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De grote vraag:

Waardoor ben je emo /
metalcore / hardcore /
poppunk gaan luisteren?

Dream Team
Dian van den Heuvel:
Blink-182

Lynn de Veer:
Paramore

Rik Wolters:

The Amity Affliction

iris van knippenberg:
Linkin Park

ellen van der linden:
Avenged Sevenfold

lieve jansen:

Enter Shikari

Odet Rosenkrantz :
Noyalty

jan-willem de man:
Green Day

inhoud

Rinus Verbruggen:
Rise Against

Nick Mckinlay:
Limp Bizkit
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geen blad voor de mond
Ok, zo zit je te chillen op je vrije woensdagavond, want
ouderschapsverlof en zie je op je telefoon een groen ledje
knipperen.
Dat kan maar 1 ding betekenen, Facebook Messenger.
Met enige twijfel open ik de app en zie een aanvraag, kort door
de bocht was de vraag of ik even een column wil schrijven voor
een zine met als leidraad “hardcore”.
Het is voor de Dynamo Hardt/Mildt zine en of ik het wel even
snel wil schrijven want er is een deadline, een deadline waarbij
ik het niet later dan maandagavond in mag leveren.
Een uitdaging! Nice, ik werk namelijk supergoed met deadlines
en sta er helemaal niet om bekend dat ik alles tot het allerlaatst
uitstel om zo de nacht voor de deadline in mijn eentje bijna
maniakaal een volledig Rembrand schilderij na te spelen (ja dit
was een woordgrapje over de Nachtwacht).
En dan is er de volgende uitdaging, ik ben niet voor niets
op hiatus bij Hardt als boeker omdat ik simpelweg niet meer
denkend als doelgroep hardcorekid shows weg kan zetten.
Ik ben 33 en ik zie het niet meer, ik heb in de laatste
jaren steeds meer grond verloren om mijn wortels in de
hardcorescene en nu hangen deze grotendeels verzuurd en
uitgedroogd als draden in een afgrond.
Aangezien er bijna blind van mij verwacht wordt dat ik
hoogstwaarschijnlijk een stuk zal schrijven met een zurige
ondertoon, wil ik deze verwachting deze keer proberen
onbeantwoord te laten.
Ik ben me er namelijk van bewust dat ik de doelgroep niet meer
ben en dat hardcore van de jeugd is, als je me vraagt wat de
beste hardcoreplaat is van dit jaar kwam ik voor vandaag niet
verder dan de Antagonize Demo, het nieuwe project van Aaron
Bedard van wijlen BANE en zelfs daar heeft iemand me op
moeten wijzen (thanks Rowald).
Natuurlijk stikt het van de nieuwe jonge bands en zie ik hier in
Eindhoven naast wat we in Dynamo doen en in eigenlijk heel
Nederland vanaf de zijlijn supermooie dingen gebeuren op het
gebied van hardcore-punk.
En gelukkig grotendeels door jonge gasten en meiden!
Northcote, Tijdelijk Gesticht, de shows van Blue Collar
Underground, Skinfest en online platform Never Mind The
Hype allemaal voorbeelden dat hardcore-punk niet dood is.
En dan wil ik eigenlijk ook nog even een kleine shout-out
maken naar een aantal zo het lijkt onvermoeibare krachten
zoals Martijn NTB, Gijs Edge, Daniel de Vlootjood en Cindy
AffieNaffie.
Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van mooie mensen die
er in blijven geloven, die iedere keer op of voor het podium
alles geven en ongeacht dat ze de 30 al gepasseerd zijn zich
absoluut nog steeds een hardcorekid mogen/kunnen noemen.

