
 JAARVERSLAG 
 2019 



C
O

V
E

R
: 

C
U

R
TI

S
 H

A
R

D
IN

G
 -

 F
O

TO
: 

PA
TR

IC
K

 S
P

R
U

Y
TE

N
B

U
R

G
 -

 D
E

Z
E

 S
P

R
E

A
D

: 
H

E
IB

E
L

FOTO OMSLAG:  INDIAN ASKIN | FOTO: MARCO SMEETS  |  DEZE PAGINA: MAGIC OF MOTOWN | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

Breng dit jaarverslag tot leven! 
Download de Effenaar Experiences 
app in de app store en richt de 
camera op bepaalde foto’s. 2019 zal 
letterlijk van de pagina’s springen. 
Welke foto’s dit zijn? Dat mag je zelf 
uitzoeken.
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Inhoudelijk gezien kijken we tevreden terug op 
2019. In een blijvend lastige markt realiseerden 
we nagenoeg gelijke aantallen programma’s 
(368) en bezoekers (145.000) als in 2018. Het 
aantal uitverkochte shows lag met 54 zelfs 
hoger dan de 41 uit 2018. 

Toch is 2019 afgesloten met een negatief 
resultaat van €146.823. Redenen daarvoor 
zijn onder andere een aantal langdurig zieken 
in het personeelsbestand, een aantal minder 
bezochte festivals, het weg vallen van een 
aantal dansavonden en enkele broodnodige 
aanpas singen en projecten. Zo hebben 
we in grote zaal een derde bar geplaatst, 
zijn de kleedkamers opnieuw ingericht en 
zijn kassaterminals en ijs blokjesmachines 
vervangen. Ook de verdere implementatie van 
het nieuwe backoffice systeem is doorgezet. 
Daarnaast zijn de oude geluidstafels vervan
gen door nieuwe stateoftheart tafels. 

Ondanks het forse negatieve resultaat, kijken 
we zoals gezegd terug op een mooi artistiek 
kalenderjaar. 
We mochten in 2019 met twee uitverkochte 
Effenaar shows en gasten uit maar liefst 
31 landen het 25jarig jubileum van Eind
hovenaar Anneke van Giersbergen vieren. Met 
twee uitverkochte shows namen we ook nog 
waardig afscheid van onze lokale indiehelden 
Mozes and the Firstborn. 

We zetten Effenaar en daarmee Eindhoven 
internationaal weer goed op de kaart met 
Eindhoven Metal Meeting (gasten uit 42 
landen) en Fuzz Club (gasten uit 31 lan den). 

We ont vingen een keur aan grote acts zoals 
White Lies, Heino (afscheidstournee van dit 
80jarige icoon), Billy Ocean, Bad Religion, 
Clouseau, Nick & Simon en Danny Vera. 

Ook brengen we steeds meer grotere namen 
naar locaties in de stad waar zij normaal niet 
zouden spelen, bijvoorbeeld Jett Rebel in 
Altstadt, Matt Bianco in Fifth NRE en Jasper 
Steverlinck in De Rozenknop.
Effenaar is en blijft een aantrekkelijke spot 
voor urban en urban sports, getuige de dans
wedstrijden (World BBoy Classic, World Of 
Dance en Growth), de bezoekende hiphop 
artiesten (van Kempi, Rico & Sticks tot Yellow
straps) en de lokale samenwerking met De 
Stroom en Boolin’.  Met Mama Africa en Yallah 
Yallah brachten we Afrikaanse en Arabische 
geluiden naar Eindhoven. Met de show van 
Altin Gün intro duceerden we een nieuwe 
programmalijn voor Turkse popmuziek. 
Bijzonder trots zijn we op de ontwikkeling 
van NOX. Een drum & bass initiatief dat in de 
Effenaar is ontstaan en in de zomer van 2019 
haar eerste buiten editie beleefde met 2.700 
bezoekers. 

