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VOORWOORD
Tromgeroffel ...
Deze Freem gaat
in op de mooiste
kunstvorm ter
wereld: muziek.
Muziek heeft voor
iedereen een
andere betekenis.
Daarnaast varieert de waarde
die je hecht aan muziek ook naarmate
je leven verandert. Maar één ding
rondom muziek staat wél vast: geen
mens kan zonder. De oorzaak hiervoor
is de mens vooralsnog onduidelijk.
Het doorgronden van de muziekwereld is een grote ontdekkingstocht die
zijn grenzen niet kent. De wereld van
muziek is immers oneindig.
Toch wil ik er alles over weten. Zowel
door ernaar te luisteren, erover te
lezen en te discussiëren, als door zelf
muziek te schrijven en te maken. Dit
brengt mij naar een bruggetje waarmee ik kan ingaan op deze Freem. Het
schrijven en maken van muziek kent
namelijk veel overeenkomsten met
het in elkaar zetten van een Freem.
Om dit toe te lichten heb ik een metafoor in de vorm van een muziekstuk
uitgewerkt.
De eerste stap die een Freem doorloopt alvorens deze het levenslicht

ziet en in handen valt van het gretige
publiek, is het kiezen van een ‘genre’.
Aan de hand van brainstormsessies en
discussies wordt een thema gekozen,
dat afgestemd wordt op het publiek, gebeurtenissen en de tijd van verschijnen.
Hierna wordt een rolverdeling gemaakt
onder de redactieleden.
Het is van belang dat deze leden ieder
voor zich hun schrijf- en vormgeef ‘instrumenten’ beheersen. Alleen zo ontstaan de beste stukken. Deze kenmerken zich onder andere door ‘een intro,
coupletten, refreinen en een outro’ in
de vorm van alinea’s. Los van deze basistekst die een onderwerp helder aan
het licht brengt, is het redactielid vrij om
een eigen visie te verwerken.
Dit ‘soleren en improviseren’ voegt
een vrolijke noot toe aan het geheel,
maar moet ook binnen bepaalde kaders
blijven om niet uit de toon te vallen.
Hiervoor is een eindredactie in het leven
geroepen die de tekst ‘finetunet’, waarna de beeldredactie het werk kleurt en
de nodige ‘visuals’ toebrengt.
Tot slot volgt een check op het totaalplaatje door de ‘producer’ in de vorm
van de hoofdredacteur. De hoofdredacteur voert de boventoon: geeft hij een
‘akkoord’, dan zal de Freem onder luid
applaus ten tonele verschijnen.
Niel Verstegen
Hoofdredacteur 2015-2016
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NIJMEGEN ROCKT

Nijmegen telt een behoorlijke lijst aan bekende muzikanten: van Nederpopheld Frank Boeijen tot rocklegenden
Eddie & Alex Van Halen. Wie denkt dat steengoede muzikanten uit laatstgenoemd genre tegenwoordig schaars zijn,
slaat de plank volledig mis. Voor rockhelden hoef je namelijk niet ver te zoeken! Freem sprak met twee grote namen
binnen de rockscène: de Nijmeegse bands De Staat en Navarone.
TEKST TENG DERKS & NIEL VERSTEGEN BEELD DIAN MASTENBROEK

DE STAAT
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NAVARONE

DE STAAT

Rockband De Staat is ontstaan vanuit
een soloproject van frontman Torre Florim. De muzikant is sinds zijn middelbare
schooltijd bezig met het schrijven van
nummers en ontvangt hierop veel positieve reacties. Reden genoeg om een
band op te richten waarmee het werk
live gespeeld kan worden. Gesterkt met
de muzikanten Vedran Mircetic, Jop van
Summeren, Rocco Hueting en Tim van
Delft treedt de band veelvuldig op en
brengt de eigenzinnige rockformatie een
EP en vier albums uit.
JULLIE HANTEREN DIVERSE STIJLEN,
VAN ROCK TOT HIP-HOP. HOE KOM JE
TOT DEZE SOUND?
“Als band kom je tot een bepaald geluid
door elementen uit verschillende stijlen
te pikken die je als individuele muzikant
tof vindt. Deze probeer je vervolgens
samen in een nieuwe context te plaatsen.
Zo hebben we een stap genomen waarbij
we muziek die normaal gesproken wordt
gemaakt door computers en dergelijke in
een rockbandsetting te spelen. Dit is met
name hoorbaar op onze laatste werken
en blijkt een sound die goed aanslaat.”
STAAN JULLIE NEUZEN BINNEN DIT
BANDGELUID ALTIJD DEZELFDE KANT
OP?
“Veelal houdt Torre de rode draad in de
gaten als het gaat om de sound van de
band. Hij is dan ook niet slechts een muzikant en liedjesschrijver, maar ook producer. Vaak komen ideeën voor een nummer van zijn hand, die we vervolgens zo
direct mogelijk proberen uit te voeren.
Soms blijkt na een gezamenlijke speelsessie echter dat we de track juist op een
andere manier moeten benaderen. Zo
vul je elkaar waar nodig aan.”
HOE VERLOOPT DIT PROCES VAN NUMMERS SCHRIJVEN?

“Vaak heeft Torre zijn idee al deels uitgewerkt op de computer. Aan de hand van
het soort nummer ga je kijken hoe je het
liedje verder kunt invullen door bijvoorbeeld te jammen. Soms wordt op deze
manier een track compleet omgegooid.
Door constant alles op te nemen en terug
te luisteren, kom je erachter wat wel of
juist niet werkt.”
EN HOE WORDEN DEZE NUMMERS INGEKLEURD?
“Het inkleuren van nummers doen we
met de hele band. Iedereen heeft zo zijn
eigen ideeën voor bepaalde geluiden en
partijen die goed kunnen klinken in een
track. Alles wat je hoort, van de denderende bas uit ‘Witch Doctor’ tot de synthesizers in ‘Make The Call, Leave It All’
componeren en spelen we zelf in eigen
studio.”
HET MUZIKALE SCHRIJFPROCES IS HELDER. HOE VERLOOPT HET SCHRIJVEN
VAN DE LYRICS?
“Torre schrijft de teksten die gebaseerd
zijn op zijn visie van de wereld. Soms
gaan deze in op hemzelf en zijn ze wat
donkerder. Maar andere keren wordt er
ingegaan op zaken buiten zijn leven om
die hij bijvoorbeeld probeert te bevragen.
Zo worden besproken thema’s op een
eigen manier verkend en mogelijk ook
doorgrond.”
WAAR VINDEN JULLIE INSPIRATIE VOOR
DE EIGEN MUZIEK?
“Iedereen heeft zijn eigen muziekvoorkeuren en bijbehorende muziekvoorbeelden en -helden. Vaak laten we elkaar
dan ook onze nieuwste ontdekkingen
horen. Het is leuk om zoveel mogelijk
verschillende muziek tot je te nemen en
zo steeds betere inzichten te krijgen in de
mogelijkheden die de wereld van muziek
te bieden heeft.”

INTERVIEW

HOE KIJKEN JULLIE AAN TEGEN HET
HUIDIGE SUCCES IN NEDERLAND?
“Het is belangrijk om niet snel tevreden
te zijn. Momenteel zijn we druk bezig
met de nasleep van ons meest recent
uitgebrachte album ‘O’ dat in maart de
3FM-award voor beste album won. Zo
treden we veel op in verschillende concertzalen en staan we zelfs als opener op
het tourprogramma van Muse. De trend
van eigenzinnige muziek maken die uit
jezelf komt en diverse geluidsspectrums
verkennen willen we graag doorzetten.
Zo zal onze volgende plaat hoe dan ook
weer klinken als De Staat.”
WAT ZIJN HOOGTEPUNTEN UIT JULLIE
CARRIÈRE?
“Alles dat ons is overkomen, met name
sinds de release van ‘O’! De clubshows
tijdens de O-tour verliepen goed, we
hadden een toffe crew en iedereen was
enthousiast. Daarnaast geeft de waardering die je voor het harde werk ontvangt,
zoals de prijzen voor de videoclip van
‘Witch Doctor’, een ontzettend goed gevoel. Alles loopt gesmeerd en er is niets
fijner dan dat. Weinig nadenken en veel
doen!”
WAT BETREFT VEEL DOEN; HOE ZIET
EEN GEMIDDELDE WEEK VAN DE STAAT
ERUIT?
“Na de release van ons album hebben
we ons volop gestort op live optreden.
Hierbij horen bijvoorbeeld clubshows,
maar ook radio- en andere promotiebezigheden. Voorheen zaten we minimaal
vier dagen per week in de studio om te
repeteren voor de shows en ons studiowerk op te nemen.”
WAT ZIJN GEZETTE DOELEN VOOR
2016?
“Spelen, spelen en nog eens spelen!”
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Rockband Navarone is ontstaan als een
muzikaal project tussen frontman Merijn
van Haren en gitarist Kees Lewiszong.
De band dankt zijn naam indirect aan
een ingeving van Golden Earring-zanger
Barry Hay, die veel belangstelling toonde
voor de rockformatie. Gesterkt met andere geschoolde muzikanten Bram Versteeg, Robin Assen en Roman Huijbreghs
is de band sinds 2008 op vrijwel ieder
podium te vinden en brengt de sfeervolle
rocksensatie een EP en twee albums uit.
JULLIE HANTEREN DIVERSE STIJLEN
BINNEN HET ROCKGENRE. HOE KOM JE
TOT DEZE SOUND?
“Dat klopt. We zoeken veel stijlen binnen de rock op. Dat levert een eclectisch
geheel op: we proberen diverse stijlen
uit en kiezen zo een samenkomst van
elementen die ons het beste ligt. Iets
dat niet alleen voor ons interessant is.
Zo merken we dat het publiek ook vaak
positief geprikkeld wordt doordat we een
verassingseffect weten te triggeren. Zo
probeer je jouw sound een unieke ervaring mee te geven”
STAAN JULLIE NEUZEN BINNEN DIT
BANDGELUID ALTIJD DEZELFDE KANT
OP?
“Wat onze mentaliteit betreft zijn we
eensgezind. Discussies houden we wanneer nodig en iedereen weet waar zijn
verantwoordelijkheden liggen als het
podium betreed wordt. Als het om songs
schrijven gaat staan onze neuzen daarentegen zelden direct dezelfde kant op. Dat
maakt de verschillende processen ook zo
interessant: het levert vaak resultaten die
niemand in z’n eentje van te voren had
kunnen bedenken.”
HOE VERLOOPT DIT PROCES VAN NUMMERS SCHRIJVEN?
“Deze vraag neigt doorgaans een zeer
lang antwoord te behoeven. De waarheid
is echter dat dit proces enorm verschilt.