Ik zie mezelf af en toe in die kuil stappen die voor bijna iedere
hardcore kid die tegen de 30 aanloopt niet te missen is, laten
we het voor het gemak even de “vroeger-was-alles-beterziekte” noemen, VWABZ in het kort.
Een veel gemaakte fout die wij VWABZers vaak maken is dat
wij de tijdsgeest vergeten waarin wij band X gezien hebben, we
waren jong, we waren onbevangen, vonden bijna alles gaaf en
beleefden alles super intens en vol emotie.
Nu zoveel jaren later is band X aan hun zoveelste reünie show
bezig, zijn we lamgeslagen van alle bands die we gezien en
gehoord hebben, mentaal en fysiek afgevlakt en afgestomd,
sommigen van ons hebben nog steeds dezelfde bewijsdrang
maar dan naar de jeugd want Vroeger Was Alles Beter, maar
we zijn vooral OUDER!
Nee we zijn gewoon OUD!
Geen wonder dat we lijden aan VWABZ, ons referentiekader is
groter, we hebben zoveel meer meegemaakt dan die kids maar
dit geeft ons nog niet het recht om de muziek die zij vet vinden
af te zeiken.
Ik wil tegen iedere kid zeggen die nu geniet van hardcore, schijt
op al die oude azijnzeikers inclusief mijzelf, doe wat je zelf tof
vindt, luister wat je zelf tof vindt, organiseer shows, maak een
zine, vlog, blog, schiet foto’s en post ze of houd ze voor jezelf,
ga naar shows en verzamel platen of blijf thuis en download
alles, start een band en blijf binnen de hokjes of breek met
je band alle hokjes af, alles wat jij doet doet er toe, jij bent
de scene en de scene is van jou en van jullie, er zullen altijd
VWABZers zijn die denken dat ze alles al gezien hebben en
zeggen dat het niet meer is zoals vroeger.
Bij Gods gratie is het gelukkig niet meer zoals vroeger want ook
dat was niet zaligmakend.
Ik wil als allerlaatste voetnoot nog even terugpakken naar
iets wat ik vrijwel in het begin zei, ik ben namelijk mede door
de vraag om deze column eens in de releases van dit jaar
gedoken en heb een lijstje gemaakt van dingen die ik absoluut
tof vond, noem het mijn eindejaarslijstje op totaal willekeurige
volgorde!

Battle Ruins - Glorious Dead
Antagonize - Demo
Prof - Pookie Baby
Anguish - Anguish
Mocromaniac - Maniac
Restraining Order - Restraining Order
Damien Done - Charm Offensive
Sleep - The Sciences
Zeal & Ardor - Strange Fruit
Dessa - Chime

Danny x is een 33 jarige vader van 2 dochters. als veteraan bij dynamo
hardt en als ex-militair weet hij waar onder het bed de monsters
schuilen en grijpt deze zonder gezeur bij de lurven. danny treedt
tegenwoordig op als spoken word artiest, schrijft korte verhalen
en organiseert op iedere even maand zijn eigen woordpodium in tac
eindhoven genaamd onuitgesproken

Northlane
Dynamo, Eindhoven
8 November, 2018
Foto: Dian van den Heuvel
In 2017 waren ze ook al te zien
in Dynamo. Deze keer kwamen
ze met nog 6 andere bands
naar Nederland voor één van
onze favoriete Never Say Die!
tours!

meet mildt
BART
Het is inmiddels zo’n 10 jaar geleden dat Bart
(nu 31) de deuren van Dynamo binnenliep als
stagiair. Tijdens zijn stageperiode heeft hij zich
gericht op het oprichten van een _’safe haven’
_ voor emo en punkrock in het zuiden van
Nederland. Vóór 2007 moesten fans van deze
genres afreizen naar Amsterdam, Antwerpen of
Keulen. Nu, een decennia later, spreken we de man
die hier verandering in gebracht heeft.

