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waardig talentondersteuning klaar voor 

de Europese muziekindustrie.
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ALTERSONIC STAGE
[DRIE GEZUSTERS - TIKI BAR]
Altersonic faciliteert in 2017 alweer voor het 11e achtereen-
volgende jaar de locaties in het centrum van Groningen, 
met techniek+personeel en de promotie voor de acts/bands. 
Door het gevarieerde aanbod en het hoge niveau van
getalenteerde bands heeft Altersonic showcases definitief 
haar bestaansrecht verworven bij de muziekindustrie.

20:30 uur Drive By Wire – Desertrock / Blues / Psychedelic 
Getourd met o.a. Mudhoney en Kyuss. Deze desertrockband van eigen bodem weet hoe 
je een eigen sound maakt. Moddervette riffs die worden besmeurd met fuzz. 
21:30 uur Donkey Kung Fu – Garage / Punk
Dikke vette fuzz die in een strak jasje is gestoken. De Amsterdamse band is nog maar 
jong (2016), maar heeft al hoge ogen gegooid met hun opname: Follow the Money.
22:30 uur Olde Souls – Americana / Punk / Rock
Per ongeluk elkaar tegen het lijf lopen en een bandje starten. Dit gebeurde Old Souls. 
De uitkomst: Punchy, uptempo rock met autobiografische teksten. 
23:30 uur Certain Animals – Rock / Psychedelic 
Vuige rock met een vleugje psychedelica is wat dit Rotterdamse trio maakt. Na het 
bouwen van een eigen studio hebben ze eigenhandig een dikke EP weten op te nemen.  
00:30 uur Chief of Smoke – Heavy Rock / Stoner Rock
Een thuiswedstrijd voor Chief of Smoke. Met een naam die afkomstig is van een 
Amerikaanse Artillerie commandant kan dit niet anders dan explosie zijn. Groovende 
riffs, rechttoe rechtaan en rock ’n roll!

W
OENSDAG 11 JAN

LIVE CONCERTEN VANAF
ALTERSONIC DIRECT
OP PINGUINRADIO
DONDER- & VRIJDAGMIDDAG 15-18 UUR
[DRIE GEZUSTERS - GROOTE GRIET]

BEN ERBIJ!
CHECK ‘T PROGRAM:
PINGUINRADIO.COM



WE ROCK THE CRADLE
[DRIE GEZUSTERS - CLASSIC]
We Rock the Cradle ontdekt, ontwikkelt, begeleidt talent en 
ondersteunt al jaren de ambities van opkomende artiesten 
door artist development en live shows zoals Altersonic.
Met behulp van verschillende middelen en activiteiten bouwt 
We Rock the Cradle aan de professionele carrière van
muzikanten en bands gericht op een lange termijn carrière.

21:00 uur Gitta de Ridder – Singer-songwriter / Folkpop
Liedjes die recht naar het hart gaan ondersteund door meeslepend gitaarspel. 
Samengevat: oprecht en puur.
22:00 uur Inge van Calkar – Singer-songwriter / Psychedelisch
Van akoestisch naar elektrisch. Dit is wat de oud deelneemster van De Beste Singer- 
Songwriter heeft gedaan. Dit geeft bij haar nieuwe werk een wat donkerder kleurtje.
23:00 uur Toycar Taxi – Pop-rock / Pop
Het Powertrio Toycar serveert je verassende melodieën en catshy liedjes. Hoewel de 
bezetting minimaal is, laten de heren strakke en vooral grootse muziek horen.
00:00 uur Noëmar – Hiphop / Pop
Van Willemstad naar Almelo. MC. Emar Reinita schrijft persoonlijke teksten die zijn er-
varing goed weergeven. Niet is hij alleen creatief met taal, ook zijn beats reflecteren dit. 