Onze samenwerkingen met TUe, Stichting 
Fede ratie Eindhovense Carnaval en 
SingShop hebben we in 2019 bestendigd. 
Nieuw is onze samen werking met Natlab. 
Samen programmeren we muziekfilms met 
aansluitend een liveoptreden. Ook nieuw is 
onze samenwerking met Lex van Wel in zijn 
ambitie om zijn Discophonic Orchestra uit te 
laten groeien tot ‘de André Rieu van de disco’
De Smart Venue activiteiten zijn per 1 januari 
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2019 ondergebracht in de stichting Effenaar 
Smart Venue. De komst van de 4DR studio 
en het daaraan gekoppelde Chronosphere 
programma heeft Effenaar Smart Venue 
nadrukkelijk op de kaart gezet en creëert 
inmiddels ook zij het nog bescheiden 
additionele inkomsten voor Effenaar. 

Besloten zaalhuur heeft zich gehandhaafd 
op hetzelfde niveau als 2018. We hadden 
daar graag wat groei gezien. Het restaurant 
leverde ook in 2019 een positieve bijdrage 
aan het Effenaar resultaat, maar we voelen 
daar wel de druk van de groei van het aantal 
horecagelegenheden in de binnenstad. 

In 2019 hebben we een nieuwe toekomstvisie 
voor de Effenaar ontwikkeld. Het verbreden van 
de financiële footprint krijgt daarin prio riteit. 
Livemuziek is en blijft de primaire activiteit. Om 
het Effenaar businessmodel meer toekomst
bestendig te maken, zullen Effenaar Smart 
Venue, de zakelijke verhuur en het restaurant 
in belang toe gaan nemen. Om dit te realiseren 
zijn aanpassingen in de organisatie en in het 
gebouw nodig. Deze zullen in 2020 hun beslag 
gaan krijgen, wat maakt dat ook voor 2020 een 
negatief financieel resultaat wordt verwacht. 

De negatieve verwachtingen voor 2020 wor den 
versterkt door de gevolgen van de uitbraak van 
het Coronavirus begin dit jaar. De maatschap
pelijke en financiële consequenties hiervan 
zijn enorm. Hoe groot de impact daarvan 
voor de Effenaar zal zijn, is nu moeilijk te 
voorspellen. Het zal sterk afhangen van de 
duur van de maat regelen die zijn genomen 
voor het bestrijden van het virus. De gevolgen 
zijn echter niet te onder schatten. Ze zullen de 
Effenaar hard raken en naar verwachting nog 
jaren hun stempel op de sector drukken. 

Jos Feijen
Directeur Effenaar
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“Ik ben al bijna twintig jaar fan van Bad Religion, en 
voorgaande jaren miste ik altijd hun optredens. 
Nu heb ik ze in 2011 gezien, hoogzwanger - 
volgens mij bijna 9 maanden - in een rolstoel 
op dat moment ook nog. Dat was een bijzon-
der mo ment. Vorig jaar ben ik na een bijna 
tien jarig huwelijk van mijn inmiddels dus ex-
partner (die zo gezegd nóg meer fan is dan ik!) 
gescheiden. Ik had alleen nog twee kaartjes voor 
het optreden. Na weken dubben en met elkaar 
overleg voeren of we wél of niet samen zouden 
gaan, besloot hij last minute om toch niet mee 

te gaan. Mijn beste vriend wilde me niet alleen 
laten gaan en bood aan om dan met me samen 
te gaan. Ik was opgelucht dat ik toch kon gaan 
én met iemand samen was die dit met me 
samen wilde doen.
Tijdens het optreden heb ik staan lachen, 
meezingen, huilen, tranen over m'n wangen bij 
liedjes die me aan mijn huwelijk deden denken, 
gebalde vuisten. Het was alsof ik emotioneel 
de hele scheiding nog eens overdeed, maar 
nu met de band die ik al twintig jaar bewonder 
en die onderdeel was van onze gezamenlijke 
passie. Het was een afsluitende fase. Géén 
drama, maar intens fijn om te mogen ervaren. 
De Effenaar is voor mij dan ook een plek waar 
ik nu weer opnieuw begin, maar dan met een 
stukje zelfstandigheid en nieuw teruggevonden 
zelfvertrouwen.”
– Kelly Wierschowski

“Afgelopen jaar was ik aanwezig bij de beste 
punkband ooit. Daar kwam ik mijn nieuwbakken 
directeur tegen. De goede man was een maand 
eerder bij ons begonnen en had al wel iets laten 
vallen dat hij ook naar gitaarmuziek luisterde. 
Hij bleek echter een groot Bad Religion fan 
te zijn. Sindsdien zijn de gesprekken aan de 
personeelstafel toch een stuk anders geweest.”
– Bjorn van Eeuwijk

