivalter-
rein en worden bij de ingang in beslag genomen. Honden 
zijn niet toegestaan op het terrein. Drugsbezit en gebruik 
is niet toegestaan. Verkoop consumptiebonnen sluit om 
23:30 uur, bars sluiten om 23:45 uur. Consumptiebon-
nen worden niet teruggenomen. Geen alcohol onder de 
16 jaar! Tijdens Westerpop wordt er streng op toegezien 
dat er geen alcohol wordt verkocht aan jongeren onder 
de 16 jaar. Bij twijfel van leeftijd wordt er naar legitimatie 
gevraagd. Je bent verplicht om je te legitimeren (brom-
fi etspas, paspoort, ID-kaart) bij de info-stand, waarna 
je een polsbandje krijgt om licht alcoholische drank te 
kopen en te nuttigen. Vol is vol! Wanneer het te druk is 
op Westerpop, laat de organisatie op dat moment geen 
bezoekers meer toe. Kom op tijd is het advies!

Westerpop werd mede mogelijk gemaakt door:

239 vrijwilligers, ACD, Adviesbureau van Beers, Aig’s 
Blue Tattoo, Alewijnse, Alurent, ANSUL Brandbeveili-
ging, Arrow Media Group BV, Attent Sloopwerken, Au-
toservice Roots, Benfried BV, Bosman infratechniek, 
Participe, Café De Beierd, Café de Joffer, Café Sport, 
Café Vlaanderen, Casa del Sol, Catering Pieter Over-
gaag, Coca Cola, Davy’s Kadoshop, De Brasserij, De 
Liefhebber, De Tobbe, De Vries Bouw, Delft Fireworks 
Events, Delftse Post, Designia, Drevijn Installatietech-
niek, DSM Food Specialisaties, Duyvesteijn, Onder-
houdsbedrijf Edje, Eneco Joulz, EVS Totale Dienstver-
lening, Fastgoodreclame, Firma Vis, Fonds 1818, Fred 
Flipse, Galaxy Security, Gemeente Delft, Glashandel 
Zantman, Grotius College, Hampshire Hotel Delft 
Centre, Hosemans Hovenier, Hotel Coen, Hubo 
Delft, Inbev, Installatiebedrijf R. Flipse, Job Kneppers 
Ontwerp & Realisatie BV, Joulz, Kniplokaal ’t Knijppie, 
KNUS, Kobus Kuch, Koffi ehuis Het Kalf, Koos Knip 
electronics, Lextax V.O.F., Lion Mettals, Loonbedrijf 
Frans Kleyweg, MAKZO Schoonmaakbedrijven B.V., 
Michel Bijleveld podiums, NFPK (fonds voor podium-
kunsten), NUOVO, NUPeople, Overbeek Containers, 
P. van Boven Beheer BV, Pedro s’ Gravemade, 
Peppered , Pepperminds, Perselectief, Piet van 
der Hoeven, Pop-Unie, Prodomo, R.Kool, ReRoKo 
Vastgoed BV, Rob Crijns Hair, Rode Kruis afdeling 
Delft, Roweko Staal Constructies, Rozema, Schilder 
en Behangbedrijf van Hoeven, Sita recycling services, 
Slank met Estrallita, Sloopbedrijf Chiel van Someren, 
Sounds, Stejer Delft BV, Stratenmakers Bedrijf Marco 
van Loenen, Tom Molier, Ton Ouwersloot, Unitsound, 
v/d Kraan onderhoudswerken, van Vliet Heftrucks, 
Veen Technisch Installatie & Montagebedrijf, Velvet 
Music, VEMAR, Waanders Boren en Zagen, Waan-
zinng Reclame, Zwaard IJzerhandel, Zwatra Trans-
port, Bas Beijersbergen, Bas van Elk, Bert Thierauf, 
Brandweer Delft, F Roos, Mervin Blokland, Piet Ver-
hoeven, Scouting Den Hoorn, Speeltuin Westerhonk, 
TU Delft afd. groenvoorziening, Voetbalvereniging 
SEP, Photodrone, Eric Boekesteijn, Richard Evers

Iemand vergeten? Sorry, niet bewust gebeurd


