
 

 

 
 

SOUNDCHECK 

Het leven van jonge muzikanten gaat vaak niet over rozen. Het vinden van optredens is moeilijk, getekend 
worden door een label nog moeilijker, laat staan rijk worden met je band. Waar moet je in godsnaam 
beginnen? Op vrijdag 29 augustus naar de eerste editie van SOUNDCHECK komen is in ieder geval een goede 
start! 
 
SOUNDCHECK is de nieuw dag voor de jonge muzikant uit de Noordoostpolder en van ver daar buiten. Een 
dag met lokale helden, nationale bekendheden en een Europese inslag. Er staan ervaren muzikanten en 
professionals voor je klaar. Leg je oor te luister bij de panels, volg een workshop, maak een professionele band 
foto of speel met je band voor het live-panel.  
 
Tijdens SOUNDCHECK zijn er jonge bands uit Estland, Polen, Noorwegen, IJsland, Duitsland en Frankrijk die 
ook voor het live-panel spelen. Maak muzikale vrienden en misschien tour je ooit wel met één van deze bands 
door Europa. Zie de website om je band aan te melden voor het live-panel. 
 
De dag wordt afgesloten met een optreden van The Good Hand.   
 
SOUNDCHECK is een samenwerking tussen Stage Europe Network, Theater 't Voorhuys en het Muzisch 
Centrum en vindt plaats in Theater 't Voorhuys. 
 
Datum:  Vrijdag 29 augustus van 14.00 – 23.00 uur 
Locatie:  Theater ’t Voorhuys in Emmeloord 

 
PROGRAMMA 
 
Live-paneL 
Maar liefst 14 bands spelen een korte set in het live-panel, om vervolgens de kritiek te mogen incasseren van een 3 koppig panel van professionals. Krijg te 
horen wat je nooit te horen krijgt van je ouders, vrienden, fans of de programmeur die je niet boekt en doe er je voordeel mee of negeer het en ga stug door 
met waar je heilig in gelooft. In Wisselende samenstelling: Boris van Vorstenbosch (Centrum Amateurkunst Flevoland | www.centrumamateurkunst.nl),  
Kirsten Kleinfeld (King Play Music | www.kingplaymusic.com), Martijn Crama (Music United | www.musicunited.nl), Janpier Brands (Academie voor 
Popcultuur | www.academievoorpopcultuur.nl), Rob Kuiphuis (De Duycker | www.duycker.nl), Roelie van Lingen (Altersonic | www.altersonic.nl), Eva 
van Netten (Popfabryk | www.popfabryk.nl), Rob Berends (Paperclip Agency | www.paperclip-agency.com), Marili Randla  (Noortebänd | 
www.noorteband.ee), Gunnar Grinaker (Papirbredden Innovasjon | www.papirbreddeninnovasjon.no), Bart Drost (Underground | 
www.undergroundlelystad.nl), en Chris Mulder (Daily Bread | www.dailybreadtheband.com). 



 

 

 
 

Workshop Ear Protection 
Door Erik Kempka (In-Ear | www.in-ear.nl)  
De specialist in gehoorbescherming en in-ear monitoring. Hij praat je de oren van je hoofd, zolang je nog kunt horen. 
 
Workshop Rock Your English 
With Buffi Duberman (www.rockyourenglish.com)  
How good is your English? We will find out in this dynamic workshop and will put the ‘fun’ into ‘funky’. 
 
Workshop Management 
Door Martijn Crama (Music United | www.musicunited.nl) 
De specialist op het gebied van muziek management en alles wat hier mee samenhangt helpt je op weg. 
 
Panel The Booker 
Hoe beland je van dat claustrofobisch oefenhok op dat mega podium, zonder de programmeur om te kopen?  
Met Kirsten Kleinfeld (King Play Music | www.kingplaymusic.com), Vincent Klinkenberg (Elevate Events Artist Management | www.eeam.nl) en Gunnar 
Grinaker (Papirbredden Innovasjon | www.papirbreddeninnovasjon.no)  
 
Panel Europe is next 
Na de kroeg op de hoek, is Europa een logische volgende stap in je band carrière, toch? Hoe speel je jezelf op de Europese kaart?   
Met Julia von Wild (Stage Europe Network | www.stagenetwork.eu), Roelie van Lingen (Most Rated | www.mostrated.com) en Eva van Netten (Exite | 
www.excite-music.eu).   
 
