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He wat? Adopteer een liveshow? Ja, je kan een lokale artiest
nu ‘adopteren’. En het is broodnodig! Ooit hebben we dit
project opgezet om de muzikanten tóch te laten spelen in het
corona-tijdperk. We merken helaas dat het nog steeds super
relevant is. Check op deze pagina welke artiesten je onder je
hoede kan nemen.

Met elkaar doken deze artiesten in augustus 2021 tijdens de
Summerschool drie dagen lang samen een muzikale bubbel
in. Onder begeleiding van professionele coaches uit de
Nederlandse muziekindustrie gingen zij aan de slag met een
eigen ontwikkelvraag. Tijdens deze Summerschool zijn grote
stappen gezet. Ook hebben ze nog een jaar gehad om deze
stappen verder uit te werken. Ben je benieuwd waar ze nu
staan? Ze staan te trappelen om dit te delen met jullie, het
publiek, tijdens Adopteer een live show! Check de artiesten
snel!

Hoe word je adoptieouder?
Maak kennis met de artiesten en kies wie jij wil adopteren. Per
act zijn drie adoptieouders nodig om het optreden mogelijk te
maken en de artiesten een gage te bieden. Als adoptieouder
doneer je €100,- en krijg je 10 tickets voor deze bijzondere
avond. Wie ga jij supporten? Kijk snel in dit artiestenboekje!

De Summerschool en Adopteer een live show zijn een
samenwerking met BRUT (voorheen: De Nieuwe Oost Pop),
Doornroosje, ArtEZ conservatorium en Poppunt Gelderland en
worden mede mogelijk gemaakt door steun van Gemeente
Nijmegen.

Muziekliefhebbers opgelet! Adopteer nu een liveshow

Welke artiest adopteer jij?

Fotograaf coverfoto: Elske Nissen



Ze is een rapper, producer en songwriter met een missie.
Ze is niet in een hokje te stoppen en schopt dan ook graag
tegen de stereotypes rond gender en seksualiteit die door
de maatschappij worden opgelegd. In haar teksten rapt ze
openlijk over haar eigen gevoel en gedrag, moedigt ze
zichzelf en anderen aan om lef te tonen en voelt ze de
samenleving aan de tand. Als vrouwelijke producer en
rapper probeert ze op een speelse manier tegengas te
geven in een door mannen-gedomineerde scene. Haar
muziek is een combinatie van snelle trap drums, melodische
rap en onvoorspelbare, ritmische akkoorden met een vrolijk
pop smaakje, waar het verhaal key is. Ze speelt met taal
maar blijft recht voor haar raap. Haar doel is om aan de
hand van deze muziek kleur aan te brengen in het zwart-
wit-denken van de samenleving!
 
Ze is Babs.

Babs

https://open.spotify.com/track/4zfn0C2okiqy2lecbgXKxj?si=703fbf19a1bd492a  

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen

https://open.spotify.com/track/4zfn0C2okiqy2lecbgXKxj?si=703fbf19a1bd492a


Sun Shy Boy (Emile Lagarde)
Emile Lagarde verruilde zijn stadse appartement voor een
eenvoudige Yurt in de natuur. Zijn elektronische muziek, die
hij produceerde als Sun Shy Boy veranderde geleidelijk mee
in hypnotiserend akoestisch sound design met eigenzinnige
teksten.

In samenwerking met Simon Akkermans bundelde hij zijn
nieuwe klanken tot een volwaardig EP, release najaar 2022.
Deze plaat zal uitkomen onder zijn eigen naam; Emile
Lagarde. Het zijn Nederlands gezongen teksten met een
spinvis achtige speelsheid, warm repetitief gitaargetokkel en
diep klinkend sound-design. Ook doet hij dit jaar mee met de
Popronde 2022!