Wanneer ben je begonnen bij Dynamo?
In januari 2008 ben ik bij Dynamo binnengekomen als
stagiair. Ik volgde de opleiding sociaal cultureel werk
aan het ROC (voortaan Summa College) in Eindhoven.
Tijdens mijn studie organiseerde ik ondertussen bij een
lokaal jongerencentrum evenementen. Ik was een fan van
emo muziek en zag er ook uit als een stereotype emo.
Ik deed die opleiding vooral omdat ik daarna iets in de
muziek wilde gaan doen. Niets met instrumenten, want ik
kan geen noot spelen.
Hoe is Mildt begonnen en waarom?
Tijdens mijn stage kreeg ik de mogelijkheid om eerst
goed rond te kijken wat er allemaal bij Dynamo gebeurde.
Vanuit daar kon ik een keuze maken waar ik mij vooral
mee bezig ging houden. Er was de metal groep (Dynamo
Metal) en de punk/hardcore groep (Dynamo Hardt). De
metal groep had de oudere metal bands en de punk/
hardcore groep alleen de old school hardcore en punk,
er was eigenlijk niets voor de jonge rock liefhebbers. We
zijn een jongerencentrum maar er werd eigenlijk alleen
muziek voor ouwe lullen geprogrammeerd. Vervolgens
dacht ik: waarom zet ik geen vrijwillergsgroep op die zich
vooral richt op het jongere gedeelte van de rockmuziek?
Sander (Waterschoot) zei: ‘Zet het idee op papier, zoek
een groep vrijwilligers die daar enthousiast voor zijn
en dan gaan we kijken wat we kunnen doen.’ Hierna
heb ik een paar mensen uitgenodigd die ik destijds van
MySpace kende, waaronder ook Marieke (Janssen).

6

Was het makkelijk om bands hierheen te krijgen?
Nee, aan het begin was dit juist heel moeilijk. Vanuit
Dynamo is er toen een mailtje opgezet naar een
aantal boekers, met het onderwerp ‘wij willen ook in
dit genre iets gaan doen.’ Het antwoord was altijd
wel ‘ja die bands willen eigenlijk altijd in Amsterdam
spelen, dus dat gaat nog moeilijk worden.’ Als gevolg
daarop zijn we gewoon begonnen met kleine bandjes
uit Nederland te programmeren. Kensington heeft hier
samen met De Staat nog gestaan tijdens Popronde.
Vanuit daar hebben we het langzaamaan op weten te
bouwen.
De bands waarvan je droomde om die in Dynamo
te krijgen, is dat ook gelukt?
Sommige wel. We hebben ooit tijdens de eerste
vergadering een lijst opgesteld van de bands die we
wilden binnenhalen. Helaas heb ik die lijst niet meer,
maar we hebben toch zeker 5 bands uit de top 10 naar
Dynamo weten te halen. Daar ben ik best trots op.

MARIEKE
Marieke (30) werd als eerste door Bart
gecontacteerd over het oprichten van Dynamo
Mildt. Zij is vanaf dag 1 betrokken geweest bij
de vrijwilligersgroep en is tegenwoordig nog
steeds actief, niet alleen als vrijwilliger, maar
ook als deel van de stuurgroep. In dit exclusieve
interview blikken we samen met haar terug op 10
jaar Mildt.

We hebben net in het interview met Bart gelezen
dat hij Mildt begonnen is, waar ligt jouw rol in het
ontstaan van Mildt?
Bart heeft in zijn jaar stage inderdaad alles opgezet,
en daarna kwam ik stagelopen. Ik had dezelfde
opdracht als Bart: ga iets doen wat er nog niet is. Ik
wilde graag binnen Mildt blijven met mijn keuze, en
toen ik zag dat er nog geen themafeest was, heb ik
het 1-jarig jubileum georganiseerd. Dat werd een
Halloweenfeest. We hadden 4 Nederlandse bands
geboekt, en allerlei leuke activiteiten eromheen
georganiseerd. Toen kregen we de mededeling dat
de show werd geüpgraded naar de Mainstage en dat
Zebrahead geboekt was. Daardoor werd het meteen
weer een heel ander feest.

“er zijn jaren
geweest waarin
ik geen show
gemist heb“
Probeerden jullie ook een internationaal publiek
aan te trekken?
In eerste instantie niet. We waren allang blij als er
genoeg mensen kwamen, maar al snel kwamen er
ook mensen vanuit België en Duitsland, omdat we
voor hen ook lekker dichtbij zaten. Tegenwoordig
weten we veel internationale bezoekers aan te
trekken. Het vliegveld is super dichtbij en makkelijk
bereikbaar en Dynamo ligt ook centraal in het
centrum.