W
OE

NS
DA

G 
11

 J
AN

NIEUW: MUZIKANTEN CAFE
MET AL JE VRAGEN KUN JE TERCHT BIJ PRO’S UIT DE 
MUZIEK WERELD! OOK WORKSHOPS EN DEMO-UUR!
WAAI AAN EN BRAND LOS: DONDERDAG, VRIJDAG EN 
ZATERDAG OP DE GROTE MARKT IN GRONINGEN
RECHTS NAAST DE DRIE GEZUSTERS, OP DE HOEK!!!
GELKINGESTRAAT 1 GRONINGEN
CHECK WWW.ALTERSONIC.NL VOOR HET PROGRAM







 ?...PINGUINRADIOSTAGE
[DRIE GEZUSTERS - GROOTE GRIET]
Pinguin Radio is 5 jaar geleden gestart als officieus vervolg 
op de alternatieve popzender Kink FM, die op 1 oktober 
2011 ophield te bestaan. Pinguin Radio zendt non-stop 
alternatieve ‘indie’ pop en rock uit, een formule die al 
snel succesvol bleek. Pinguin Radio is de best beluisterde 
alternatieve online muziekzender van Nederland en staat in 
de top 3 van populairste alternatieve internetradiostations 
van Europa.

21.00 uur Surprise Act
De officiele opening dus we pakken uit...
22.00 uur Storksky – Rock / Alternative 
Them Crooked Vultures, Queens of the Stone Age of Jack White? Nee, het is Storksky! 
Harde alternatieve rock.
23.00 uur Funky Organizers – FUNK / Jazz / Rock / Dance
De hoofdletters verklappen het waarschijnlijk al. Vijf jonge gasten die verdomd 
groovende funk maken. Uitverkocht Bimhuis, support Earth Wind & Fire: Party!
24.00 uur The Charm The Fury – Metal
Het jaar starten met een verwoestende plaat is wat deze band heeft gedaan. Unieke 
heavy metal met een sneer naar de maatschappij.
01.00 uur Roots Rising – Reggae / Hiphop / Balkan / Ska
De reggaesensatie uit het oosten. Deze 11-koppige band maakt een mix van de 
bovenstaande genres. Puur en energie is wat je te wachten staat.

W
OENSDAG 11 JAN

ES/NS 2017 @ DE ETAGE (MET BANDJE, NIET GRATIS)
WOENSDAG 11 JAN 20:45: Buvette(CH) Pop/Electronic, 22:15: GIUNGLA(IT)

Pop/Noise, 23:45: Shame(UK) Punk/Post-Punk, 01:15: The Ills(SK) Rock/Shoegaze
DONDERDAG 12 JAN 20:45: Bernays Propaganda(MK) Indie-Pop, 22:15: Beach 

Beach(ES) Pop, 23:45: The Courettes(DK) Rock, 01:15: Gli Sportivi(IT) Blues/Rock
VRIJDAG 13 JAN: 20:45: Jacle Bow(BE) Rock, 22:15: Tau(DE) Psychedlisch,

23:45: St. Tropez Rock/Indie, 01:15: Brutus(BE) Rock/Punk/Noise/Post-punk



CODARTS ROTTERDAM
[DRIE GEZUSTERS - CLASSIC]
Codarts is een in Rotterdam gevestigde internationale
hogeschool die hoogwaardig kunstvakonderwijs aanbiedt op 
het gebied van muziek, dans en circus.