Soms schrijf je als muzikant een liedje
dat voor 75% compleet is, waarna je hem
in de groep gooit. Andere keren is het
slechts een riff, groove, stuk tekst of idee
waarmee je als band ‘zoekende’ aan de
haal gaat. Al met al is het startpunt ‘nul’
te noemen, waarbij iedereen eigen ideeën inbrengt die worden overwogen.”
EN HOE WORDEN DEZE NUMMERS INGEKLEURD?
“Nummers inkleuren doen we gezamenlijk zoals wij denken dat een song moet
gaan klinken. Dit is een fantasierijk proces waarbij alles mag en niets moet. Je
kunt hierbij bijvoorbeeld uit je eigen instrumentervaring stappen en simpelweg
dingen proberen. Ook andere personen,
zoals onze producer, kunnen een welkom
balletje opgooien. De onvermijdelijke
filter waar je wel eens tegenaan loopt is
de smaakgrens van een ander.”
HET MUZIKALE SCHRIJFPROCES IS HELDER. HOE VERLOOPT HET SCHRIJVEN
VAN DE LYRICS?
“Het schrijven van teksten is, net als het
schrijven van het instrumentale gedeelte,
altijd een proces van veel schaafwerk.
We toetsen onze teksten en ingevingen
onderling, maar schakelen ook wel eens
de hulp in van bevriende, talentvolle
tekstschrijvens zoals Robin Borneman en
Michael Devlin.”
WAAR VINDEN JULLIE INSPIRATIE VOOR
DE EIGEN MUZIEK?
“Inspiratie kun je overal vandaan halen,
maar je moet wel werken om door inspiratie gevonden te worden. Als muzikant
luister je onder andere naar artiesten die
je inspireren en bekijk je interessante
keuzes die zij maken in muzikaal opzicht.
Door bijvoorbeeld te luisteren naar zowel
orkestrale opvoeringen als muziek van
Led Zeppelin of Foo Fighters en deze
proberen samen te brengen, kun je een
hoop kanten op!”

HOE KIJKEN JULLIE AAN TEGEN HET
HUIDIGE SUCCES IN NEDERLAND?
“Mensen vragen ons vaak of we tevreden zijn met het huidige succes. Wij
vinden ‘tevreden zijn’ een gek gezegde
als band zijnde: het impliceert een staat
van zijn waarin het niet meer nodig is
om verder te werken en te komen. We
genieten van wat we doen en vinden het
onwijs tof dit in verschillende hoedanigheden te delen met publiek uit diverse
uithoeken van de wereld.”
WAT ZIJN HOOGTEPUNTEN UIT JULLIE
CARRIÈRE?
“Het feit dat je week in week uit met
vrienden muziek mag maken die je te
gek vindt is een behoorlijk hoogtepunt
op zich. Memorabele momenten die voor
ons ‘collectieve glorie’ zijn te noemen,
zijn onder andere het vasthouden van
onze eerste plaat, tours uitverkopen,
mensen leren kennen en op festivals
zoals Sziget ons eigen ding doen.”
MOOIE MUZIKALE MOMENTEN! HOE
ZIET EEN GEMIDDELDE WEEK VAN
NAVARONE ERUIT?
“Het is lastig een gemiddelde week te
beschrijven. We zijn net terug van een
tour door Spanje, wat een legendarische
ervaring was. Afhankelijk van waar het
in een bepaalde periode om draait, richt
je een week in. Zo ziet een tourweek er
compleet anders uit dan de weken die
je doorbrengt tijdens een studioperiode,
festivalseizoen of schrijfmaand.”
JULLIE ONTHULLEN DIT NAJAAR EEN
NIEUWE PLAAT. WAT ZIJN ANDERE GEZETTE DOELEN?
“Hard werken, veel optreden, genieten
en vooral vol enthousiasme uitkijken
naar de reacties op onze nieuwe plaat!”

NAVARONE
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FREEMDE
Groeien planten nou echt beter bij klassieke muziek? Wat is nou het langste en het kortste nummer
ooit gemaakt? En waarom krijg je toch altijd zo’n dorst als je weer eens in de kroeg staat? Menig
fabel en feit wordt over muziek verspreid. Wij hebben een aantal opmerkelijke muziekfeitjes voor je
op een rijtje gezet.

TEKST NINA BOSSELAAR & MANS PERE
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

GEEFT JE PLANT NAAST WATER OOK EENS MUZIEK
Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat planten sneller
groeien onder het genot van een lekker plaatje. Terwijl je zou denken dat planten sneller gaan groeien van een beetje uptempo muziek, is het tegendeel waar. Net zoals de
wiskundeleraar vroeger klassieke muziek opzette als er hard gewerkt moest worden,
doen plantjes het meest hun best bij het horen van Mozart of Chopin. Dus haal die
platenspeler uit de kast en binnen no-time woon je in een volgegroeide kamer!

ONDER INVLOED ZONDER DRANK EN DRUGS
We hebben geen drank en drugs meer nodig als we muziek
hebben, dat is wat wetenschappers van de McGill Universiteit beweren. Zij leggen uit dat er tijdens het luisteren naar
muziek hetzelfde stofje vrij komt als bij het innemen van
drank en drugs, namelijk dopamine. Dus als je zin hebt om
jezelf eens te verliezen, grijp dan niet (meer) naar de verdovende middelen maar zet een lekker plaatje op.

DRINKEN OP MUZIEK
Soms heb je van die dagen dat het bier er gewoon sneller in gaat dan op andere
dagen. Dat zou wel eens kunnen komen door het volume van de muziek. Het schijnt
namelijk zo te zijn dat bij harde muziek mensen sneller en meer drinken. Dit heeft een
wetenschapper van een Franse Universiteit ontdekt. Hij observeerde het drinkgedrag
van mannen en kwam tot de conclusie dat bij luide muziek er meer gedronken werd.
Het is tenslotte ook wel verdomde moeilijk om een goed gesprek te voeren in een
drukke kroeg waar de muziek over alles heen komt. En als er niet gepraat wordt, is er
nu eenmaal meer tijd over om te drinken.

NOCLUE, DE SNELSTE RAPPER OOIT
Noclue, de snelste rapper ter wereld, rapt 723 lettergrepen in 51,27 seconden. Dit
zijn maar liefst 14,1 lettergrepen per seconde. Dat staat gelijk aan de zin: ‘Freem leest
lekker weg tussen de saaie colleges door’. Probeer dat maar eens uit te spreken in
slechts één enkele seconde. En dat dus ook nog eens 51 seconden achter elkaar. Deze
ware rap-held verbrak in 1998 het record van Rebel XD die 12,5 lettergrepen in een
seconde wist te proppen. Het was niet makkelijk voor Noclue om dit record te breken,
maar onder begeleiding van een stemtherapeut is het hem toch gelukt.
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FEITJES
ONEINDIG VS. OOGWENK
Vind je veel nummers tegenwoordig ook zo kort? Misschien moet je dan eens luisteren naar het nummer ‘To Our Eyes’ van PC III Label Pipe Choir. Met 1 uur, 59 minuten
en 54 seconden is dit het langste nummer dat ooit is uitgegeven. Heb je niet zo veel
tijd over voor wat muziek? Het kortste nummer ooit komt van de Britste grindcore
band Napalm Death en klokt slechts 1,316 seconden. De singel waarop dit nummer,
‘You Suffer’ genaamd, uitkwam bestaat uit slechts één groef.

KENDE JIJ DIT AL?
We kennen allemaal de genres popmuziek, rock en jazz. Ook subgenres als nederpop,
hardrock en house zijn alom bekend. Maar er zijn ook subgenres die iets minder bekend zijn. Heb je altijd al willen luisteren naar piratenverhalen en stevige metal? Luister eens naar Alestorm, de bekendste band binnen het piratenmetal genre. Andere
bijzondere genres zijn bijvoorbeeld Viking Metal, Porno Rap en het feministische Riot
Grrrl. Ook Wizard Rock is een bestaand genre waarin de personages van J.K. Rowlings boeken centraal staan. Ken jij de boeken van bladzijde tot bladzijde? Misschien
zijn de bands Harry and the Potters en Draco and The Malfoys dan echt iets voor jou!

MUZIEK VOOR ECHTE HIPSTERS
Ben jij een hipster? Wil jij graag de eerste zijn die naar iets
luistert? Probeer eens Forgotify. Via deze website kun je op
Spotify-liedjes luisteren die nog nooit (in hun geheel) beluisterd zijn. De website is opgericht om ook die artiesten de
erkenning te geven die ze verdienen. Wellicht is dit de enige
manier waarop het werk van hipsters wél tot waardering
leidt.

VLIEGENDE TELEVISIES
Niets is meer rock ‘n roll dan dingen slopen, en de heren van The Who waren de absolute koningen der destructie. Met name drummer Keith Moon had hier een handje
van. Niet alleen eigen instrumenten moesten het ontgelden: in elk hotel blies Keith
het toilet op. Ook de televisie ging zonder pardon het raam uit. De legende gaat dat
de band bij aankomst op een vliegveld nog een keer terug naar een hotel is gegaan,
omdat ze waren vergeten de televisie uit het raam te smijten.