Waardoor ben je bij Dynamo gebleven?
De gezelligheid. Omdat ik er vrijwel vanaf het begin
bij zat heb ik echt mensen zien komen en gaan, hele
groepen zelfs. Toch blijft het altijd gezellig. We spraken
ook buiten Dynamo veel met elkaar af, en gingen vaak
samen andere dingen doen. Het werd gewoon een
soort vriendengroep waarmee je ook Dynamo runde.
Ik ben ondertussen zelf 30 en heb een baan waardoor
ik minder vaak bij Dynamo ben, maar toch blijf je als
vrijwilligers een hecht team. Er zijn jaren geweest
waarin ik geen show gemist heb.
Hoe hebben jullie het concert uitverkocht
gekregen?
Ik ben samen met een clubje vrijwilligers op een
dagkaart heel Nederland doorgereisd met de trein
en overal geflyerd en gevraagd of we posters op
mochten hangen. De kaartjes waren een tientje, en
stonden op een gegeven moment op marktplaats voor
60 euro. Ook voor verdere concerten zijn we gewoon
overal langsgegaan om te vragen of we posters
op mochten hangen. Online was er destijds alleen
Hyves waarop we een beetje promotie konden doen.
We hadden daar echter niet zo’n groot bereik. De
doelgroep kon eigenlijk alleen door middel van flyeren
bereikt worden, totdat Facebook kwam. Daarop kun je
makkelijk een evenement aanmaken en iedereen die
een band geliket heeft ziet deze evenementen vanzelf
voorbijkomen.
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IPOD
THROWBACK
rik wolters - 26 jaar
Als je bekend bent met onderstaande nummers merk je meteen op dat
de teksten te maken hebben met thema’s als haat, liefde, eenzaamheid,
depressie, suïcidaliteit en andere typische ‘teenage angst’ onderwerpen.
10 jaar geleden zat ik nog op de middelbare school en gierden de hormonen
door mijn lijf. Alle onderwerpen die aan bod komen in de teksten van deze
bands voelden erg herkenbaar. Muziek is een geweldig iets dat de kracht heeft
om je uit je diepste dalen te halen en er met je te zijn op je hoogste pieken.
Ik ben nog steeds fan van deze bands en ga nog steeds naar hun shows.

senses fail

taking back sunday

Angela Baker and
my Obsession with
Fire

Slowdance on the
Inside

the amity
affliction

halifax
sydney

atlantic

funeral for a
friend
Juneau
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SCAN DE CODE EN GENIET VAN HET GELUID VAN DYNAMO

EEN AVOND
BIJ
DYNAMO
vol. 1 - concert dj Jan-Willem

Uiteraard vraag je je af hoe het mogelijk is dat er vóór en tijdens de shows van Dynamo zulke
fantastische muziek wordt gedraaid. Is er sprake van een vaste afspeellijst of wordt er volledig
vertrouwd op de algoritmes van het
almachtige Spotify?
Of schuilt er achter de muziek van Dynamo een genie die beschikt over zó veel muzikale kennis dat
het dynamopubliek tussen de sets door volop kan blijven genieten en alvast enthousiast maakt voor
de volgende band? Voor de eerste keer in de geschiedenis van Dynamo geven we jullie een kijkje
achter de schermen.

Voorheen bestond ons dj-team vrijwel uitsluitend
uit legende Lesley, maar kort geleden is de
talentenpool uitgebreid. Binnen Dynamo
werd er een dj-workshop georganiseerd
waarmee een aantal vrijwilligers de kans kreeg
om hun potentiële dj-ambities te ontwikkelen.
Het kersverse dj-team van Dynamo bestaat
vanaf heden naast de legendarische Lesley uit
vrijwilligers: Nick, Rik, Lynn en Jan-Willem (hier
prachtig afgebeeld). Deze muziekexperts maken
gebruik van de modernste technologie om met
de uitgebreide muziekcollectie - bestaande uit
de prachtigste klassiekers poppunk/metalcore/
emo de perfecte ‘sound’ voor de avond te
creëeren. De dj’s arriveren ongeveer een uur
voor de aanvang van de show om de apparatuur
volledig af te stemmen op het juiste geluid en
alvast warm te draaien. Deze uitermate goed
doordachte voorbereiding is zeer belangrijk om
de dynamobezoekers een
onvergetelijke avond te geven.

