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Popmuziek: de soundtrack van je
leven. Geen reclameslogan van
een oordopjesmerk, maar de ope-
ningswoorden van minister Jet
Bussemaker (cultuur) op muziek-
conferentie Eurosonic in Gronin-
gen, voorafgaand aan muziekfes-
tival Noorderslag, dat vanavond
plaatsvindt. Voor een zaal vol po-
diumboekers, festivalprogram-
meurs en platenbonzen haalde de
minister warme herinneringen op
aan Gruppo Sportivo, die ze als
feestcommissievoorzitter ooit zelf
had weten te boeken op haar mid-
delbare school.
Enorm belangrijk dus, die pop-

muziek. Een sector die floreert in
Nederland, in weerwil van de ne-
gatieve verhalen erover, aldus de
minister. En dat wil ze graag zo
houden. Daartoe lanceerde ze een
bewustwordingscampagne over
auteursrecht en de website The
Content Map, waar muzieklief-
hebbers verantwoord digitale mu-
ziek kunnen consumeren. Ook
zegde ze geld toe voor videoclips
voor beginnende artiesten en be-
loofde ze ook muziekonderwijs
niet te vergeten.
Goede muziek begint met ta-

lentontwikkeling. Maar, zei Bus-
semaker, popmuziek is eveneens
een commercieel product: de in-
dustrie heeft ook haar rol te spe-
len. Dergelijke commerciële ta-
lentontwikkeling vormt nou net
het bestaansrecht van het Euro-
pees showcasefestival Eurosonic,
gevolgd door de Nederlandse pen-
dant Noorderslag.
Want hier wordt talent ontdekt.

Talloze bands en artiesten hebben
de afgelopen jaren in Groningen
hun eerste stapjes richting succes
gezet. Eurosonic/Noorderslag is
een festival waarbij de zaal leeg-
stroomt wanneer je als artiest dat
kritische publiek niet vóór het
tweede nummer weet in te pak-
ken.
Een festival waarop gevestigde

namen beginnende bands waar-
schuwen niet overhaast een pla-
tencontract te tekenen. Het zijn
vier dagen in Groningen waarin
bijna driehonderd bands veel tijd,
geld en moeite steken om zich te-
gen geen of een minimale gage zo
veel mogelijk in de kijker te spe-
len.
Maar Noorderslag is ook gewoon

een festival waar heel veel moois
te horen is. Het jaarlijkse muziek-
festijn dat vanavond in de Gro-
ningse Oosterpoort losbarst is dé
graadmeter van hoe de Neder-
landse popsector er muzikaal
voor staat. Trouw stelt alvast drie
Noorderslag-tips voor, want na
vanavond gaat u er vast meer van
horen.

Rita Zipora: ‘Het geluid, de klankkleur hoe je iets speelt is, is erg
belangrijk.’ FOTO ARJAN BENNING

Poëtische, soundscape pop
over het twintigersbestaan

Na aan het Haagse conservatori-
um lichte muziek te hebben af-
gerond, vertrok Rita Zipora.
Naar Midden-Amerika. Daarna
naar Mongolië. Na al dat gereis
keek ze anders naar Nederland,
naar haar leven, naar haar ge-
woontes. Dat gevoel probeert ze
zo poëtisch mogelijk in haar Ne-
derlandstalige teksten te stop-
pen, ingebed op wat ze zelf
‘soundscape pop’ noemt.
“Het zijn echte popliedjes, maar
zelf vind ik ook het geluid heel
belangrijk. De klankkleur, hoe je
iets speelt.” Ze laat zich inspire-
ren door het Bristol-geluid van
de jaren negentig: Massive At-
tack, Portishead, daarbij gehol-
pen door de synths van toetse-
nist Tristan Hupe. Vorige week
bracht de 26-jarige zangeres in

eigen beheer haar debuutalbum
‘Als Ik Kijk’ uit, die voor een eer-
steling behoorlijk volwassen
klinkt. Een betoverende, eigen-
zinnige plaat met pakkende
synthpopdeuntjes. Haar teksten
gaan over onderweg zijn, een ka-
ter op zaterdag, over gek worden
van verliefdheid: dingen die een
twintiger in Amsterdam nu een-
maal meemaakt. Ook al is ze net
begonnen, de vergelijking met
Eefje de Visser wordt al vaak ge-
maakt. “Helemaal niet erg. Ik
vind haar supergoed. En waar
Eefje meer gitaar heeft, doen wij
meer met toetsen.”
Supertof vindt ze het, om van-
daag op Noorderslag te spelen.
Ze hoopt dat dit haar Als Ik Kijk
een boost geeft. In het voorjaar
volgt een Nederlandse clubtour.

Zanger Harmen Ridderbos (links), drummer Sietse Ros en violiste Heta
Salkolahti van Town of Saints. FOTO RUBEN VAN VLIET

Vrolijke folkpoppers kunnen
op podiumhun energie kwijt

Ze spelen deze week zeven keer.
Of acht. Zanger Harmen Ridder-
bos (28) is het even kwijt, maar
al die kansen om op zowel het
officiële als het bijprogramma
van Eurosonic/Noorderslag op te
treden wilde Town of Saints niet
aan zich voorbij laten gaan. “We
maken nu eenmaal muziek om-
dat we het leuk vinden om te
spelen, dus dan moet je dat ook
doen”, zegt de Groninger.
In 2010 ontmoette hij in de ber-
gen van Oostenrijk de Finse vio-
liste Heta Salkolahti (26). Het
klikte. Ook muzikaal, in 2011
was de folkband Town of Saints
geboren.
Touren, dat is wat de twee heb-
ben gedaan. Heel veel. In Duits-
land, Italië, Scandinavië. Over
die zeven (of acht) optredens dit

weekend doen ze dan ook niet
moeilijk. Bovendien speelden ze
vorig jaar ook al op Noorderslag.
Dat bleek een thuiswedstrijd.
Waar ze veel moois aan overhiel-
den, zegt Ridderbos. “Een goed
label, veel optredens, een eigen
plaat.”
Debuut ‘Something to Fight
With’ kwam in oktober uit. Een
plaat met vrolijke folkpopsongs
zoals single ‘Carousel’, maar Rid-
derbos hoopt ook de andere kan-
ten van het folkgenre te belich-
ten.
Zelf is hij groot fan van Arcade
Fire vooral vanwege de podium-
energie. Die energie proberen
Ridderbos, Salkolahti en drum-
mer Sietse Ros ook kwijt te kun-
nen in al hun zeven shows dit
weekend. Of acht.

Als de artiest
het publiek niet
vóór het tweede
nummerweet in te
pakken, stroomt
de zaal leeg

Rita Zipora
Klinkt als: Eefje de Visser, tikkeltje Spinvis, een vleugje Portishead

Town of Saints
Klinkt als: The Lumineers, Of Monsters and Men, Mumford and Sons