KLEEDKAMERS VOL KAPPERSTOELEN EN VIERKANTE MELOENEN
Artiesten stellen soms de meest rare eisen wat betreft de kleedruimten. Dit schijnt zo te zijn om te checken of de gastheer het
contract wel goed heeft gelezen. Toch gaat het bij sommige artiesten wel erg ver. Zo eiste de band Van Halen een schaal M&M’s
zonder de bruine variant, wil de zanger van Guns N’ Roses steevast een vierkante watermeloen in zijn kleedkamer en verwachtte
Prince ooit dat alles in zijn kamer in plastic werd gewikkeld zodat hij het er zelf lekker af kon peuteren. Ook popartiesten kunnen er
wat van: Mariah Carey schijnt ooit geëist te hebben dat er genoeg vitaminewater in de kamer aanwezig moest zijn om haar pup in
te baden en de ijdele Kanye West wenst standaard een kappersstoel in zijn kamer.
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ZOMERSE KLANKEN IN MAART
Bij een Freem in het teken van muziek horen natuurlijk ook onze
eigen muzieksterren! Studenten van de studieverenigingen Umoja,
Den Geitenwollen Soc. en ons eigen Mycelium lieten hun stemmen
ook eens buiten de kroeg horen. Op woensdag 3 maart vond namelijk Social Sounds plaats in TvA 6, een heus huiskamerconcert in de
gezelligste huiskamer van Nijmegen. Dit alles stond in teken van de
RAGweek, een jaarlijks terugkerende week vol evenementen voor
goede doelen.
TEKST LIESE VAN HEUMEN & ELZE ROES
BEELD SAMANTHA HERBST

De drie verenigingen beloofden ons
begin maart, bij een temperatuur
van zeven graden, een avond vol
zon, zee en strand. Moeder natuur
gaf ons inderdaad een zacht zonnetje
en hoewel het strand ver te zoeken
was, gaven de cocktails met parasolletje ons toch een beetje het zomerse
gevoel. We waanden ons in een hippe strandtent met sfeerverlichting,
een discobol en fijne livemuziek. De
gemeenschappelijke huiskamer van
de verenigingen is normaal al goed
gevuld, maar deze dag moest je je
best doen een plekje te bemachtigen
om een glimp van dé artiesten van
Maatschappijwetenschappen op te
vangen. Niet alleen ‘onze’ sterren,
Lennert en Rianne, speelden de sterren van de hemel; TvA 6 bleek meer
verborgen talent te kennen!
Dat muziek en bier een gouden
combinatie is, bewezen de maatschappijwetenschappers deze avond
ook maar weer. Ondanks dat de
frisse cocktails klaar voor servering
stonden, verlekkerde menig bezoeker zich toch aan de halve liters
Schultenbräu. Voor de hongerige
muziekliefhebbers waren er broodjes
voor slechts 1 euro, belegd met een
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lekkere hamburger of verschillende
frituursnacks. Voor het goede doel
neem je er dan natuurlijk meer dan
één...
Het bestuur van de RAGweek kon
in zijn handjes knijpen, want Social
Sounds was een succesformule.
Mede door bestuurslid Michiel van
Den Geiten Wollen Soc. die het
publiek aansprak met ‘parels’, de
parasolletjes in de drankjes en de
kerstverlichting in maart. Maar vooral door het vele muzikale talent dat
Maatschappijwetenschappen kent.
We mogen trots zijn op onze eigen Myceliumsterren Lennert van
Everdingen en Rianne Durenkamp!
Freem was benieuwd hoe dit wonderduo zo goed op elkaar ingespeeld
is geraakt dus deed grondig research
naar de twee.
Al vanaf klas 3 op het VWO speelden
Lennert en Rianne samen in de band
Befour. Lennert was de leadzanger
van het stel en speelde daarnaast
gitaar. Rianne begeleidde de band
als bassiste en zong ook uit volle
borst met Lennert mee. Samen zijn
ze vele optredens afgegaan in thea-

ters, kroegjes en op scholen. Hoewel
de band van Lennert en Rianne momenteel op een laag pitje staat, kunnen ze moeiteloos met z´n tweeën
performen.
Al vanaf de eerste klank verdwaalde
iedere toeschouwer in de prachtige
klanken. ‘Broken Strings’ van James
Morrison galmde door de huiskamer, waarna ‘Stitches’ van Shawn
Mendes de stemming er nog meer in
bracht. Natuurlijk zou het fantastisch
zijn als deze twee talenten hier in de
toekomst mee door zouden gaan.
Toch denken ze zelf dat ze er geen
tijd meer voor hebben. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken: we
weten allemaal dat Lennert zijn stem
wekelijks laat horen in de Malle Babbe! Misschien dat Rianne ook nog
ooit aansluit. Mocht de studie CW op
niets uitlopen; een carrière als kroegzanger zit er ongetwijfeld in.

MUZIEK MET
TWEE MAAKT
UNIEK

COLUMN

Je kent het vast wel: dat moment dat je met je vrienden in de club staat
te dansen en één van jouw meeblèr-nummers komt op. Meteen zet je
een luide keel op, maar al snel merk je dat niemand anders om je heen
dit nummer kent. Een beetje teleurgesteld zoek je een sing-along maatje,
maar je groepje kijkt je hulpeloos aan. En dan, terwijl je verder in de kroeg
tuurt, zie je opeens een andere playbacker met hetzelfde probleem. Jullie
maken oogcontact en diegene is je maatje voor de rest van die avond.
TEKST PUCK VAN OVERVEST
BEELD DIAN MASTENBROEK
Niet alleen in de kroeg is dit het geval:
ook in de huiskamer kan een gezamenlijke muziekliefde ontstaan. Mijn vader en
ik hebben sinds ik klein was al een danstraditie na het avondeten. Doordeweeks
zat hij ’s avonds vaak met de laptop op
schoot of was hij erg moe van zijn lange
werkdagen, maar in het weekend was
het toetje altijd zorgeloos rondspringen
in de woonkamer. De tafel was op zaterdag opvallend snel afgeruimd en binnen
de kortste keren was de afwasmachine
ingepakt. We draaiden de volumeknop
helemaal open en gretig liet ik me rondzwieren door de huiskamer. Het was iets
waarvan ik altijd het meest van genoot.
We swingden samen op de muziek van
‘Tarzan’ of ‘The Lion King’, de Disney
films die we inmiddels uit ons hoofd kennen. Daarnaast was De Dijk altijd ‘onze’
band, waar ik vandaag de dag nog steeds
naar luister. Ik vraag me af hoe ik deze
band had gevonden, als ik er niet zulke
goeie herinneringen aan had gehad. Ik
weet nog goed hoe stoer ik het vond dat
ik als klein meisje 7 tot diep in de nacht
op de schouders van mijn vader mocht
genieten hoe De Dijk de sterren van de
hemel speelde. Mijn vader, muziek en ik.
Meer was er niet nodig om mij een gelukkig meisje te maken.
En zo, vanuit onze passie voor De Dijk
en de strakke snare drum van Anthony,
is mijn liefde voor drummen ontstaan.
Muziek maken door te trommelen op
dingen is waar het allemaal begon. En
ook dit keer was het aan de eettafel. De
pannen, bordjes en kopjes hebben heel
wat tikken te verduren gekregen. Na een

paar aanmoedigingen van mijn ouders
en een vriend stond er dan eindelijk een
drumstel op zolder. Met elk trucje dat ik
leerde, werd ik enthousiaster en wilde ik
alles leren spelen van pop, rock en funk.
Vandaar waarschijnlijk ook mijn liefde
voor vele soorten muziek. Ik geloof dat ik
de enige ben die mijn playlist kan waarderen, als deze een half uurtje in gezelschap heeft opgestaan. Op shuffle springen
de nummers over van John Mayer tot
Blink 182, van Muse tot Phil Collins en
van Peter Gabriel tot Eddie Vedder. Helaas zijn dit zoveel verschillende stijlen
dat bezoekers er vaak maximaal twee
kunnen verdragen.
Naast het drumstel wilde ik ook graag
andere instrumenten leren kennen. Af en
toe pak ik de gitaar erbij met mijn huisgenootje als leraar of vraag ik aan een
vriend of hij me wat pianospel wil leren,
terwijl ik hem een liedje onder zijn neus
houd. Samen op de pianokruk, lachend
om de verschrikkelijke akkoorden die je
er af en toe uitperst, verbindt ook op een
manier. Ook het wachten op het Centraal
Station, dat na het stappen om 5 uur ’s
ochtends opengaat, om met z’n tweeën
‘Pianoman’ in de vroege ochtend te spelen en te zingen, zal ik zeker koesteren.
Geniet dus lekker met je vriend(in),
liefde of familie van jullie ‘eigen’ liedjes.
Stilletjes samen op de bank genieten van
de noten die je kippenvel geven, of juist
samen in de kroeg een feestje bouwen:
have it your way! Want op elke manier
is het prachtig: verbonden worden door
muziek.
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HET LEVEN ALS EEN ECHTE

ROCK ‘N ROLL STUDENT

Vandaag nemen we een kijkje in het leven van een echte artiest, namelijk niemand minder dan… de gemiddelde student. Geef maar toe, we verlangen allemaal wel eens naar het leven van een rockster. Maar wees gerust, ons simpele
leventje lijkt er meer op dan je zou denken.
TEKST SANNE DEMIR & MANS PERE
BEELD FLORIAN DUCLOS

Wat was het zaterdag toch weer een
mooie afterparty. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo dronken ben geweest.
Alhoewel, afgelopen donderdag was
ook vrij rijk aan alcohol… Met nog een
knallende kater in mijn hoofd wordt het
helaas weer tijd om mijn slaapplek te
verlaten. Nog voor ik vertrek, geeft mijn
vaste roadie - genaamd ‘Mam’ - mij nog
een tas met persoonlijke spullen mee.
Bijna vergeten. Dan opschieten, want er
staat alweer een gigantisch geel voertuig
op me te wachten, dat mij in sneltreinvaart naar Nijmegen brengt. Op een
enkele onderbreking van mijn persoonlijke chauffeur die door de speakers wat
reisinformatie omroept na, een prima
ritje om uit te kateren.
Vandaag heb ik alweer een nieuwe gig
in Nijmegen. Maar voordat ik weer alles
ga geven en mijn talenten de vrije loop
laat, lig ik eerst nog een lange tijd languit
op de stoelen van deze toch bijna lege
coupé. Ergens is dat best lekker. In mijn
moordende schema dat maand in maand
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uit weinig inboet aan drukte, is een ritje
in de trein een welkome oase van rust.
Met mijn iPod in, luisterend naar mijn
grote voorbeelden, geniet ik van het
uitzicht.
Opeens schrik ik wakker door een klopje
op mijn schouder. Daar is de meneer
van de trein weer, met de mededeling
dat ik op mijn eindbestemming ben
aangekomen. Veel hoef je niet te doen

plaatsen die hij boekt. Iemand van mijn
kaliber verdient toch beter dan de misère
die hij constant regelt.
Haastig ren ik weer naar mijn volgende
vervoersmiddel, op naar de plek waar
het allemaal gaat gebeuren. In de (tour)
bus kijk ik of de juiste instrumenten
zijn meegenomen. Pen? Check! Papier?
Check! Eenmaal aangekomen in de zaal
neem ik plaats achter een computer. Hier