 BAD RELIG ION 
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De Effenaar maakt zich ook in 2019 sterk voor een gezond nachtleven. Zo wordt de proef met 
verruimde openingstijden welke in 2016 werd ingevoerd, positief geëvalueerd en doorgezet 
naar een definitieve maatregel, waarbij de Effenaar tien keer per jaar maximaal tot 08.00 uur 
open mag blijven. Hierdoor kunnen dance concepten als Nachtcollege (techno), PIÑA (latin en 
reggaeton), NOX (drum ’n bass), Ghost (dubstep), PAN (psytrance) en MASCHINE (techno) 
succesvol worden doorgezet. 2019 zag ook de start van een nieuw danceconcept, opgezet 
met lokale dj’s en organisatoren. Follow The White Rabbit brengt het underground techno 
gevoel terug naar Eindhoven.

Ook wordt er in 2019 nadrukkelijk over de dance-grenzen gekeken met Yallah Yallah! (een 
danceconcept waar het Midden Oosten centraal staat) en Mama Africa (de beste afro beats, kuduro, 
ndombolo en meer). Tijdens de Molotov-avonden staat zelfs Russian hardbass centraal.

 NACHT 
 PROGRAMMERING 

RGB DISCO | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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Drum ’n bass concept NOX is het school
voor beeld van een danceavond die luistert 
naar de wensen van zijn publiek. Na de start 
in een kleine kroeg op het Stratumseind, 
betrekt NOX in 2018 de kleine zaal van de 
Effenaar. De Effenaar biedt de organisatie 
de mogelijkheid om verder te groeien en al 
snel verhuist de drum ’n bass avond naar 
uitverkochte avonden in de grote zaal. 

Het voorlopige hoogtepunt komt toch wel in 
de zomer van 2019, wanneer Effenaar en NOX 
neerstrijken in het Philips de Jonghpark voor 
de eerste editie van NOX In The Woods. Bijna 
3000 bezoekers genieten van een zonovergoten 
buiteneditie van dit unieke drum ’n bass feest.

 NOX IN THE WOODS 
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 FESTIVALS IN DE 
 EFFENAAR 
Met de grote zaal, de kleine zaal, het café 
en de tuin heeft de Effenaar de ideale 
omstandigheden voor een middelgroot 
binnenshuis festival. Naast de gevestigde 
namen als Eindhoven Metal Meeting en Come 
As You Are, huist de Effenaar in 2019 ook de 
tweede editie van het zomerse psychfestival 
Fuzz Club Eindhoven (in samenwerking met 
het Engelse label met dezelfde naam) en ook 
de tweede editie van Bloodshed Fest. 

Daarnaast vinden ook andere festivalorganisa-
toren de weg naar de Effenaar. Zo organiseert 
concertorganisator Loud Noise (o.a. bekend 
van metalfestival Dynamo Metal Fest op de 
kunstijsbaan en hardcore-festival The Sound 
of Revolution in het Klokgebouw) de eerste 
editie van Prognosis. Het festival trekt een 
zeer internationaal gemêleerd publiek en wordt 
genomineerd als beste indoor festival bij de 
European Festival Awards.

Andere festivals die plaatsvinden in de Effenaar: 
de tweede editie van Faster & Louder en de 
zomereditie van hardcore-festival The Sound Of 
Revolution.

“We wisselden van kleine zaal naar grote om 
alles een beetje te proeven. We hebben ons 
geen moment verveeld. Vooral de laatste shows 
van Indian Askin en Navarone vielen geweldig 
in de smaak! Voor herhaling vatbaar en smaakt 
naar meer. Ik hoop dat we dit jaar ook kunnen 
gaan, met de pas aangekondigde acts. Een 
paar jeugdhelden van ons, die we jaren gemist 
hebben.”
– Roy Knapen over Come As You Are

“Jaren geleden was mijn zoon al een megagrote 
fan van de band Johan. Bij één van zijn eerste 
concerten mocht hij even handjes gaan schudden 
in de kleedkamer. Vanwege zijn leeftijd indertijd 
(10-12 jaar) kon hij het aangeboden bier niet 
accepteren, maar hij wilde wel even met hen 
op de foto, tussen de bandleden op de bank. 
Met een foto en een mini-Mars gingen we weer 
naar huis. Jarenlang hebben we nog contact 
gehouden met de jongens van de band en 
behoorlijk wat concerten gezien. 