19:45 uur Nana – Singer-songwriter / Pop
Nana maakt sferische en intieme nummers. Een klassieke
sound waar je zo nu en dan een rilling van gaat krijgen.
20:30 uur Lucy Whittaker (UK) – Pop / Singer-songwriter
Drukkende synths maken haar muziek poppi en catchy. Gemixt met haar Singer-song-
writer skills was ze al wereldwijd op de radio te horen. Ze is hier ivm een uitwisselings- 
project vanuit Leeds. Waanzinnig!
21:15 uur Lilith Merlot – Singer-songwriter / Jazz / soul
Bij haar diepe ronde stem voel je gelijk blues en jazz. Invloeden van Erykah Badu of 
Lizz Wright zijn dan ook goed terug te horen. 
22:00 uur Jorene – Singer-songwriter / Pop
Een combinatie tussen hard en zacht of romantisch en grof, in ieder geval dynamisch 
tot en met. Een mix van melancholische zang en dikke muziek. 22:45 uur Airey - Rock
22:45 uur Airey - Rock
Airey geeft een eigen twist aan progressieve rockbands als Steven Wilson, Opeth en 
Pink Floyd. De muziek, samen met teksten gebaseerd op persoonlijke gebeurtenissen, 
vormt een uniek concept met nummers die balanceren tussen sferen en vreemde 
maatsoorten, ondersteund door melancholie.
23:30 uur Cas – Singer-songwriter / Pop
Deze jonge Limburger wist zich in de kijker te spelen met zijn hit All Roads. Met een 
nieuwe formatie begint zijn muzikale jaar op Altersonic
00:15 uur Maaike Adegeest – Pop / Nederlandstalig 
Ervaringen, dromen en eerlijke verhalen komen terug in haar repetoir. Met muziek 
neemt je mee in wereld waar geen taboes bestaan.
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CONSERVATORIUM 
AMSTERDAM
[DRIE GEZUSTERS - GROOTE GRIET]
Tonight we welcome you to meet and enjoy five awesome 
bands from our Pop Department. The Cva Pop-Department of 
the ‘Conservatorium van Amsterdam’ has developed some of 
the most innovative education currently available in the music 
industry. It houses a Bachelor and Master programme. The 
school focuses on creating new adventurous compositions in 
popular music.

WE PROUDLY PRESENT THE FOLLOWING LINE-UP:

20:00 uur Elenne May – Singer/Songwriter
Elenne May vertelt verhalen, dat doet ze met tekst en muziek.  Haar feeërieke songs 
zijn verwant aan die van Cat Power, Bon Iver, Joanna Newsom en de Oostenrijkse 
chanteuse Soap and Skin.
21:00 uur The Visuals – Art Wave
Een semi elektronisch/akoestisch duo, bestaande uit Anna van Rij en Timon Persoon. 
Geïnspireerd door artiesten als Nick Drake, Jeff Buckley, Pink Floyd. De luisteraar wordt 
meegenomen op een conceptuele reis waar beelden, tekst en muziek op zoek zijn naar 
een balans tussen harmonie en dissonantie.
22:00 uur Echo Movis - Eclectic / Indie / Pop
Echo Movis is een psychedelische pop band en laten zich inspireren door de sixties, 
nineties en dramatisch gedoe om hen heen.
23:00 uur Yasmine – Pop / Rock
Deze band maakt poppy liedjes die veel te hard gespeeld worden. Het doet pijn aan je 
oren en zit daarna nog maanden in je hoofd. Waarom hebben ze zoveel amps nodig?
00:00 uur Orange Maplewood – Britgrunge
Orange Maplewood is een Nederlandse rockband met roots in de Achterhoek, maar 
opereert tegenwoordig vanuit Amsterdam. De band maakt intense, melancholische 
muziek met hints naar de alternatieve scene uit de jaren 90.

DONDERDAG 12 JAN



2 MINUTENSHOW
[DRIE GEZUSTERS - TIKI BAR]
De 2 Minuten Show. Bazz biedt elke week een podium aan 
nationaal poptalent. Nog (net) niet bekende bands, zangers en 
zangeressen doen bij ons hun eerste voorzichtige schreden op 
weg naar nationale faam. Wil je zelf de overstap maken van 
het oefenhok naar de bühne, mail dan je demo naar
pinguinradio.com/2-minuten-show en hoor je zelf op Pinguinradio.