Minutenlang laat ik zelfs mezelf verstald staan met de
“ meest
”
geweldige maatschappijkritische uitspattingen.
als je in luxe reist met de trein, maar zelf
uitstappen is toch echt wel één van die
dingen. Ik pak mijn spullen en ga naar
de kamer die altijd wordt vrijgehouden
voor mijn bezoekjes aan Nijmegen (maar
hé, daar betaal ik ze dan ook flink voor).
Vluchtig neem ik een kijkje op de gangen
en het sanitair. Wat een vreselijke bende
toch weer! Ik moet echt een keer met
mijn manager spreken over de verblijf-

gaat het allemaal gebeuren. Voordat het
dak er zodadelijk afgaat eerst nog even
een technische check. Is alles zoals ik
het hebben wil? Klopt alles en steekt het
goed in elkaar? “Okay, let’s get this party
started”.
Met veel geweld en losgelaten passie begin ik met het schrijven van een
meesterwerk: mijn scriptie. Minutenlang

ARTIKEL

laat ik zelfs mezelf versteld staan met de
meest geweldige, maatschappijkritische
uitspattingen. Mijn werk steekt geweldig
in elkaar, iedereen kan hier zeker van
genieten. En precies wanneer ik denk
dat het niet nóg beter kan, weten mijn
vingers fantastisch te soleren. Nog nooit
heeft iemand zoiets moois meegemaakt.
Mijn vingers gaan maar heen en weer
over het instrument en leveren werk af
waar zelfs de grootsten niet van durven
te dromen. Ik word er wild van.
De adrenaline giert door mijn aderen en
mijn hart bonkt in mijn keel. Dit wordt
weer een geweldige sessie. Na twee uur
vlammen is het even mooi geweest. Met
eelt op de vingers verlaat ik de zaal om

dat doen gaan de eerste flessen al open.
Bier, whisky en rum: alles waar een rockster naar verlangt. Medestudenten lijken
ware dj’s en gaan aan het mixen: de
nodige flessen drank worden bij elkaar
gegooid. Terwijl we zitten en de volgende
fles alweer wordt geopend, voel ik me
toch wel erg moe. Gelukkig vraag ik altijd
expliciet om een sixpack Red Bull op mijn
kamer. Ik trek een blik open en spoel een
handje M&M’s – uiteraard exclusief de
bruine, zoals een rockster het betaamtweg. Met een lichaam vol cafeïne en
suiker ben ik klaar voor de nacht.
Eenmaal aangekomen in de stad wordt
iedereen wild. We besluiten richting een
kroeg te lopen waar ze mij inmiddels

perfectie mij heeft zien vlammen eerder
op de dag. ‘Hoe jouw vingers over de
toetsen gleden, dat was werkelijk magisch!’ wordt in mijn oor gefluisterd. Het
gesprek vloeit voort en alles is uiterst gezellig. Niet veel later lopen (lees: wankelen) we de kroeg uit richting mijn kamer.
Genietend van de rust en privacy nemen
we daar nog een drankje. Het duurt niet
lang voor er dingen gebeuren die het
daglicht niet kan verdragen.
Een nieuwe morgen is aangebroken met
opnieuw een spannende gig. Mijn partner voor de nacht en ik nemen afscheid
en ik snel mij naar de zaal waar ik verwacht word voor een nieuwe show. Om
de gruwelijke kater tegen te gaan heb ik

en weer over het instrument en leveren werk af waar zelfs
“ Mijn vingers gaan maar deheengrootsten
”
niet van durven te dromen.
na een paar minuten te geniale ingevingen te krijgen. Ik sprint terug de zaal in.
Tijd voor de encore! Mijn vingers staan
zowat in brand en mijn hoofd is nu echt
helemaal leeg, maar tijdens de toegift
heb ik nog even alles gegeven. Ik heb
laten zien waar ik groot mee geworden
ben en waarom juist ík hier sta. Het was
weer geweldig!
Maar nu is het tijd voor de afterparty. In
de coulissen spreek ik af met de rest van
mijn crew om later op de avond richting
de stad te gaan. Even nog wat spullen
dumpen en mezelf opfrissen. Terwijl we

kennen en we direct worden binnengelaten. Niet lang daarna staat de rij voor die
kroeg tot aan de straat… Niet mijn probleem natuurlijk, ik ben tenslotte binnen.
Nog steeds vloeit de alcohol rijkelijk en
ben ik euforisch. Zojuist kreeg ik iets van
mijn maat in de hand gedrukt. Wat het
was weet ik niet, maar in dit stadium jaag
ik alles mijn lichaam in. En ik voel me er
nog steeds geweldig onder.
Opeens voel ik een tik op mijn schouder.
Ik draai om en daar zie ik een prachtige
blonde schone. Na een gezellige conversatie blijkt dat dit staaltje menselijke

gelukkig de nodige pilletjes. Wanneer ik
in de zaal sta ben ik opnieuw het middelpunt van de belangstelling. Begeleid
door indrukwekkende visuals laat ik het
publiek zien wat ik in mijn mars heb. Ze
vallen steil achterover. Ik voel opnieuw
de adrenaline door mijn lichaam vloeien.
Wat is dit toch machtig mooi. Wanneer
ik de zaal uitloop word ik weer opgewacht door mijn maten en ‘Mr. Jack’. Een
beetje vroeg, maar wat scheelt het: de
haren kunnen weer losgegooid worden.
Nijmegen, don’t stop me now, because
I’m on fire!
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De bloemetjes beginnen weer te bloeien, de dagen
duren steeds langer, de eerste rokjes zijn op straat te
spotten en je kan weer “met zonder” jas naar buiten.
Dit betekent niet alleen dat het voorjaar is begonnen,
maar ook dat we weer mogen shinen met onze dansmoves op de leukste events in en rondom Nijmegen.
Je hoeft niet ver te reizen voor een dag vol muziek.
Benieuwd naar wat het festivalseizoen je de komende tijd lokaal brengt? Wij hebben het voor je op een
rijtje gezet zodat jij de komende weken gewoon op je
studentenfiets naar de beste acts kan gaan!

BEVRIJDIGINGSFESTIVAL
NIJMEGEN
5

MEI

Met het eerste festival van de lijst val je meteen met je neus in
de boter, want het Bevrijdingsfestival is gratis en niemand minder dan onze ‘drank en drugs’-held Ronnie Flex treedt op. Van
half twee ‘s middags tot elf uur ’s avonds kun je genieten van
vele liveoptredens. En dit allemaal om de vrijheid van Nederland te vieren.

TEKST NINA BOSSELAAR & TIM VAN DER KALLEN
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

14-16
MEI

MUSIC MEETING

PARK BRAKKENSTEIN | VANAF € 69,50

Dit driedaagse festival staat bol van de internationale muzikanten uit verschillende muziekgenres. Music Meeting draait
voornamelijk om het ontdekken van artiesten op het gebied van
jazz en wereldmuziek. Naast liveoptredens komen ook verschillende dj’s hun plaatjes draaien. Het festival laat zich leiden
door verrassingen en ontdekkingen, waarbij nieuwsgierigheid
de drijfveer is. Dus ben je op zoek naar een driedaagse ontdekkingstour door verschillende soorten muziekgenres? Scoor dan
een kaartje voor Music Meeting.
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HUNNERPARK | GRATIS
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ARTIKEL

DRIFTIG DANSEN IN NIJMEGEN
EMPORIUM

RECREATIEPARK BERENDONCK (WIJCHEN) | € 55,-

28
MEI

Honderdveertig(!) dj’s zorgen voor een gigantisch feest vlak
voor de laatste maand van het semester. Het festivalterrein
wordt ten volle benut. De organisator van het Matrixx Event zei
twee maanden geleden nog tegen De Gelderlander dat het festival niet nóg groter kan worden, omdat de maximale capaciteit
gewoonweg al is bereikt. Alleen nog hopen op warm weer en je
kunt uit je plaat bij de plas!

4-5
JUNI

FORTAROCK

GOFFERTPARK | VANAF €27,50

Geen zin in ‘Drank & Drugs’ en klinken al die 140 dj’s hetzelfde? Bij Fortarock luister
je niet alleen naar bliepjes uit een synthesizer, maar vooral naar het zware werk:
scheurende gitaren en dubbele baspedalen. Het Goffertpark is, voor ons Nijmeegse
studenten, natuurlijk het allermooiste festivalterrein ter wereld! Gooi daarbij nog een
speciaal opgezette Biergarten in de mix en een beter festival kun je je niet inbeelden.
Naast Volbeat, Within Temptation, Megadeth en Heidevolk staat er wel een hele opvallende naam op de line-up van dit jaar: Babymetal. Een mix van J-pop en metal. Nog
nooit van gehoord? Dat kan bijna niet, maar Youtube is je vriend… Of ontdek het zelf
begin juni!
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JUNI

HOE KOM JE
GRATIS EEN
FESTIVAL
BINNEN?

DRIFT FESTIVAL
DE VASIM | € 27,Het is Drift.

Festivals zijn vaak niet echt studentproof als het om de prijs gaat. Zo betaal
je al snel rond de € 50,- voor een (dag)
kaartje. Dat betekent dat je al bijna een
maandsalaris hebt uitgegeven aan een
ticket, om vervolgens nog aldaar biertjes
te drinken die hetzelfde kosten als wat jij
per uur verdient… Je kan daarom beter
je tijd steken in het gratis binnenkomen
van festivals, dan aan pizza’s bezorgen.
Maar hoe?!

maken van de polsbandjes of proberen
accreditatie en perskaarten aan te vragen
via een medium. De laatste, en misschien
wel makkelijkste optie om gratis een
festival binnen te komen, is door je op te
geven als vrijwilliger of te doen alsof je
er werkt. Je kan je voordoen als beveiliger of artiest. Maar je kan ook de Mise
en Place tas van je huisgenootje lenen en
doen alsof je bij het festival de bar komt
runnen.