Panel Air Play 
Na een denderende wervingsactie via voordekunst.nl ben je de studio in geweest en beschik je over een geweldige song…en nu? Hoe krijg je die de ether in? 
Met Roelie van Lingen (Serious Music | www.seriousmusic.nl), Jessica de Wall (It’s All Hapening | http://itsallhappening.nl), Tijs van Liemt (3FM)  
  
On the couch with 
Met de drie heren van The Good Hand, de enige band die ik ken met nog een MySpace account…wellicht naast vinyl het nieuwe hippe? Ze gaan het je 
vertellen of je kunt ze het vragen, voordat ze je wegblazen met hun psychedelische 70 s’ power stonerrock. (www.myspace.com/thegoodhand)    
 
Photoshoot 
Door Megin Zondervan (www.meginzondervan.nl) en Liselotte de Lange (www.facebook.com/deLangefotografie). 
Een professionele fotoschoot van je band voor je moeder, programmeurs of het nageslacht. 
 
 



 

 

 
 

MyStagePlan.com 
Door Michel Ebben (www.mystageplan.com)  
De tool voor alle muzikanten, om een begrijpelijk stageplan te maken voor al die technische van al die zalen wereldwijd. Michel helpt je daar bij en kijkt 
kritisch naar je huidige stageplan, al dan niet op een verfrommeld A4tje. 
 
Bio & Demo Check 
Door Tom van der Vat (Popunie | www.popunie.nl)   
Speel je niet in het live-panel, dan kun je toch je muziek te luister leggen bij een kritisch oor. Als bonus neemt hij gelijk even jullie biografie door. 
 
Markt 
Een mini markt met relevante muziek gerelateerde zaken…. 
 
Optredens 
Tijdens de dag spelen er 14 bands voor het live-panel, waaronder 7 bands uit diverse delen van Europa. Michel Ebben (www.michelebben.com) weet niet 
alleen alles van MyStagePlan, maar is ook nog een rijzende ster in singer-songwriter-land en zal dit ter plekke bewijzen. The Good Hand 
(www.thegoodhand.nl) zit niet alleen op de bank, maar sluiten de dag staand en rockend af op het podium.  
 
Presentatie 
De dag wordt misschien aan elkaar gepraat en bijeen gehouden door niemand minder dan Kimberly van der Velden en Eva Vriend. 
 
* programma is onder voorbehoud 
** dag zal grotendeels in het Engels zijn in verband met deelname Europese bands zie www.stagenetwork.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SOUNDCHECK PROGRAMMA vrijdag 29 augustus theater ’t Voorhuys in Emmeloord 
TIJD ZAAL 1 ZAAL 2 FOYER 
14.00 Live panel 1  

Boris, Kirsten, Martijn  
Workshop Ear protection 
Erik  

Markt + band check (Megin Zondervan, foto) 

14.30 Live panel 2  
Janpier, Rob K, Roelie 

Markt + band check (Michel Ebben, stageplan) 

15.00 Live panel 3  
Boris, Kirsten, Martijn 

Workshop Rock Your English 
Buffi  

Markt + band check (Tom van der Vat, bio en demo) 

15.30 Live panel 4  
Janpier, Rob K, Roelie 

Markt + band check  

16.00 Live panel 5 
Boris, Eva, Martijn 

Panel The Booker  
Kirsten, Vincent, Gunnar  

Markt + band check 

16.30 Live panel 6 
Janpier, Rob K, Roelie 

Markt + band check 

17.00 Live panel 7 
Boris, Eva, Rob B 

Workshop Management 
Martijn  

Markt + band check 

17.30 Live panel 8 
Janpier, Rob K, Marilli 

Markt + band check 

18.00 Live panel 9 
Kirsten, Vincent, Gunnar 

Panel Europe is next 
Julia, Roelie, Eva 

Markt + band check 

18.30 Live panel 10 
Bart D, Rob B, Chris 

Markt + band check 

19.00 Live panel 11 
Kirsten, Gunnar, Marilli 

On the couch with 
The Good Hand 

Markt + band check 

19.30 Live panel 12 
Bart D, Rob B, Chris 

Markt + band check 

20.00 Live panel 13 
Kirsten, Gunnar, Marilli 

Panel Air Play 
Tijs, Jessica, Roelie 

Markt + band check 

20.30 Live panel 14 
Bart D, Rob B, Chris 

Markt + band check 

21.00 Ombouw Einde Markt + akoestisch optreden Michel Ebben 
21.30 Ombouw  Markt + akoestisch optreden Europese band 
22.00 Optreden The Good Hand  Einde 
23.00 Einde   

 