https://open.spotify.com/artist/5hip6xCdR3Amkcx77z3c9X

Luister hier!
Fotograaf: Elske Nissen



https://open.spotify.com/artist/5dfvfipdrOjnPtb7qtSAct?si=WEe7daY6QUG5nMq_qEUMJg
 

Shaemless is een vierkoppige Postpunk band uit Nijmegen.
Sinds 2016 zetten ze intense met zweet doorweekte shows
neer geïnspireerd door bands als The Stooges en The
Birthday Party. Het geluid wat hier vrij komt is ruw, energiek,
noisy, en dynamisch. Met hun recentelijk verschenen debuut
plaat ‘SUUZ’ klinkt de band scherper dan ooit en zijn ze klaar
om zich weer over te geven aan de Nederlandse podia.

Shaemless

Luister hier!
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https://open.spotify.com/artist/5dfvfipdrOjnPtb7qtSAct?si=WEe7daY6QUG5nMq_qEUMJg


Dub Disciple
Dub Disciple houdt van de drums, bass en backbeat van
de reggae. Na jarenlang met Boomshakalak Soundsystem
door het hele land te zijn gereisd als DJ heeft hij de
overstap gemaakt naar producer. En dat heeft de liefde
voor de reggae en dub alleen maar groter gemaakt. Met
inmiddels een aantal digitale en vinyl releases op zijn
naam, wil hij nu de volgende stap zetten: een live show.
Waarin zijn eigen nummers een complete metamorfose
ondergaan en improvisatie de toon zet. Zoals ze in
Jamaica zeggen: Forward ever, backward never!

Fotograaf: Elske Nissen

https://open.spotify.com/artist/60ZRjZYvjJegKeH29AXOIo?si=iJ2xEoqESxuxLBdlfWfEgg&utm_source=copy-link 

Luister hier!

https://open.spotify.com/artist/60ZRjZYvjJegKeH29AXOIo?si=iJ2xEoqESxuxLBdlfWfEgg&utm_source=copy-link


MARTH is het muzikale geesteskind van producer en multi-
instrumentalist Sascha van Loenen. Het geluid kan
omschreven worden als een bombardement van
verschillende stijlen die het best gevangen kan worden in de
term ‘Melodische-Electro-Beats’. MARTH probeert op een
muzikale wijze de complexiteit van issues in het leven bloot te
leggen, niet door met een vinger te wijzen maar door een
helpende hand te bieden. De muziek is catchy, fris en
dansbaar en wordt live gebracht in een zeer excentrieke live
opstelling: 2 muzikanten, 6 instrumenten, aangevuld met
loops en samples. MARTH is altijd op zoek naar nieuwe
benaderingen en invalshoeken. Genres worden gemixt en
collaboraties buiten de eigen comfort zones worden gesmeed
om zo telkens te vernieuwen. “Dit past zo niet bij elkaar, maar
werkt daarom juist goed, dat ‘wtf’-moment, daar gaan we
voor."

MARTH

https://open.spotify.com/artist/0XdYuYmsZv4xl50IpY7cwq

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen



Bella Luna
An old soul living through 21st century anxieties, Filipina
soul-singer Bella Luna makes music that’s raw, gritty &
authentic. The warmth and huskiness of her voice will
remind you of an earlier era of jazz, fusing vintage
instrumentation with modern R&B flavors

 https://www.youtube.com/watch?v=XVTx79WL_JQ

Luister hier!
Fotograaf: Maaike Ronhaar

https://www.youtube.com/watch?v=XVTx79WL_JQ


Welke artiest adopteer jij?

Ontwerp door Pip Heldoorn

Ga naar onze adoptiepagina en maak je keuze

Live show 22 juni: ben jij erbij?

Op 22 juni 2022 organiseren we een bijzondere
concertavond in Brebl. Een show vol live muziek waar je
muzikale hart sneller van gaat kloppen.

Adopteer een act en maak een optreden in de zaal
van deze muzikale broedplaats voor hen mogelijk! Jij bent
dan met je gasten getuige van een verrassende show vol
lokaal talent.

https://debasisnijmegen.nl/adopteer-een-live-show