Gratis een festival betreden is mogelijk
door bijvoorbeeld de nacht van te voren
in het zwart gekleed over de terreinafzetting te klimmen en de nacht door te
brengen in een (hopelijk dan nog) schone
Dixi. Ook kun jij je tijd steken in het na-

Too risky? Er zijn deze zomer genoeg
evenementen waar je gewoon gratis naar
toe kan. Zo heeft de Nijmeegse Vierdaagsefeesten (16 t/m 22 juli), met massa’s
volk en muziek, genoeg te bieden. Dans
ze!

*Disclaimer: Freem is op geen enkele manier verantwoordelijk voor mislukte (lees: hopeloze) pogingen tot het gratis binnendringen van een betaald festival.
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MUZIKAAL 		

Welke vorm van schaamteloos
dansen pas het best bij jou?

Is de muziek die je het liefst luistert, dansbaar?
Hossen

Headbangen
Ja

Twerken

Ben je gefocust op
muziek die je hoort?

Uiteraard!

De wereld is niet klaar voor mijn
zang/danstalent

Zing je graag mee met nummers?

Ja, tot irritatie van anderen
Huh? Muziek?

Nee, ik blèr maar wat mee...
Ken je dan ook de tekst?

OVERIG
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Rij je graag vrachtwagen?

Redelijk.

Ik ben een geboren
trucker

Nee, liever een
petjeswagen

Nee, liever een
oldtimer

R&B EN POP

		 STAPPENPLAN
Tijdens het stappen wordt er wel eens van kroeg
gewisseld. Niet alleen omdat de bierprijs en de
aanwezige gasten variëren, maar ook omdat je
graag losgaat op bepaalde muziekstijlen! Waar ligt
jouw muziekhart? Ontdek het door dit stappenplan
te doorlopen en weet welke kroegen je voortaan
moet binnenduiken, of vermijden…

ARTIKEL
Koppel de verkregen muzieksmaak aan de
uitgaansgelegenheden
Pop & R&B
Rock & Elektro
Klassiek & Jazz
Overig

TEKST REIN VAN SCHIJNDEL & NIEL VERSTEGEN
BEELD FLORIAN DUCLOS

Nee

De Drie Gezusters, Basement en Bascafé
Dollars, NDRGRND en
Doornroosje
De Vereeniging en Doornroosje
Malle Babbe, De Fuik en
Heidi’s Skihut

Ben je fan van liftmuziek?

Ik leg graag de focus op...

Visuals en andere effecten
(desnoods in eigen hoofd)

Nee

Ja!

Kwaliteit van de muziek die ik
hoor

Ik hou van de kracht
van herhaling
Geef mij maar variatie

Welke tekst?

Zelfs solo’s brul ik mee

ELEKTRO

Ik houd van ruig:
Ongeschoren, tattoo en
piecings

ROCK

Geef mij maar netheid:
geschoren en in pak

KLASSIEK EN JAZZ
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Mycelium
EXCURSIE HERTOG JAN
TEKST REIN VAN SCHIJNDEL
BEELD SAMANTHA HERBST

Op woensdag 24 februari toog een
groot aantal Myceliumleden met een
grote glimlach naar het zuiden van het
land. De excursiecommissie had een
excursie naar een hemelse plek op
aarde geregeld: de Hertog Jan bierbrouwerij te Arcen. Op deze locatie
wordt het beste goudgele mengsel
van Nederland, geliefd en gedronken
door velen, gebrouwen. Om deze
hemelse plek te bereiken moesten de

Vervolgens kon de rondleiding door
de brouwerij starten. Alle ins en outs
over het ontstaan van de brouwerij, het
proces van bierbrouwen en de verschillende bieren die Hertog Jan in de fabriek
brouwt, kwamen voorbij. Tijdens de
rondleiding was er ook een mogelijkheid
te proeven van de waterbron van Hertog
Jan en twee geliefde speciaalbieren van
wereldniveau: de Dubbel en de Grand
Prestige.

bierfanaten echter een helse busrit van
welgeteld negentig minuten doorstaan.
Gelukkig was het humorniveau van
een hoog percentage. Enkele dappere
strijders durfden het aan om al voor het
middaguur een eerste biertje open te
trekken om de busreis wat draaglijker te
maken.
Aangekomen bij de brouwerij kreeg
iedereen een muntje voor een biertje.

De excursie werd afgesloten met een
borrel, waarbij maar liefst vier speciaalbieren op kosten van Hertog Jan
gedronken mochten worden. Daarnaast
kreeg iedere tafel ook een groot plateau
met kaas en worst, zodat de buikjes ook
gevuld konden worden. Om kwart over
zes moesten de ietwat aangeschoten aan-
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Na afloop van de rondleiding verdeelde
de groep zich in groepjes van drie en
vier. In deze groepjes werd een case
behandeld die allesbehalve saai was. De
opdracht was om Jupiler te promoten
onder studentenverenigingen, waarbij
gedacht moest worden aan de marketing, sales en financiën van het idee. Er
moest ook rekening gehouden worden
met de behoeftes van studenten, namelijk: sporten, feesten, relaxen en studeren.
De winnaars van de case konden drie
grote flessen Grand Prestige winnen, dus
de strijd was fel. Mans, Rick, Oskar en
Rein gingen er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. Deze heren kwamen met
het idee van een ‘Strong Stieren Run’
met aansluitend een groot feest.

wezigen de hemel echter weer verlaten
en daalden ze met de bus af naar de gewone wereld. Halverwege de rit hadden
de beschonken busreizigers het moeilijk
en werd de buschauffeur gevraagd om te
stoppen voor een plaspauze. De excursie
was één groot geslaagd avontuur.

MYCELIUM

m Inside
GALA
TEKST ELZE ROES
Vrouwen in chique galajurken en mannen in strak pak kwamen vol verwachting
de Sint Annastraat in gefietst (uiteraard
was er geen luxe vervoer voor de arme
student). Op 1 maart vond namelijk het
jaarlijkse gala van Mycelium, Umoja en
den Geitenwollen Soc. weer plaats in de
Vier Heeren. Het thema van dit jaar was
Black Tie en aanwezigen konden weer onbeperkt genieten van heerlijke wijntjes,
speciaalbiertjes en pilsjes. Een liveband
mocht de avond aftrappen en bracht de
bezoekers in galastemming. Er werden
prachtige kiekjes genomen en uiteraard
gezellig gedanst, gelachen en gedronken.
Rond middernacht zorgde een flitsende
dj ervoor dat de voetjes geheel loskwamen van de vloer. Uiteraard hadden veel
dames op dat tijdstip hun hakken al in

SEVILLA: EEN EERSTE INDRUK
TEKST DANIEL RAMIREZ GARRIDO
Daar ben ik dan! Na bijna een jaar
aan regelingen treffen ben ik (uit)
eindelijk in Sevilla beland. Om te
beginnen zal ik maar even wat algemene feitjes over Sevilla vertellen.
Sevilla is de hoofdstad van een regio
in Zuid-Spanje genaamd Andalusië de mooiste regio van Spanje (Ramirez
Garrido, 2016) - die ongeveer 700.000
inwoners telt en gedurende het jaar
een gemiddelde temperatuur van 18,6
graden Celsius kent. Ja, dat lees je
goed!
Op het moment dat ik dit stuk schrijf
is het 21 graden en waan ik me in een
zomers paradijs. Waar ík al zin heb om
mijn korte broek uit de kast te halen
en mijn jas ritueel te verbranden, zijn
de Spanjaarden hier nog niet zo om
van het weer. De meesten zijn nog
gehuld in winterjassen en tien sjaals
(en ik dacht dat ik dramatisch was).
Daarentegen moet ik opmerken dat
de meeste huizen niet zijn uitgerust
met een verwarming. Dus als het op
een blauwe maandag koud wordt,
dan zoek je al snel alle dekens die je
kunt vinden en hoop je dat je de nacht
overleeft.

de hoek gegooid, waardoor er fanatiek
werd meegedaan met de muziek. Rond
2:30 uur klonken de laatste deuntjes en
gingen de inmiddels ietwat minder nette
dames en heren weer naar hun nog minder nette studentenhuizen. Op Facebook

ging het gala gelukkig nog even door: de
dagen na het feest stond de site vol met
prachtige, soms ook gekke, maar professionele foto’s. Op naar volgend jaar!

Mycelium Outside
granten, heb ik gelukkig een gezonde
hoeveelheid aan Spaans in mijn leven
meegekregen. Ik was dan ook niet
enorm bang voor wat me te wachten
stond. Ik realiseerde me echter niet
dat ze hier geboren zijn met een Duracellbatterij in hun mond… Zo nu en
dan betrap ik mezelf er op mensen
half-gapend aan te staren terwijl zij het
wereldrecord ‘meeste woorden in een
minuut’ lijken te verbreken.
Tot slot schrok ik ook lichtelijk van
hoe hier sommige zaken afgehandeld
worden. De eerste dag dat ik hier was

en bij de kassa stond van een kleine
supermarkt, zag ik een vrouw op
een ‘wat minder legale manier’ haar
boodschappen doen: ze probeerde
een grote vijf liter fles olijfolie te stelen. Het was haar ook bijna gelukt,
totdat de vrij forse kassière haar
betrapte. Met een aangeboren megafoon in haar Spaanse stembanden
zwoor ze de vrouw te vermoorden als
ze nog een keer de supermarkt binnen
zou komen terwijl ze haar de winkel
uit sleurde. Het enige wat ik kon denken was: “Welkom in Spanje!”

Waar ik stiekem ook een beetje
aan moet wennen is de taal. Als de
zoon van twee trotse Spaanse emi-
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INTERVIEW

Mycelium Inside

BORRELS & FEESTEN
TEKST NIEL VERSTEGEN
Naast een geslaagde excursie en
gala-avond, vonden er in de afgelopen
maanden weer talloze sfeervolle borrels
en feesten plaats. Zo kwamen Myceliumleden moeiteloos de laatste wintermaand
door met de Insnowrious borrel en BaMyPo
Valentijneditie.
Als onderdeel van de RAGweek vond
in Bascafé het altijd gezellige Open CW
plaats. Bezoekers konden meedingen
naar prijzen met een spannende loterij
of een liefdevol kusje kopen bij de Kissing Booth van Thijs Onvlee en Janne
Toonen. Ook de snacks gingen als warme
broodjes over de toonbank. Dit alles om
het goede doel te steunen.
Kort hierna kon ook de El Sombrero rekenen op bezoek van CW’ers. Zo gaven
Myceliumleden de dansvloer de nodige
kleur tijdens een flitsende BaMyGlow.
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Een ander lichtpuntje was ‘De Reünie’,
een avond waarbij studenten en afgestudeerden onder het genot van een biertje
konden praten over de studie en het
werkveld. Dit evenement werd georganiseerd door het CW-alumnibestuur, dat

iedere editie van Freem trouw meehelpt
aan The (C) Way Up.
O ja, uiteraard werd er tijdens de Halfjaarlijke Algemene Ledenvergadering ook
veel gedronken; koffie.