20.00 uur Scare the bear - Rock
Angst, dreiging en opwinding in catchy rocksongs. Maak kennis met de underground 
stadionrock van Scare the Bear. Ze schotelen je tal van rockstijlen voor en zoeken de 
grens op tussen licht, duisternis, rust en gekte.
21.00 uur Feather and the white – Bluesy / Garage /
Country / Rock n roll
Twee boezemvrienden! Ruige riffs en slavendrijvende beats. Back to basic, een gitaar, 
drums en vocalen ergens tussen Jim Morrison en Tom Waits. 
22.00 uur Pyn – Blue Indie Pop
PYN heeft in samenwerking met producer Thijs van der Klugt (o.a. bekend van Baskerville) 
een EP opgenomen. De muziek varieert van donkere indie tot 80’s beïnvloede popsongs.
23.00 uur Cloud Chukkoo – Indie / Psychpop
Cloud Cukkoo Land; een wereld die beeft op dreigende ritmes en waar je omringt wordt 
door een wolk van galmende gitaren en zwoele vocalen.
24.00 uur Kid Harleqin – Dark Rock
Deze rockers zijn geïnspireerd door Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Deftones en 
Placebo. Verwacht donkere rock vol
gitaar riffs, soms wat
elektronica en
vooral veel
energie op het
podium.
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MAAK KANS
OP GRATIS BIER MET DE

EIERBALLEN UIT DE FRITUUR
VAN DE BUUR...



MAAK KANS
OP GRATIS BIER MET DE

EIERBALLEN UIT DE FRITUUR
VAN DE BUUR...

BAZZOOKAS
TRY OUT
NEW SHOW
VRIJDAGNACHT
01:30
[GROOTE
GRIET - DRIE
GEZUSTERS]

ULTIEME ALTERSONIC 
JAM-SESSIE
[DRIE GEZUSTERS - DRAAI BAR]

GENOEG VAN BANDJES KIJKEN?
WIL JE ZELF SPELEN?
COMPLETE BACKLINE EN PA AANWEZIG.
NEEM JE MAKKERS MEE EN KOM KNALLEN!

DONDERDAGAVOND 12 JAN - DRIE GEZUSTERS

DONDERDAG 12 JAN
VRIJDAG 13 JAN

BRAND NEW SHOW + NEW APP  BOOKINGS: RADAR-AGENCY (NL)  KOETERHAI (EU)

TRY OUT (FREE)
FRIDAY 13 JAN
3 GEZUSTERS
GROTE MARKT
GRONINGEN

NEW SHOW
FRIDAY 27 JAN

MELKWEG
AMSTERDAM

SKA.W    RLD
TOUR

STARTING IN
AUSTRALIA

MARCH 2017

BRAND NEW SHOW + NEW APP  BOOKINGS: RADAR-AGENCY (NL)  KOETERHAI (EU)

TRY OUT (FREE)
FRIDAY 13 JAN
3 GEZUSTERS
GROTE MARKT
GRONINGEN

NEW SHOW
FRIDAY 27 JAN

MELKWEG
AMSTERDAM

SKA.W    RLD
TOUR

STARTING IN
AUSTRALIA

MARCH 2017

SOLD OUT
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ROCK ACADEMIE
[DRIE GEZUSTERS - CLASSIC]
Rockacademie leidt muzikanten op tot ondernemende 
professionals die de muziekindustrie mede gaan bepalen. 
Rockacademie selecteert studenten die al tijdens hunopleiding 
de balans tussen eigenheid, creativiteit en ambacht leren 
bepalen. Deze talenten verwerven de competenties om zich 
succesvol in de muziekindustrie
te kunnen handhaven en deze
mede vorm te geven.