RICK DE LEEUW & BAND @ COME AS YOU ARE | FOTO: NADIA HAGEN
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Zo ook bij de laatste van 2019 tijdens Come As 
You Are. Van tevoren had ik al contact gehad met 
Jacob, de zanger, om te kijken of we dat fotootje 
op de bank nog eens over konden doen, én dat 
Daan nu eindelijk die biertjes eens met hen kon 
gaan drinken (hij is tenslotte al 25). Jacob regelde 
twee backstage-bandjes en na de show zijn we 
naar boven gegaan en hebben de foto opnieuw 
genomen, biertjes gedronken en geproost op de 
volgende CD! Bij het verlaten van de kleedkamer 
wachtte ons de beruchte trap naar beneden 
weer. Omdat we totaal niet opgelet hadden 
waar we ergens de trap op waren gekomen, 
stonden we bijna op het podium bij Navarone 
die nog aan het spelen waren. Dan maar verder 
naar beneden... Een instrumentenhok in, maar 
wel een prima plek om de laatste noten te horen 
van Indian Askin, ook een grote favoriet van mijn 
zoon. Omdat we niet echt wisten welke deur we 
nu moesten nemen zonder weer bijna op een 
podium terecht te komen, besloten we even te 
wachten totdat hun optreden klaar was. Een 
voor een kwamen de bandleden binnen, hyper 

rondspringend en handenschuddend (ons dus 
;) Toen ik vroeg of ze nog heel even op de foto 
wilden met mijn zoon werd iedereen nog even 
in stelling gebracht en maakte ik nog een foto. 
Met een ‘Graag gedaan’ en ‘Tot gauw weer’, 
gingen ze naar hun kleedkamer en konden wij de 
juiste deur zoeken om naar buiten te glippen. We 
wilden naar huis... Deze avond had zoveel extra’s 
gebracht.”
– Gabriëla Raaijmakers over Come As you Are

“Afgelopen december ging ik naar de Metal 
Meeting. Ik had me kort daarvoor aangemeld 
op een metaldating site omdat het me leuk leek 
nieuwe mensen te ontmoeten. Ik had op het 
forum gevraagd of er iemand mee wilde. Ik kreeg 
een reactie van iemand die ook ging. Hij vroeg of 
ik een foto van mezelf wilde delen. Dus ik wilde 
via die site een foto uploaden. Ik weet niet wat 
ik had gedaan, maar ineens stond er een foto 
op. Maar niet die ik wilde. Het systeem had de 
eerste foto genomen die ik net via whatsapp 
had gekregen van mijn zus. Het was een foto 

NAVARONE @ COME AS YOU ARE | FOTO: NADIA HAGEN
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van mijn horoscoop uit de Viva. In de horoscoop 
stond: “Je seksleven kan een fikse boost krijgen. 
Je hebt behoefte aan intimiteit en dat zorgt voor 
een sexy uitstraling. Tip: stap als single gerust op 
iemand af.” Ik kreeg die foto niet meer verwijderd, 
wat ik ook deed. Ik stuurde nog een bericht “ben 
je toevallig ook schorpioen”. Ik schaamde me 
dood. Maar ik kreeg geen enkel bericht meer. 
Waarschijnlijk was hij erop afgeknapt, dacht ik. 
Op zaterdag was ik op de Metal Meeting. Terwijl 
ik aan de bar stond, kwam er ineens iemand 
op mij af met zijn telefoon met daarop de foto 
van mijn horoscoop en vroeg:   ‘ben jij dit?’ Ik 
dacht nog even om nee te zeggen. Maar toch 
niet gedaan, ik was helemaal verbaast. Ik vroeg: 
“hoe heb je me gevonden.” Hij antwoorde: “Je 
zei toch dat je bij de bar zou staan!” Ik had hem 
zelfs met foto nog niet herkend. We dronken een 
pilsje en hebben een leuke avond gehad. Maar 
hij had waarschijnlijk door mijn horoscoop hele 
andere bedoelingen. Hij vroeg of ik meeging naar 
zijn hotel. Ik zei ‘nee’ en hij snapte er niks van. 
De volgende dag had hij mij geblokkeerd op die 
site. Het was een leuke avond maar voor hem 
misschien niet zoals verwacht.”
– Anoniem over Eindhoven Metal Meeting