Vraag

INTERVIEW

van
vandaag

Welke artiesten of bands zou jij het liefst een keer
zien samenwerken?
TEKST TIM VAN DER KALLEN & MANS PERE
BEELD FLORIAN DUCLOS
Lisa Knapen
• pre-master
Pentatonix en Lady Gaga lijkt
me wel wat. Het zijn twee heel
verschillende artiesten die
toch wel goed samen kunnen
lijkt me. Pentatonix is volledig
a capella en dan met de invloed van Lady Gaga dat kan
best wat worden.

Rianne Durenkamp
• tweedejaars
Sia kan echt heel goed zingen
en Elton John is achter de piano supervet. Die wil ik samen
wel echt en keer live zien. Lijkt
me echt hilarisch.

Rachel Schins
• tweedejaars
Anthrax en Volbeat of juist
een combinatie van Papa
Roach samen met A7x. Die
laatste combinatie is de jongere generatie. Maar omdat
ik A7x en Papa Roach beide
al live heb gezien kies ik sowieso voor de combinatie van
Anthrax en Volbeat.

Pauline Sluypers
• derdejaars
Bløf en Counting Crows hebben
samen ooit ‘Holiday in Spain’
geschreven. Toen ik een weekendje weg ging naar Barcelona
hoorde ik het toevallig op de
radio. Het was zo chill om even
een weekend ergens naar toe
te gaan en dat liedje paste toen
heel goed bij de vakantiestemming. Die mogen wel meer
liedjes schrijven!

Tim Arets
• derdejaars
“Ik zou heel graag Paolo Nutini en Ben Howard weleens
een keer samen zien schrijven. Beide zijn mega goede
songwriters, maar ik ben
heel benieuwd wat eruit zou
komen als die twee samen
eens een nummer maken.
Dat moet echt een heel goed
liedje worden volgens mij.”

Yvonne Rombouts
• pre-master
Sowieso Disclosure want
die maken hele toffe muziek,
alleen ik weet alleen niet met
wie die nog zouden moeten
samenwerken. Misschien
zou Anastacia iets met Justin
Bieber moeten gaan doen.
Die passen echt totaal niet bij
elkaar en ik ben wel benieuwd
wat daaruit komt.

Anne Vlaanderen
• tweedejaars
Ik zou zeggen Kensington en
The Script, omdat ze toch wel
andere muziek hebben en het
zijn ook de twee bands waar
ik het meest naar luister. Ik
ben fan van hun muziek, dus
als dat een keer samen gaat
ben ik wel benieuwd wat
daaruit komt.

Djahmal Mewar
• vierdejaars
“Het laatste album van Justin
Bieber is erg goed, ik ga dan
ook naar een concert van
hem toe. Gerard Joling vind
ik echt een prachtige vent
met zijn gedrag en geluiden
die hij maakt. Dat zou vast
een geweldige combinatie
opleveren.”
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TOONAANGEVENDE MUZIEKBLADEN
Soms lijkt de wereld rondom muzikanten en sex, drugs and rock ‘n roll als
outsider onbereikbaar. Maar nu komt deze wel heel dichtbij… Voor de muzikale
versie van de Freem namen we namelijk een kijkje bij drie muziekbladen én hun
uitgever! Enthousiast werd ons de oren van het hoofd gepraat over de opbouw
van de bladen, creatieve processen, onderlinge samenwerking en bijzondere
interviews. Natuurlijk delen we deze keijserlijke rondleiding (mét lunch) graag!
TEKST PUCK VAN OVERVEST & SANNE DEMIR
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

KEIJSER 18
MEDIAPRODUCTIES

Als eerste hebben we een gesprek met
Erk Willemsen. Hij vertelt ons het een
en ander over de uitgeverij; Keijser 18
mediaproducties. Deze uitgeverij omvat
zes muziekbladen. Met drie daarvan Gitarist, Slagwerkkrant en De Bassist
- hebben wij uitgebreid kennis gemaakt.
En jullie straks ook, want in deze reportagespecial vind je interviews met de
kernfiguren van deze tijdschriften. Naast
deze magazines hebben ook Meet Music
Magazine, Interface en Musicmaker een
plekje bij Keijser 18. Helaas kunnen we
niet op alle tijdschriften ingaan, maar ter
compensatie geven we je een toonaangevend feitje: laatstgenoemd tijdschrift
is het allereerste muzikantenblad van
Nederland, dat al in 1977 werd opgericht!
De tijdschriften van Keiser 18 staan los
van elkaar, maar werken wel onderling
samen. Slim, want het scheelt geld: je
kunt bijvoorbeeld makkelijker deals sluiten met adverteerders als je meerdere
bladen tegelijk kunt aanbieden. Ook adverteren de bladen middels targeting van
de overkoepelende doelgroep (bands)
in elkaars tijdschriften. Bandgericht
promoten noemen ze dat. Een voorbeeld
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Erk Willemsen
- Uitgever en directielid - Oprichter van Slagwerkkrant - Algemeen hoofdredacteur van Gitarist -

is een advertentie in Gitarist met de
tekst “Leest jouw bassist De Bassist al?”.
Minstens even belangrijk: de inhoud van
de bladen wordt er ook beter door! Zo
geeft Erk het voorbeeld dat iemand van
De Bassist Paul McCartney interviewde,
maar daarbij ook vragen stelde die voor
Gitarist en Musicmaker gebruikt konden
worden. Zo hebben ineens drie tijdschriften een onwijs tof interview. Maar de

samenwerking gaat verder dan dat. Zo
heeft Dennis Boxem (don’t worry, we
stellen hem straks aan je voor) een eigen
fotostudiootje, waarin hij ook voor anderen zo nu en dan een plaatje schiet. Ook
op persoonlijk vlak kunnen de redactieleden elkaar een handje helpen. Zo worden
er tijdens de lunches menige muziektips
uitgewisseld. Niet geheel onverwacht,
want iedere medewerker van de bladen
is namelijk zelf ook muzikant!

Samenwerkingen zoals deze zijn hard
nodig in de ‘harde journalistieke wereld
van tegenwoordig’. Door de digitalisering
moeten artikelen veel sneller en goedkoper geproduceerd worden. En dat is een
hele opgave! Naast stevig samenwerken
zijn er ook andere hulpmiddelen, zoals
de licentie met Future Publications. Hiermee mogen de tijdschriften van Keiser
18 artikelen en interviews uit bepaalde
Engelse tijdschriften vertalen en overnemen. Opvallend is dat, ondanks de
digitalisering, de bladen van Keiser 18
allemaal nog steeds meer offline dan online lezers hebben. Erk denkt dat dit komt
doordat mensen het toch fijn blijven
vinden om écht iets in handen te hebben,
het publiek relatief oud is en ze een niche
bedienen. Zelfs adverteerders hebben
hun merk het liefst in de papieren versies
staan.

REPORTAGE
Co Koenen
- Adjunct-hoofdredacteur en eindredacteur - Al 25 jaar dezelfde succesvolle formule - Oplage: 11.500 - Verschijnt 1x per maand -

GITARIST
Erk weet een hoop over ‘zijn’ tijdschriften, maar van elk blad zijn er mensen die
inhoudelijk meer kunnen vertellen dan
hij. Voor Gitarist is dat Co Koenen. Hij
vertelt ons dat het tijdschrift maandelijks
verschijnt. Dit is relatief vaak voor een
muziekblad, waardoor de redactie veel
gebruikmaakt van de licentie met Future
Publications: ongeveer 50% van de
inhoud komt uit de Engelse bladen The
Guitarist, Total Guitar en Guitar Techniques. De licentie heeft echter ook nog
andere belangrijke voordelen. Het werkt
kostenbesparend en Gitarist is in staat
om toegang te krijgen tot grote artiesten die voor henzelf zeer lastig of zelfs
niet direct bereikbaar zijn. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de gitarist van David
Bowie.
Gitarist bestaat met name uit twee
soorten artikelen: tests en interviews.
De tests zijn bedoeld om de lezer te
informeren over de kwaliteit van bijvoorbeeld nieuwe gitaren en versterkers.
Maar niet alleen de lezer heeft voordeel
aan te tests: ze halen aardig wat centjes
binnen voor het blad aan de hand van
adverteerders. De meeste adverteerders
zijn namelijk importeurs of fabrikanten,
die hun product graag opsturen voor een
test. Het komt dan ook regelmatig voor
dat een getest product ook geadverteerd

wordt in het blad. Geen zorgen; de adverteerder heeft geen invloed op de test
zelf. De interviews zijn een afwisseling
van grote artiesten, al dan niet uit een
van de Engelse tijdschriften, en artiesten

die in een nabije tijd optreden of een
plaat uitbrengen. In het laatste geval
hoeft de redactie vaak weinig te doen en
komen de artiesten zelf met het verzoek
om een interview!

Dennis Boxem
- Hoofdredacteur tests, tekstredacteur en fotograaf - Schrijft 20-30 pagina’s per editie - Oplage: 11.000 - Verschijnt 1x per twee maanden Ook Dennis Boxem werd opgetrommeld
om met ons een praatje te maken over
zijn dagelijks leven bij Slagwerkkrant.
“Ik ben de enige die dit werk doet in
Nederland”, vertelt hij trots. Want volgens
eigen zeggen is Dennis de enige die
zelf drumstellen uitvoerig test en erover
schrijft. Alles uit het drumlandschap
wordt in Slagwerkkrant besproken. Al is
de inhoudelijke verhouding in het blad
wat voordeliger voor drummers dan percussionisten, zelfs de cajón - die houten
percussieboxen waar je mensen wel
eens op ziet zitten en trommelen - wordt
gerecenseerd.