20:00 uur Nick & De Doorsnee - Alternatieve Nederpop
Nederpop met een scherpe tong en een zachte G. Eigenzinnig, maatschappijkritisch, 
humoristisch en sporadisch filosofisch, maar altijd met een energieke live performance.
21:00 uur Fin (AT) – Pop / Singer-songwriter
Singer-songwriter Juliane Blinzer start in 2013 met Fin. De band kenmerkt zich door 
energieke melodieën en intieme teksten.
22:00 uur Blum (DE) – Pop / Rock
Blum is songwriter en frontman van zijn gelijknamige band. Een gezelschap vol frisse 
melodieën en catchy riffs waar de energie en spelplezier vanaf spat! Dit is besmettelijk.
23:00 uur Rocket Van (GB) – Indie / Alternative Rock
Snufje garage-rock, melodieuze zang en scherpzinnige maar subtiele riffs. Je kunt ze 
plaatsen in het hoekje van de Arctic Monkeys, Black Keys en Blur.
00:00 uur Eva van Pelt – Pop / Nederlandstalig
Eva van Pelt is een zangeres en maker. Zij beweegt zich in het spannende grijze
gebied tussen popmuziek en theater. Een nieuw geluid in het Nederlandstalige 
muzieklandschap. Donker, fris en eigenwijs. 
01:00 uur Okwaro – Hiphop / Pop / Reggae
De sound van Okwaro is als een mix van Reggae, Pop en Hiphop. Teksten over
alledaagse situaties met als doel een positieve boodschap mee te geven.



EURO REGIO
MUSIC EXCHANGE
[DRIE GEZUSTERS - GROOTE GRIET]
In Limburg wordt er flink geïnvesteerd in samenwerking over de 
grens met Duitsland en België, om muzikaal talent zichtbaar te 
maken en meer podiumkansen te bieden en om uitwisseling
van kennis en ervaringen tussen de landen te stimuleren. Meer 
dan logisch, aangezien Limburg meer landsgrenzen heeft met 
deze twee landen dan met ons eigen Nederland! Stichting 
Popmuziek Limburg werkt hierin onder anderesamen met dé 
Belgische ‘rockacademie’ PXL-Music (Hasselt, BE) en Kultur-
raum Niederrhein (Kempen, DE). Zo werd er in 2015
en 2016 een uitwisselings- en coachingproject ‘DVERS on tour’ 
georganiseerd voor muzikanten en bands, het euregionale 
showcasefestival met muzikantendag ‘DVERS’ en staan er voor 
2017 nieuwe initiatieven op stapel. Tijdens Altersonic bieden 
ze je een gevarieerd programma aan van getalenteerde bands 
die boven zijn komen drijven uit deze samenwerking! 
 
19.55 uur GIRL (DE) – Psychedelic / Garage Rock
Dit Duitse duo heeft begin december hun eerste EP uitgebracht. Een rauwe minimalistische 
sound die te vergelijken is met The White stripes. Vuige gitaren en knallende drums!
20.50 uur Baby Galaxy (NL) – Indierock 
Een cocktail van slopende drumpartijen, harmonische baslijntjes, catchy vocalen en 
drukkende gitaren. Een perfecte cocktail voor een feestje dus!
21.45 uur Rumours (BE) - Shamanhop / Alternative pop
“Een unieke, indringende sound met de donkerste elektronische sferen”, schrijft Indiestyle.be. 
De Belgen noemen hun stijl Shamanhop wat misschien en hoop vragen oproept. Kijken dus!
22.40 uur The Ten Bells (NL) - Garage / Blues-rock
Dé opener van Pinkpop Festival 2017! Vuige dansbare rock met pakkende riffs. Een livesensatie! 
23.35 uur Blackberries (DE) - Psychedelia / Krautpop
Deze West-Duitse band weet een unieke sound te creëren die raakvlakken heeft met
bands als Miles Kane of Local Natives. Hypnotiserende melodieën nemen je mee in hun 
experimentele reis door de muziek.  
00.30 uur The Guru Guru (BE) - Borderline Rock
WARNING: oordoppen mee! Deze band weet iedereen, keer op keer, te verassen.
Bizarre, maar ontzettend lekkere beukmuziek. Strik je veters en stroop je mouwen!

VRIJDAG 13 JAN
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POPSPORT
[DRIE GEZUSTERS - TIKI BAR]
Popsport is het landelijke coachingsprogramma voor jonge, 
talentvolle muzikanten, bands en producers die verder willen 
komen met hun eigen muziek. Je krijgt muziekinhoudelijke
coaching van professionals, krijgt meer inzicht in de
muziekbusiness en hoe je je daarin als artiest, muzikant of
band kunt bewegen.