“I went to the Fuzz Club event last year, my 
first time there and first time in Eindhoven too.   
Absolutely loved it and was buzzing for days 
afterwards.   There was a multitude of great 
bands in a friendly, clean and well organised 
venue and typical of the Dutch people the staff 

were very friendly from the door staff to the bar 
staff.   Liked the outside chilling area where you 
could meet the bands too.”
– Mike Smith over Fuzz Club Eindhoven 

FUZZ CLUB | FOTO: PAUL VERHAGEN

BLOODSHED FEST | FOTO: PAUL VERHAGEN
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M.O.D. @ EINDHOVEN METAL MEETING | FOTO: PAUL VERHAGEN

BOB WAYNE | FASTER & LOUDER | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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Sinds de start in 2015 is DDW Music uitge
roeid tot een zekerheid tijdens de Dutch 
Design Week avonden. En ook in 2019 nemen 
boekings kantoor Friendly Fire en Effenaar de 
muzikale invulling op zich. Net als voorgaande 
jaren is het muziek programma net zo divers 
en vooruitstrevend als DDW zelf; van noise 
en punk tot pop en roots. Deze vijfde editie 
vindt plaats in de Altstadt, Dynamo, Fifth, De 
Rozenknop, het Stroomhuis en natuurlijk in de 
Effenaar zelf.

Naast het stadsprogramma zijn er ook dit jaar 
weer een aantal DDW Music Specials, waaronder 
die van neder-hiphop grootheden Rico & Sticks, 
Turkse psychband Altın Gün en pianiste Iris Hond. 

 DDW MUSIC 
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“Ik ben haar eerst gaan volgen op LinkedIn. Daar 
ging ze me echt inspireren, vooral omdat ze 
voor dezelfde doelgroep werkt als ik; mensen in 
(geestelijke) nood. Toen ik zag dat ze een con-
cert ging geven in de Effenaar kon ik mijn man 
verleiden om mee te gaan. Eigenlijk een man die 
van keiharde muziek houdt en daarvoor ook vaak 
de Effenaar bezoekt. Toen we binnenkwamen 
kreeg ik al kippenvel. Alles was opgesteld als 
in een klassieke concertzaal en er heerste een 
rustige sfeer. Toen begon ze en deed ze haar 
schoenen uit. Door de prachtige muziek raakte 
ik gewoon in trance en de belichting hielp hier 
ook enorm bij. Toen zij iemand in het publiek 
vroeg iets persoonlijks te delen, liepen de 
tranen me over de wangen. Wat geweldig dat 
mensen kwetsbaar mogen zijn, dat is zo helend. 
Compleet gelukkig reden we naar huis, nog 
nagenietend van de prachtervaring. Het applaus 
was voor Iris maar ook voor jullie bij dezen: Dank 
jullie wel daarvoor.”
– Pim Walrecht over Iris Hond

IRIS HOND | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

MUHOLOS | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

JOB ROGGEVEEN | FOTO: TOM HEUIJERJANS EMA MCGRATH | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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 HE INO 

“Ik was daar met mijn zus als een eerbetoon aan onze overleden moeder, die fan was. Ik heb Heino 
mijn hele jeugd vervloekt... Maar hij bleek met zijn 80 jaar zo fit als een hoentje. Ik vreesde dat hij 
op adem moest komen toen hij vrij vroeg in de show zijn kleinzoon naar voren schoof voor een paar 
nummers. Maar daarna ging hij vol gas door. En hij wilde niet stoppen op het einde. De band was al in 
aan het pakken toen hij nog een keer terug kwam voor een extra toegift. En we konden nagenoeg alles 
meezingen. Tóch een nuttige opvoeding gehad.”
– Harm Bosch