“ de perfecte
‘sound’ voor de
avond “

De Dynamo-dj’s zijn allen ervaren
concertbezoekers die zijn opgegroeid met de
verschillende stijlen aan muziek die Dynamo
produceert. Allemaal zijn ze ook al jaren bij
Dynamo werkzaam. Ze zijn van verschillende
leeftijdscategorieën, wat ervoor zorgt dat we
kenners hebben van zowel wat vandaag de
dag speelt en van de klassiekers. Sommigen
binnen het team zijn zelf ook muzikant en
weten hierom ook goed welke muziek zij
rondom een show willen horen. De muziek die
je hoort zal afhankelijk van de dj die aan het
werk is, misschien een kleine ‘kwaliteitsfilter’
zijn doorgegaan. Aangezien de dj’s weten wat
kwaliteit is, hoef je als Dynamobezoeker niet te
vrezen lastiggevallen te worden met Blood on the
Dancefloor of het nieuwere werk van Fall Out Boy.
De dj’s zijn allemaal grote fans van Dynamo
en veel van de bands die er optreden en op
vrijwillige basis aanwezig en dus wordt het werk
met liefde en passie uitgevoerd. Dat is dan ook
de spirit die Dynamo draaiende houdt.

WIL JE JAN-WILLEM OOK INHUREN ALS
PRIVÉ DJ? BEL DAN:
0800-JANWILLEM EN WIE WEET HEB
JIJ OOK BINNENKORT EEN GEZELLIGE
AVOND MET ONZE DJ.

Fotograaf: Dian van den Heuvel
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Fotograaf: Kealey Oosterom

DYNAMO ON
ON TOUR
TOUR
DYNAMO
THE AMITY AFFLICTION
SUPPORT:
THE PLOT IN YOU
+
ENDLESS HEIGHTS
+
DREAM STATE

Het Britse Dream State trapte de avond af met hun
krachtige post-hardcore sound en wist meteen de hele
zaal in beweging te krijgen. Zangeres CJ liet zich niet
tegenhouden door de barrière en sprong zelf het publiek
in. De toon voor de rest van de avond was meteen gezet.
Van deze band willen we zeker meer terugzien. Gelukkig
voor ons staan zij op 30 januari weer in de Effenaar, dit
keer als voorprogramma van Neck Deep . Vervolgens
kwam Endless Heights op en ging het van flink bewegen
terug naar dromerigere dansjes met de alternatieve
indierock die deze band het publiek ten gehore bracht.

“ Met een stevige
opening ging het
publiek weer op
volle kracht mee “
Over smaak valt te twisten, maar wij hadden deze
band liever in een andere line-up gezien. De energie
in de zaal zakte bij Endless Heights wat weg, maar het
enthousiasme onder de bezoekers kwam volledig terug
toen The Plot In You het podium betrad. Met een stevige
opening ging het publiek weer op volle kracht mee. Die
kracht werd het gehele optreden volgehouden. Van alle
bands die deze avond speelden was The Plot In You het
meest verfijnd. Hun muziek klinkt goed geproduceerd en
zit vol met elementen die je gewoonlijk zou verwachten
bij een band die al langer mee gaat. De heren hebben
hiermee de weg opengezet voor The Amity Affliction om
het publiek mee te nemen met hun power.

Na een jaar lang geen The Amity Affliction over de vloer gehad te hebben was het op zondag 30
september weer tijd om de Australische metalcoreband te ontvangen in Eindhoven. Vorig jaar stond de
band nog samen met Alazka en Polar in een bijna uitverkocht Dynamo. Dit jaar was de eer aan onze
collega’s van de Effenaar om de heren te verwelkomen.
De afgelopen jaren heeft de Effenaar minder bands uit het hardere segment van de rockmuziek
geboekt. Hier kwam eerder dit jaar verandering in toen de Beartooth-show van Dynamo vanwege de
grote belangstelling naar de Effenaar verplaatst werd. Na dit overweldigende succes hebben we nu ook
The Amity Affliction langs zien komen en staat Neck Deep gepland voor begin volgend jaar.
Naast The Amity Affliction hebben we deze tour ook kunnen genieten van de welbekende The Plot In
You, Endless Heights en Dream State.
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Als fans van het eerste uur was dit optreden
voor ons weer een heerlijke ervaring. De band
stond sterk op het podium en met deze Miserytour hebben ze laten zien dat ze nog meer
potentie hebben. De mix tussen cleans en al
screams viel weer goed in de smaak bij het
publiek en de participatie van de bezoekers
was uitstekend te merken. Het was mooi om
te zien hoe de bezoekers meezongen en met
de teksten een uitlaatklep vonden voor zaken
zoals depressie en verslaving. De band maakte
gebruik van samples en muzikale tussenstukjes
waardoor de show een moderner gevoel kreeg
dan vorige optredens. Deze show heeft ons
zeer benieuwd gemaakt naar hun volgende
album en we kijken enthousiast uit naar hun
volgende show.

