Rammelpop en blues in Zierikzee
Ons Eiland Schouwen-Duiveland 16 november 2010

De Crappydogs, te horen in Brogum in Zierikzee.
ZIERIKZEE - Het nieuwe seizoen van POPAANZEE is weer begonnen. Na de seizoensopening in
poppodium de Spot in Middelburg, is de eerste show uit de clubtour vrijdag 26 november in het
Zierikzeese Brogum.
Optredens
Headliner van de avond is de Texaanse band the Strange Boys. Een samensmelting van een aantal
van de hipste indiebands van dit moment. Het resultaat is een eigenaardige mix van blues, punk en
merseybeat. Amerikanen zullen worden voorafgegaan door de Crappydogs van Erik Vandenberge uit
Vlissingen en Zinkzand uit Zierikzee.
The Strange Boys
Het lijkt in eerste instantie rauw en slordig, maar The Strange Boys hebben twee enorm sterke platen
gemaakt. Ze staan vol goede liedjes en gevatte teksten over het alledaagse leven in het zuiden van
USA. Deze jonge jongens bewegen zich in het hoekje van Black Lips, maar moeten het minder hebben
van hun wilde optredens. Zanger Ryan heeft een flow en swag die doet denken aan Peter Doherty,
maar dan zonder de harddrugs en slordigheden; tegen de maat aanhangen maakt hij tot een kunst.
Februari dit jaar brachten ze hun tweede album uit via het Londonse Rough Trade label, waarna er
werd getourd met Spoon, Deerhunter en Julian Cassablancas van de Strokes.
De Crappydogs
Een vergelijkbare band van Zeeuwse bodem zijn de Crappydogs. De excentrieke explosiefolk en
rammelblues van singer-songwriter Erik Vandenberge. Misschien wel het meest succesvolle Zeeuwse
exportproduct in de Nederlandse clubscene van de afgelopen 10 jaar. Opener van de avond zijn de
jongelingen van Zinkzand. Sfeervolle muziek doordrenkt van de ouderwetse bluesinvloeden en een al
even excentrieke liveshow.
Gegevens
De deuren gaan open om 21.00 uur. Kaarten kosten€10 euro en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij PayLogic via www.brogum.nl of bij een locale Primera.