HEINO | FOTO: WILLEM WOUTERSE
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 EUT + 
 45ACIDBABIES 
“15 december 2019 draaide ik als concert-DJ bij 
EUT en 45ACIDBABIES. Ik wilde hier ontzettend 
graag bij dj-en. Ik draaide namelijk 11 maanden 
hiervoor in Tilburg bij een concert van EUT en ik 
heb nog nooit zoveel complimenten ontvangen 
van een band. Het bleek dat mijn muziek bijna 
een exacte kopie was van een favoriete playlist 
van één van de bandleden! Ik dus weer met 
mijn indieclassics naar een concert van EUT, dit 

keer in Eindhoven. Ik was alleen heel erg bang 
dat ze me niet meer kenden of niet meer wisten 
dat ik in Tilburg had gedraaid. En wat bleek? Ze 
wisten het nog! En ze waren weer erg blij met 
mijn muziek. Ik kreeg naderhand ook nog een 
EUT shirt in mijn handen geduwd. Heel erg leuk! 
Soms zijn de bands gewoon beter publiek dan 
het publiek zelf.”
– Marit (DJ Waves)

EUT | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

45ACIDBABIES | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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 ANNEKE VAN 
 G IERSBERGEN 
In november viert Anneke van Giersbergen 
haar 25jarig jubileum op het podium met 
twee uit verkochte shows in de grote zaal. De 
zangeres van onder andere The Gathering, 
Aqua de Annique en VUUR nodigt voor deze 
avonden een keur aan muzikale gasten 
uit, waaronder Sharon den Adel (Within 
Temptation), Daniel Cavanagh (Anathema) 
en het Kamerata Zuid String Orchestra.

“Ik heb voor de 15 keer mijn liefde van het leven 
gezien bij jullie in de Effenaar. Zo vaak heb ik 
An neke van Giersbergen al gezien en gehoord. 
Bes te Nederlandse zangeres, maar dat is mijn 
mening. Nog nooit meegemaakt dat ik bij een 
rock, metal en klassiek concert fluisterend drin-
ken moest bestellen. Wat een geweldige show 
was dat zeg. Is één van mijn favoriete concerten 
en ik ga al ruim dertig jaar naar concerten en 
festivals.”
– Loewus Verkuilen
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“Anneke van Giersbergen was indrukwekkend, met voor mij, als verhuisde Brabander, een extra 
pluspuntje; Björn van der Doelen als spreek stalmeester. Dat adviseer ik bij elk concert.”
– Harm Bosch

“Geweldige show met enorme variëteit. We renden van de klassieke stukken naar de rock en over de 
metal terug naar de prog, met daar tussendoor een knap staaltje dichters/cabaret werk van Björn van 
der Doelen.” 
– Roy Knapen

FOTO'S: WILLEM WOUTERSE
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 EFFENAAR 
 IN DE STAD 
Ook in 2019 gaat de Effenaar door met de 
zoektocht om de juiste muziekstromingen 
te verbinden met de juiste omgeving. Zo 
leent de bovenzaal van het bruine café De 
Rozen knop zich uitstekend voor rootsy 
singersong writers en gaat de blues en 
americana al jaren lang hand in hand in Café 
Wilhelmina. Is mu ziekc afé de Altstadt nog 
steeds de ideale plek voor poppy gitaarrock 
en elektro en blijkt het Stroomhuis niet 
alleen de beste plek voor garagerock, maar 
leent de rauwe omgeving zich ook heel 
goed voor opkomende hiphop, waarin we 
samenwerken met lokale aanjagers als 
Boolin’ en De Stroom. 

Ook de samenwerking met Blue Collar Hotel 
op het gebied van punk en hardcore zetten we 
door in 2019 en vonden we in jazzcafé Fifth
NRE de ideale partner voor een nieuw op te 
zetten soulvolle en jazzy programmalijn.

FATA BOOM @ ALTSTADT | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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 EFFENAAR 
 IN DE STAD 

“Toch wel een andere sfeer dan in de Effenaar 
zelf, hier in de Altstadt. Het café dat ik al 
ken vanaf de jaren 70 toen ik er ook kwam. 
Ik snoof de geur van toen weer in dit bruine 
café tijdens de meer dan eigentijdse show 
van Jett Rebel. Hij had het duidelijk naar zijn 
zin in deze beslotenheid. Een bijna persoonlijk 
concert, fijne sfeer daardoor. En ook het feit 
dat speciale verzoekjes werden gehonoreerd, 
werkte daar aan mee. Speciale en fijne avond 
gehad.”
– Adri Steenbakkers over Jett Rebel in de 
Altstadt

NASHVILLE PUSSY @ BLUECOLLAR HOTEL | FOTO: BRENDY WIJDEVEN

MATT BIANCO @ FIFTH NRE | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

CHARLIE CROCKETT @ DE ROZENKNOP

2323



“We kijken altijd erg uit naar de shows die we 
samen met de Effenaar doen. Op deze manier 
krijgen we bands over de vloer die buiten onze 
reguliere scope vallen of welke voor ons niet 
haalbaar lijken om op eigen naam te boeken. 
De Effenaar heeft toch een stuk groter 
netwerk met boekingskantoren en daarnaast 
een veel groter bereik qua promotie.