20:00 uur Ocean Element – Indie Pop / Funky / Pop-punky 
De band mengt verschillende muziekstijlen tot een nieuw concept: Indie Pop met funky, 
pop-punky en elektronische invloeden. Hun muziek voelt energiek, fris en licht maar 
bovenal verdomde catchy. Ze geven een waanzinnige energieke show waarin ze al hun 
energie en passie leggen. Coach: Roel Verberk!
21:00 uur FREEB – Grunge / Punk
“Nirvana is back!”, reageert een festivalorganisator! De jongens veroveren het
publiek met speels gemak en enthousiasme. De band ontwikkelt zich in de breedte, 
meer grunge-invloeden mengend. Het publiek ziet een show die inmiddels hun 
handelsmerk is: geestdriftig en vol humor, maar ook rauw en agressief. Coach: Carsten 
Brunsveld (John Coffey).
22:00 uur Rose Marin - Country-ish / Pop / Folk
Met haar kleurrijke stem en manier van spelen, brengt Rose Marin een mix van country, pop 
en folk die je nog niet eerder hebt gehoord. Haar krachtige persoonlijkheid wordt vertaald 
naar een dynamische set waarin ruimte is voor verschillende klanken en weet ze op een vrije 
manier feilloos de gevoelige snaar te raken. Coach: Lisa Rietveld (Lisa & the Lumberjacks)
23:00 uur VENHILL - Alternative Rock
Venhill is een band die beukt, maar niet kraakt. Stevige rock die je doet springen, om-
vangen door een melancholische sfeer die allesbehalve zwaarmoedig is. Geïnspireerd 
door hun helden uit de 90’s (Kurt Cobain / Dave Grohl) maken ze songs met een 
moderne punk ‘n’ roll sound. Afgelopen jaar tijdens Popsport NL gecoacht door Janneke 
Nijhuis (The Deaf)

Schrijf jij eigen songs of maak je eigen tracks? Wil je een volgende 
stap maken als muzikant of band? Wil je workshops en coaching van 

professionele artiesten, bookers en managers? Ben jij < 20 jaar?

SCHRIJF JE IN VOOR POPSPORT! WWW.POPSPORT.NL



RISE AGENCY, GENTLEMEN RECORDINGS 
SOUNDBOXES SHOWCASE
[DRIE GEZUSTERS - DRAAI BAR]
Boekingskantoor Rise Agency (met op hun roster onder meer 
Magnapop, The Posies en Maxi Jazz), Gentlemen Recordings 
(Rotterdams label met releases van WHITE, Raglans en The 
Wonder Stuff) en het Belgische boekingskantoor Soundboxes 
(met op hun roster onder meer Whispering Sons, The LVE en 
Low Land Home) hebben de krachten gebundeld om je een 
showcase voor te schotelen van hun spannendste artiesten.

Deze showcase is mede mogelijk gemaakt door Popunie en muziekplatform Muzine.nl.

20:30 uur AESTRID – Indierock / Postpunk 
Dit trio uit Soest weet hoe je emotie over moet brengen op het publiek. Met hun nieuwe 
album Silver laten ze zien wat sfeer en creativiteit hoort te zijn.
21:25 uur CYNBEL – Indierock 
Als je niet blij wordt van deze muziek moet je langs de dokter. Met een drummer die 
tevens leadzanger is, springt deze band gelijk in het oog. 
22:20 uur BLACK HORSE SOCIETY – Indie
Voortstuwende en pulserende beats is wat deze indieband laat horen. De Rotterdamse 
formatie speelt verrassend afwisselend maar het geluid blijft groots. 
23:25 uur ECHOTAPE (UK) – Alternative / Indie
Upcoming Britse indierockband die feel good rock’n’roll brengt, met een kneiter van een 
nieuw album op zak en een fenomenale live reputatie, waarmee ze het al van Hollywood 
tot aan headliner op een festival in Vladivostok schopten. Fag-smoking, beer-swigging, 
string-strumming, floor-stomping, sweat-mopping, head-banging, hip-shaking, good time 
rock n roll!” 
00:40 uur KING KONG COMPANY (IE) – Electro / Swagger
Gekroond als The Best Irish live Act 2016 in eigen land, en een absolute sensatie op 
het podium. “Like a slap of cans in the face”, “A dubbed up The Prodigy, a reggae-d up 
Chemical Brothers or a danced up LCD Soundsystem”. Met een kersverse nieuwe plaat op 
zak zijn ze klaar om alle festivals van hun sokken te blazen.
01:45 uur SURPRISE ACT 
21:05 - 22:00 - 23:05 - 00:10 - 01:25 - 02:30 uur
BRETT SUMMERS (BE) – DJ / Indierock / Rock / Soul…
Resident dj in toonaangevende clubs als Ancienne Belgique, Democrazy en Café Video. Met 
een voorliefde voor gitaren, maar niet voor één muzikaal gat te vangen, laat hij de beste 
muziek van de jaren 50 tot nu op je los.