“Het vette van drummers is dat zij zich
relatief gemakkelijk laten interviewen. Dit
is waarschijnlijk omdat ze in een band
vaak op de achtergrond te vinden zijn.
Daarnaast delen ze graag technieken
onder elkaar”, legt Dennis uit. Hij vervolgt: “Zelfs Terry Bozzio (onder andere
drummer voor Frank Zappa) moet geen
probleem zijn om uit te nodigen”. Zelf is
Dennis ook nog eens goed bevriend met
grote jongens zoals Nicko McBrain van
Iron Maiden, wat voor leuk materiaal
zorgt. Opvallend is dat bekende drummers, zoals Phil Collins (waar binnenkort
een interview mee is gepland), niet

SLAGWERKKRANT
op de cover van het blad verschijnen.
De Slagwerkkrant richt zich op de wat
onbekendere drummers van de Benelux
en dat kunnen de vaste lezers heel erg
waarderen.
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REPORTAGE
Chris Dekker

DE BASSIST

Hoofdredacteur
De inhoud wordt 100% geschreven door redactie
Oplage: 5000
Verschijnt 1x per drie maanden
Opgebast, we zijn nog niet klaar! Ook
de hoofdredacteur van De Bassist liet
van zich horen. Chris Dekker vertelt dat
het blad een leuk, leesbaar en eerlijk
magazine is. “We proberen zoveel mogelijk mix tussen Nederlands en Vlaamse
artikelen te vinden. Daarnaast willen we
ook een goede verhouding neerzetten
voor de typen muziekstijlen, de moeilijkheidsgraad in workshops en tests van
producten.” Ook Chris kan zich vinden in
bovenstaand verhaal van Dennis: doordat hij elk jaar naar Bascamp gaat (een
evenement voor bassisten onder elkaar),
ontmoet hij veel muzikanten, waardoor
gave interviews veel makkelijker kunnen
worden geregeld. Zo is hij goed bevriend
met de bassist van Taylor Swift en ook
Nik West van Megadeth heeft hij vaker in
levende lijven mogen aanschouwen.

Dit levert onder andere sympathie op aan
de kant van adverteerders, wat een positief effect heeft op de advertenties in het
magazine. Deze sympathie is zeker ook te
danken aan het feit dat alles in De Bassist
100% is geschreven door het blad zelf.
Wel wordt opgemerkt dat, in tegenstelling tot Gitarist, het blad door de jaren
heen aan verandering onderhevig is geweest. Naast veel lay-outveranderingen
is ook de hoeveelheid tekst met de jaren
geslonken. “Mensen zijn steeds minder
gemotiveerd om lange lappen tekst door
te speuren. Lezers kijken tegenwoordig
meer naar de kopjes en lezen meer met
beeld”, vertelt Chris.

Ambitie om als muziekjournalist of tekstredacteur door het leven te gaan? Check de tips:
•
•
•
•
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Ben veel bezig met je hobby: maak muziek, luister muziek en praat over muziek.
Bouw je CV op met muziek-gerelateerde werkervaring.
Specifieer je op een bepaald interessegebied in de gigantische wereld van muziek.
Heb een voorliefde voor het muziekwereldje.

DOCENTEN

TO DOCENTEN
De ‘bucketlist’: een lijst met toekomstige plannen en dromen die in het
leven nog vervuld moeten worden. Een lijst die bij sommige vele malen
langer is dan bij anderen. En aangezien docenten ook mensen zijn (je kan
het je bijna niet voorstellen), vraagt Freem zich af wat er op hun ‘bucketlist’
staat. Ditmaal spraken wij met Manfred te Grotenhuis, de muziek liefhebbende docent regressieanalyse die de komende jaren vaker bij de Communicatiewetenschap te vinden zal zijn.
TEKST NINA BOSSELAAR & TIM VAN DER KALLEN
BEELD DIAN MASTENBROEK
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Manfred te Grotenhuis
We zien je fietskleren op de verwarming
liggen en er staat ook nog iets over op je
bucketlist.
Ja dat klopt, het was nogal nat vanochtend, ik kreeg de volle laag. Daarom heb
ik mijn spullen op de verwarming gelegd.
Als jullie iets ruiken is dat het! Ik fiets
namelijk elke ochtend naar de universiteit op mijn racefiets. Ik leg dan dezelfde
afstand af die is terug te vinden op mijn
bucketlist. Op de bucketlist staat namelijk
dat ik ooit graag de perfecte 30 kilometer
wil rijden. Perfect is het me nog niet gelukt, maar ik ben wel eens vierde geworden op de tijdrit in Nijeveen. Ik haalde
met twee seconden verschil het podium
niet, daar heeft wel een wc-deur onder
moeten lijden…
Je houdt van muziek, maar waarom zou
je voor de tweede keer naar de Nacht
van de Professoren willen?
De Nacht van de Professoren is een
feest in de kelder van de Drie Gezusters
waar docenten worden uitgenodigd om
een plaatje te komen draaien. Ik zou dat
graag nog een keer doen omdat het vorig jaar zo’n succes was. Je ziet je studenten dan ook eens in een andere setting,
wat erg leuk is. Ik moest in de nacht, om

twaalf uur, een uurtje draaien. Een mooie
tijd en dan hoop je natuurlijk dat iedereen uit zijn dak gaat, en dat gebeurde
ook. Er stond een stuk of 350 man mee
te zingen en los te gaan op de muziek die
ik draaide. Dat was heel erg gaaf om te
doen.

“Er stond een stuk of 350 man
mee te zingen en los te gaan op
de muziek die ik draaide. Dat
was heel erg gaaf om te doen.’’
Je hebt ook wel eens op de Zwarte Cross
een college gegeven, hoe was die ervaring?
Je hebt de Universitent op de Zwarte
Cross en de hoogleraren uit de Achterhoek werden uitgenodigd dus zo kwam
ik daar terecht. Dit is een van de dingen
die ik al van mijn bucketlist heb kunnen
wegstrepen. Maar toen ik daar eenmaal
stond was het toch best wel moeilijk,
want er was ontzettend veel lawaai. Maar
het lukte wel om de aandacht van de
mensen te grijpen. Ik had een vrij laagdrempelig onderwerp over toeval, en

volgens mij ging dit goed.
Zou je dat dan ook graag een keer bij De
Wereld Draait Door willen doen?
Ik zou zo graag willen vertellen dat statistiek niet saai is. Het lijkt me leuk om
de wetenschap een beetje populairder te
maken. Ik zou graag een keer een vlammend betoog willen houden over statistiek. De Wereld Draait Door lijkt me een
mooi platform om dat te doen.
Op de bucketlist staat ook ‘een goed
gesprek met mijn vader’, waar zou dat
gesprek over gaan?
Dit item op mijn bucketlist kan niet meer.
Mijn vader is 21 jaar geleden overleden.
Hij was ongeveer zo oud als dat ik nu
ben. Ik had niet zo’n goede relatie met
mijn vader, dus ik denk dat het daar wel
over zou moeten gaan. En zeggen dat je
tijdens de puberteit wat stomme dingen
hebt gedaan. Toen ik de bucketlist maakte
moest ik dat toch even opschrijven, want
dat zijn van die dingen die niet meer
kunnen. Je moet dus wel zorgen dat je
een goed gesprek met je vader hebt voor
dat het zo ver is, want voor je het weet
kan het niet meer.
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C WAY UP

THE
(C) WAY UP

Als student zijnde is het leven lekker overzichtelijk: al dan niet naar college gaan,
studeren, een beetje sporten, slapen en natuurlijk met vrienden wat drinken. Er komt
echter een tijd dat je een prachtige bul in je handen gedrukt krijgt en je plotseling
student af bent. Wat dan? The (C) Way Up geeft je iedere editie weer een uniek en
inspirerend kijkje in het leven na Communicatiewetenschap. Zo weet je toch nog een
beetje wat je kunt verwachten in het ‘echte’ leven.
TEKST NIEL VERSTEGEN
BEELD DIAN MASTENBROEK

Voor deze Freem spraken we met Wilbert Mutsaers, sinds 1 januari 2016 CEO van Mojo Concerts en
ervaren in zowat iedere discipline van de muziekindustrie. Wilbert begon in 1989 met de studie Communicatiewetenschap, fungeerde tijdens zijn studie
als student-assistent van enkele docenten en profs
én schreef artikelen voor de bladen Communicatie en
Freem. Daarnaast werkte hij als vaste dj in club De
Swing en draaide hij af en toe plaatjes in HBO Soos/
Merleyn (tegenwoordig onderdeel van Doornroosje).
Al voordat Wilbert zijn opleiding succesvol afsloot
in het studiejaar 1991-1992, kreeg hij een baan aan-

“DOE WAT JE LEUK VINDT EN DOE DIT MET
OVERGAVE.”

NAAM
Wilbert Mutsaers
FUNCTIE
CEO Mojo Concerts
AFGESTUDEERD IN
1991-1992
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geboden als Junior-docent en
onderzoeker bij Communicatiewetenschap. Een prachtige kans voor
Wilbert, die op deze manier zijn
interesses voor het studiegebied
en de muziek kon blijven combineren.
Deze combinatie van passie voor
muziek en blijven leren en ontwikkelen, bracht Wilbert door de jaren
heen langs vele takken van de
muziekindustrie. Zo beoefende hij
diverse managers- en directeursfuncties bij Sony en Universal, was
hij voorzitter van Muziek Centrum
Nederland en TAX-Videoclipfonds,
functioneerde hij als adviseur bij
het Metropole Orkest en was hij
in de afgelopen zes jaar directeur
van 3FM.
Deze waslijst aan functies kan
aangevuld worden met de huidige taken die Wilbert momenteel
vervult als lid van Dutch Creative
Council, voorzitter van Popcoalitie
en CEO van Mojo Concerts. Laatstgenoemd bedrijf is de grootste
concertorganisator van Nederland
en is onderdeel van Live Nation, dat op zijn beurt de grootste
concertorganisator wereldwijd
is. Mojo Concerts organiseert de
bekende stadionconcerten en festivals, maar is ook verantwoordelijk
voor honderden kleinere shows en
evenementen in kleinere venues
zoals Doornroosje.
Als CEO is Wilbert, gesteund door
een groot team professionals en

bevlogen medewerkers van Mojo
en dochtermaatschappijen, verantwoordelijk voor het opzetten van
deze shows en evenementen. Hierbij krijgt hij te maken met de creatieve en zakelijk kant in de vorm
van marketing, communicatie,
productie, partnerships, security,
contact met media, labels en Live
Nation International, enzovoort.
Taken die meer dan een fulltime
baan vullen. Toch vindt Wilbert nog
tijd om in de avonden en weekenden concerten en festivals te
bezoeken.
Gedreven door zijn liefde voor
muziek en zijn interesse richting
‘het grotere plaatje’ achter de
muziek-, marketing- en mediamechanismen, kan Wilbert voldaan
terugblikken op iedere rol die hij
in de vele disciplines vervulde.
Leuke, leerzame, drukke, spannende, energie vergende én energie
gevende momenten wisselden
elkaar af, waarbij de positie van
muziek in een mensenleven de
boventoon voert.
Maar hoe kom je als Communicatiewetenschapper nou terecht
in een werkveld waar je als kind
slechts van kan dromen? Volgens
Wilbert staat ‘doe wat je leuk vindt
en doe dit met overgave’ hierbij
centraal. Verbind hierbij je geleerde academische blik en ‘het nu’,
zonder je kritische kijk op zaken te
verliezen. Sta daarnaast altijd open
voor het nodige geluk.