Dynamo werd deze avond uitgenodigd om
plaatjes te draaien en de sfeer erin te houden
tussen de optredens in. Vanuit de dj-booth
verblijdden Dynamo dj’s Bart Wijers en Nick
McKinlay de zaal met hun keuze aan catchy
metalcorenummers. Het publiek had hiermee
een goede overgang tussen de verschillende
muziekstijlen van de bands die deze avond
het podium sierden. Wij hopen snel weer een
samenwerking met de Effenaar aan te gaan
en meer bands in dit segment, die Dynamo
ontgroeid zijn, te zien verschijnen op hun
podium.
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concert
buddies

Fotograaf: Joyce van Doorn

Heb je altijd al naar die metalband gewild, maar zitten er geen metalheads in je
vriendengroep en ga je daarom niet? Daar heeft concertzaal de Effenaar een
oplossing voor gevonden!
Op 6 september 2018, lanceerden onze buren, de
Effenaar, de Facebookgroep Eindhoven Concert
Buddies. Via deze Facebookgroep kun je een
andere muziekliefhebber vinden voor het concert
van je favoriete band. Hierdoor hoef je niet meer
alleen te rocken op die muziek, maar kun je dat
voortaan met je nieuwe concertbuddy doen. Het
enige wat je hoeft te doen is lid worden van de
groep, een oproep plaatsen en te wachten tot
iemand reageert op je bericht. Simpeler kan het
niet, toch?
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De Effenaar was niet de eerste die dit systeem
introduceerde. In het buitenland zijn er al
soortgelijke systemen geïntroduceerd zoals de
app Prelinks, ook wel bekend als de Tinder voor
festivals, en de website Gigbuddy. De vraag
naar een concertmaatje bleef in Nederland ook
niet onopgemerkt, want in 2017 werd de groep
Rotterdam Concert Buddies aangemaakt waarop
Eindhoven Concert Buddies is gebaseerd.
Rotterdam Concert Buddies werd al snel populair
en kan nu al van meer dan 700 leden genieten.
Eindhoven Concert Buddies viel ook al aardig
in de smaak, aangezien er al meer dan 200
concertmaatjess zich hebben aangesloten bij de
groep.

Naast oproepen voor concertmaatjes kunnen
leden ook oproepen plaatsen voor een lift naar
een concert. Dus moet jij naar een concert in
Amsterdam of Rotterdam en heb je een lift nodig,
dan kun je via Eindhoven Concert Buddies ook
een andere Eindhovenaar vinden die nog een
plekje over heeft in zijn of haar auto.

Sleep jij altijd iemand mee die eigenlijk helemaal
niet naar het concert wilt? Moet je altijd alleen
gaan, omdat niemand mee wil? Of wil je gewoon
graag nieuwe mensen leren kennen die van
dezelfde soort muziek houden? Aarzel dan niet
en sluit je aan bij de Facebookgroep Eindhoven
Concert Buddies. Wie weet staat jouw nieuwe
concertbuddy al op jouw bericht of reactie te
wachten.

SCAN HIER DE QR CODE OM DIRECT NAAR DE FACEBOOK
GROEP TE GAAN van eindhoven concert buddies.
WIE WEET ZIEN WE JOU BINNENKORT MET EEN CONCERT
BUDDY.
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Het is ondertussen alweer een tijd geleden, maar dat
maakt Jera on Air niet minderwaardig om over te
schrijven. het punk/hardcore-festival uit Ysselsteyn
was dit jaar voor het eerst uitverkocht en trok dan
ook 20.000 bezoekers uit veertig verschillende landen.
Niet slecht voor een Limburgs festival dat begon als
regionaal open-air festival. Drie leek een belangrijk
getal voor het festival, drie tenten met bands (Eagle,
Vulture en Buzzard, Raven verzorgde de dj-sets), drie
campingdelen, en
natuurlijk drie dagen vol met muziek en goede sfeer.