VRIJDAG 13 JAN



13:00 uur Mandy Tiemissen / Social & Cultural Rebel
VERTELT OVER: PASSIE, TALENT, AUTHENTICITEIT & POPCULTUUR
(Stichting Bruiswater Producties / Synergy of Habits - bruiswaterproducties.nl / synergyofhabits.com)
Mandy begeleidt artiesten en onwikkelt projecten voor artiesten in de industrie. Mandy weet als geen ander wat het 
is om met artiesten te leven, omdat dit met de paplepel is ingegoten en is in samenwerking met de Nederlandse 
Popacademie afgestudeerd als gedragsspecialist voor artiesten.

13:45 uur Erik Hoogland / Geluidstechnicus Nederlandse Top o.a. Zwarte Cross
VERTELT OVER: OMGANG EN GEDRAG OP HET PODIUM 
                   Erik is op menig podium en festival te vinden om de artiesten en bands te voorzien van goed geluid
                   en is inmiddels een doorgewinterde muziekprofessional. Hij vertelt tevens over omgang en gedrag op
                   het podium, waarbij interactie en psychologie de kern vormen. 

15:15 uur Ad de Jong / 300 jaar muzikant, oprichter Nutrecht.nl.
“MUZIEK IN SPANNINGSVOLLE CONTEXTEN”
Naast een carrière als drummer, is Ad altijd bezig geweest met talentontwikkeling van jonge muzikanten en 
artiesten. Met een duidelijke en eigen stijl vertelt Ad over aannames en communicatie, die onwijs belangrijk zijn.

16:15 uur Studenten over het gebruik van Muziek in spanningsvolle contexten
IF ART IS TO CHANGE THE WORLD, THEN ARTISTS MUST BE AGENTS OF CHANGE.
Hiermee is in september 2016 het pilotproject voor ‘International Master Artist Educator’gestart. In dit programma 
zetten artiesten uit verschillende disciplines kunst in, in spanningsvolle contexten. Vanuit deze achtergrond, laten
studenten het belang van muziek ervaren vanuit uitersten, waarbij rauwheid en echtheid tegenover succes en goud staan. 

17:15 uur Femke de Schepper / Fotograaf (femkedeschepper.nl)
VERTELT OVER: BEELDENDE PODIUMMOMENTEN PAKKEN
Femke legt vast wat artiesten (willen) uitstralen. Vervolgens is een goede
foto een goede basis voor de promotie van de artiest. Haar ervaring,
vanaf 2001, ligt vooral op het gebied van concertfotografie: in kleine
en grote zalen, binnen en buiten, in feesttenten en op festivals.

PROJECT MIXTAPE
[DRIE GEZUSTERS - GROOTE GRIET]
Vandaag zullen Mandy, Erik, Ad, de Artist Educators en Femke op interactieve en
eigen wijzen de middag vullen door het belichten van de do’s en dont’s van de 
artiest. Daarbij komt veel meer kijken dan enkel optreden, namelijk Passie, Talent,
Gedrag en Communicatie. Items die cruciaal zijn voor succes in de muziekindustrie.  
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