COLUMN

ST RING
Idols, Popstars, X Factor, The Voice of Holland en The Voice Kids. Dit zijn toch wel de
vijf bekendste zangprogramma’s van de
Nederlandse televisie en wat mij betreft
zijn dat er vier te veel. Het is weer iedere
keer hetzelfde liedje: mensen zingen,
jury kiest, Nederland huilt massaal om
één mooi liedje en er wordt een winnaar
gekozen. Best een leuk principe voor één
keer, maar het houdt voor mij op als er om
de zoveel tijd weer zo’n programma op de
buis verschijnt.
TEKST TENG DERKS
BEELD DANIEL RAMIREZ GARRIDO

De hierboven genoemde programma’s zijn
slechts voorbeelden die de meeste van jullie wel zullen kennen. Ik heb het echter nog
niet gehad over die talloze andere zangshows
waar blijkbaar ook ooit mensen naar hebben
gekeken. Denk aan So You Wanna Be a Popstar, The Next Pop Talent en The Sing-Off. En
hoewel deze programma’s allemaal hetzelfde
principe hebben, word je toch weer iedere
keer als er een ‘nieuw’ programma wordt
gelanceerd overspoeld met reclame. Eigenlijk
totaal overbodig, je weet immers toch al wat
er gaat komen.
Waar ik me misschien nog meer aan erger
zijn de deelnemers aan de programma’s en
dan met name de ik-denk-dat-ik-kan-zingenmaar-ik-zet-mezelf-voor-schut deelnemers bij
Idols en de kapsones-kinderen bij The Voice
Kids. Onder deze laatste categorie vallen de
kinderen die niet genoeg kunnen krijgen van
alle aandacht die ze krijgen van de camera’s.
Begrijp me niet verkeerd, er zijn natuurlijk
genoeg kinderen die een camera gewoon leuk
vinden, maar de kinderen die ik niet kan uit-

staan hebben een uitstraling dat zegt ‘ik ben
de beste van de hele wereld mentaliteit en ik
wil dat iedereen dat weet’.
Er zijn trouwens ook genoeg volwassenen die
eenzelfde mentaliteit hebben als de zogenoemde kapsones-kinderen. Ik vind het dan ook
grappig als de volwassen, kansloze kandidaten met hun neus op de feiten worden gedrukt
en afgaan voor het grote publiek. Iets dat ik
de kapsones-kinderen lichtelijk minder gun. Ik
heb namelijk een donkerbruin vermoeden dat
ouders een grote rol spelen bij het gedrag van
deze kinderen. Je ziet namelijk vaak genoeg
dat wanneer de ouders van die kinderen
geïnterviewd worden ze hetzelfde mentaliteit
hebben en het nooit snappen als hun kind niet
naar de volgende ronde gaat.
Genoeg over de deelnemers aan deze zangshows, ik wil nog één irritatie met jullie delen:
de zangers bij Holland’s Got Talent. In tegenstelling tot de shows specifiek gericht op zang,
vind ik Holland’s Got Talent wél leuk om te kijken. Dit plezier gaat echter meteen weg wanneer er iemand het podium op komt en zegt
dat hij/zij gaat zingen. Ik kan dat gewoon niet
begrijpen. Ga lekker naar één van die duizenden zangshows om je ‘zangkunsten’ te laten
horen en laat de mensen die eindelijk een keer
een ander talent dan zingen hebben hun ding
doen bij Holland’s Got Talent.
Dit waren mijn irritaties van de dag, week,
maand en het jaar. Nu ga ik weer zingen onder
de douche. Binnenkort beginnen de inschrijvingen van The Voice weer. Ik ga winnen.
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Wij zijn de Opleidingscommissie Communicatiewetenschap, in het kort ook wel de
OLC CW genoemd. Wij zijn de stem van de
studenten binnen de opleiding Communicatiewetenschap, die verbeteringen in
het onderwijs kunnen bewerkstelligen.
In dit stuk lees je de nieuwste updates
over waar wij ons mee bezig houden.

WIJZIGINGEN ONDERWIJSPROGRAMMA
2016-2017
Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen
hebben, zijn er een aantal wijzigingen in het
curriculum. De voornaamste veranderingen
vinden plaats in het tweede jaar. Wij zetten ze
voor jullie op een rijtje:
Veranderingen tweede bachelor jaar:

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE
2016
We willen iedereen die de NSE 2016 heeft
ingevoerd hartelijk bedanken! Met de verkregen input kunnen wij weer verder met
het verbeteren van de studie. De resultaten
zullen te zijner tijd weer teruggekoppeld
worden naar jullie via intranet.

HELPMIDDAG
Aan het begin van dit jaar is er vanuit de
opleiding CW een heimiddag georganiseerd om naar de toekomst van CW te
kijken. Tijdens deze middag waren wij als
OLC ook van harte welkom en zijn we met
drie leden aanwezig geweest. Het was een
erg nuttige middag waarbij onze input heel
serieus werd genomen. In de komende
maanden gaan de docenten samen met
studenten (OLC en Mycelium) aan de slag
om opgestelde ideeën verder uit te werken.

• Communicatie en beïnvloeding gaat van
periode 1 naar periode 3;
• Communicatie en cultuur gaat van periode 2 naar periode 4;
• Theorieën over media-effecten gaat van
periode 3 en 4 naar 2 en 3;
• Leerproject 2 gaat naar periode 1 en 2 in
plaats van 3 en 4. Deze cursus wordt in
aangepaste vorm ook met minder studielast gegeven (van 12 naar 9 ec.);
• De cursus Media in maatschappelijke
context verdwijnt uit het programma;
• De cursus Filosofie verschuift van het
tweede naar het derde jaar.
Kijk voor meer informatie op intranet. Hier
staan ook alle veranderingen duidelijk
weergegeven. Mocht je tegen problemen of
vragen aanlopen, neem dan contact op met
de studieadviseur.

CURSUSEVALUATIES
Elk kwartaal zijn we druk bezig met het
evalueren van de cursussen die dit studiejaar
gegeven zijn. Wil jij weten wat daar uitkomt?
Neem dan een kijkje op www.radboudnet.nl/
studentencw.
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Muziek is een bijzonder fenomeen dat meerdere gezichten kent. Iedereen beleeft muziek op een andere manier en gaat anders met muziek
om. De een bespeelt een instrument, de ander zingt en weer een ander
luistert alleen naar muziek. Maar toch kan het bij iedereen het zelfde
gevoel oproepen. En welk gevoel dat dan is? Dat kunnen er wel duizend
zijn. En juist dat maakt muziek zo mooi.
TEKST JURRE ENGBERS
BEELD FLORIAN DUCLOS

Wat muziek onmisbaar voor mij maakt
is het feit dat bij elke situatie muziek een
belangrijke rol kan spelen. Zo kunnen
lekkere stampende beats van een goede
techno-dj je net die laatste kilometer
door slepen tijdens het hardlopen.
Muziek kan helpen in een zware periode
na het overlijden van een dierbare. Maar
muziek kan ook een gevoel van saamhorigheid geven.
Zoals sommigen weten ben ik een tukker
en is FC Twente mijn lievelingsclubje. Van
jongs af aan ging ik, tot een jaar geleden, bijna elk weekend naar het stadion
samen met mijn vader om de Twentse
trots aan te moedigen. Ik vergeet de eerste keer dat ik in het stadion stond dan
ook nooit meer. De opstellingen waren
omgeroepen door de stadionspeaker en
alle Twentse supporters gingen staan.

Iedereen toverde een roodgekleurde
sjaal tevoorschijn. Zo pakte ook mijn vader zijn sjaal en als jochie van 7 deed ik
hem na. Ik volgde het voorbeeld van m’n
vader en pakte de sjaal bij haar uiteinden
vast en hield ‘m met gestrekte armen
boven m’n hoofd. Op dat moment startte
de muziek en begon het gehele stadion
mee te zingen met de klanken van Gerry
& the Pacemakers. Ik werd overvallen
door een gevoel van ongeloof, geluk een
saamhorigheid. Een minuut lang was ik
stil en keek ik om mij heen naar alles en
iedereen die vol overtuiging ‘you’ll never
walk alone’ meeschreeuwde. Nadat drie
keer ‘alone’ was geschreeuwd en daarmee het openingsnummer was afgelopen, keek ik vol ongeloof naar mijn vader
die mij vervolgens een aai over m’n
blonde koppie gaf en knikte. De wedstrijd
kon beginnen.

Sindsdien weet ik dat muziek een gevoel
van saamhorigheid kan bewerkstelligen.
10.000 verschillende mensen voelen op
het zelfde moment precies het zelfde en
denken maar aan één ding; het aanmoedigen van ‘ons’ clubje en ze samen naar
de overwinning schreeuwen. Natuurlijk is
dit slechts een voorbeeld van de saamhorigheid die muziek teweeg kan brengen
bij zo’n grote groep mensen, maar dit
geeft voor mij wel de kracht van muziek
aan. Natuurlijk ben ik me er van bewust
dat muziek geen wereldproblemen kan
oplossen. Maar ik denk wel dat wanneer
we muziek gebruiken, we mensen bij
elkaar kunnen brengen waar je het van te
voren niet van verwacht. Misschien het
proberen waard?
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