Op de eerste dag stroomde de camping al vol met enthousiaste bezoekers. De voetbalvelden op
camping A stonden in een mum van tijd vol, en camping B volgde snel. Dit was dan ook te merken
tijdens de eerste avond van het festival, ondanks dat er deze avond geen muziek was in de
Eagle. De Raven was al snel afgeladen met voetbalfans. De organisatie zorgde ervoor dat er
geen reden was om de eerste avond van het festival te missen. De wedstrijd tussen België
en Engeland werd namelijk gewoon uitgezonden. In de tussentijd werden alternatieve hits
gespeeld in de Vulture en was het door Dynamo georganiseerde Dynamo Talent Stage in
volle gang in de Buzzard. Op de Dynamo Talent Stage kregen vier Nederlandse bands de
kans om op het festival te spelen. The Sprvk, Start/Over, Sealow en White Boy Wasted
speelde het publiek in met enthousiasme dat elke keer een redelijk gevulde tent trok.

“ DE MUZIEK GING
TOT DIEP IN DE
NACHT DOOR “
Na een kort nachtje slapen, op camping A ging de muziek nog tot
diep in de nacht door, begon eindelijk de eerste officiële festival dag.
Knocked Loose trok een overvolle tent en leek prima in de Eagle
geprogrammeerd te kunnen worden de volgende keer. Dit was niet
de enige onderschatte band, ook bij Stray from the Path maanden
de festivalgangers zich met moeite door de menigte om de band
te kunnen zien. Ook stonden de stofwolken al vroeg op de dag
hoog de zowel de Eagle als de Vulture. Door de combinatie
van het droge weer en de hete temperaturen, vloog het zand
overal heen en kon je niet ontkomen aan het zand op je
lichaam.

Fotograaf: Liza van de Ven
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Toch verdreef dit het plezier niet. Drie dagen lang
waren overal moshpits te vinden, maar geen zo
groot als bij Frank Carter & the Rattlesnakes. Als
Frank vraagt om een moshpit die door de hele tent
gaat, krijgt hij deze ook. Van voor aan het podium,
tot buiten de tent. Ook droeg hij een lied op aan
alle vrouwen in het publiek, waarna ze de kans
kregen om veilig te crowdsurfen.

De laatste dag zag het lang verwachte optreden
van tweede headliner NOFX, die special voor deze
show een orkest meenam om het nummer ‘the
Decline’ voor het eerst voluit te spelen. Daarnaast
nam Boston Manor al vroeg het podium om onder
andere de nieuwe single ‘Halo’ te spelen en
speelde Jesus Piece voor een publiek dat zelfs
nog buiten de Buzzard stond.

De dag zat er alweer bijna op, maar de Eagle
verwelkomde Enter Shikari met open armen.
Het eerste liedje was pas net ingezet maar het
publiek was er al helemaal klaar voor. De band
gaf genoeg materiaal om bij mee te zingen,
moshen en crowdsurfen, en het publiek nam elke
kans de band gaf om los te gaan. Toch werd het
publiek even teleurgesteld, na het laatste liedje
liep de band van het podium af, en kwam er geen
verwachte encore.

De meest succesvolle editie van Jera on Air tot
dit moment gezien bezoekers mocht dan wel al
geweest zijn, maar ook volgend jaar is er weer
een nieuwe editie. Op 27, 28 en 29 juni 2019 zal
de 27e editie van het festival weer te vinden zijn
in Ysselsteyn en vanaf 1 oktober gaan de kaartjes
in de verkoop. Mocht je het dit jaar dus gemist
hebben, is er volgend jaar weer een kans!

Billy Talent sloot de eerste volle festival dag af voor
een goed gevulde tent. Het enthousiasme dat er bij
Enter Shikari was, ontbrak helaas bij de headliner,
maar dit stopte de band niet om een goede show
neer te zetten.