Zo hadden we begin 2019 Whispering Sons 
op een donderdagavond staan. Die band 
ging als een speer en pikte op de weg naar 
Eurosonic nog mooi een show mee in het 
zuiden des lands. Dit was echt een buiten-
kansje, en zo hadden we ineens de kroeg vol 
staan met Belgische 40+ new wavers. Die 
wil den deze new kids on the block graag voor 
een relatief lage entree even meepikken in 
een kleine zaal voordat de grote doorbraak in 
zou zetten. En inderdaad, een paar maanden 
later stonden ze o.a. op Werchter, Best Kept 
Secret en Sziget. Super vette show ook!”
– Nico Winkelmolen, programmeur Café 
Wilhelmina.

KAIA KATER @ DE ROZENKNOP | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

YUNG GODS @ STROOMHUIS | FOTO: MAUD STAASSEN
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YAK @ ALTSTADT | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

THIJS BOONTJES @ CAFÉ WILHELMINA | FOTO: WILLEM WOUTERSE
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 EINDHOVENSE BANDS 

De Effenaar is er niet alleen voor grote (inter)nationale acts. Ook de regionale en lokale bands 
proberen we zoveel mogelijk een podium te bieden. Zo is de Effenaar gastheer voor de 
releaseshows van onder andere indieband Wolfendale, rapper Dada, woordkunstenaar Marco 
Martens en retrorockband Mooon, ziet het festival Faster & Louder een niet verwachte maar zeer 
goed ontvangen reünie van de Eindhovense punkband The Spades op het podium en viert het 
Stroomhuis samen met Charlie & The Lesbians de thuiskomst van de band na hun internationale 
tour. Daarnaast staat op avonden als Uit De Riolen van Eindhoven en Entree een keur van 
aanstormend talent op het podium.

In december staat de kleine zaal tweemaal volgepakt voor het afscheid van één van de meest spraak-
makende bands uit Eindhoven van de laatste jaren. Mozes And The Firstborn gaat in retraite, maar voordat 
de band de instrumenten (tijdelijk) aan de wilgen hangt, zetten ze nog tweemaal de kleine zaal op zijn kop.

BRAZ | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG TANKZILLA | FOTO: PAUL VERHAGEN
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“Het warme bad van de lokale bands tijdens 
Entree, 3Voor12, School’s Out en Uit de Riolen. 
Ik herinner me met name ‘onze’ Marina (want 
zij werkte ook bij ons café-restaurant) van 
Sabberdeya die totaal loos ging on stage. Tjalling 
met de lange nummers vol climax opbouw en 
explosies, ik ben fan!”
– Marcia Ter Wee, productiemedewerker Effenaar 

THE SPADES | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

MOZES AND THE FIRSTBORN | FOTO: WILLEM WOUTERSE

2727



 THE DEATH SOUTH 

“Als zoon van één van de beste banjolisten van Nederland (Cas Mulder) is de Bluegrass mij met de 
paplepel ingegoten. Het concert van de Dead South met mijn dochter was een grote verrassing. Niet 
alleen is de band super! Ook het enthousiaste publiek is een grote verrassing! The Dead South rocks 
en keeps the Bluegrass alive!”
– Evert Mulder

FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG
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 SLEEPING WITH 
 SIRENS 
“Ik had gelezen dat er een voorprogramma was 
en dat daarna Sleeping With Sirens speelde. 
Het licht ging uit, de showlichten gingen aan en 
ik hoorde de mensen giebelen en gillen. Bij het 
eerste geluid van de gitaar, toen de drummer 
zachtjes met de drumsticks sloeg en de zanger 
zijn mond open deed, was het dak eraf. Vanaf het 
eerste moment was er een goeie vibe in de zaal. 
Iedereen ging uit zijn dak. Het voorprogramma 
was te gek! Ik heb zelfs een cd gekocht en daar 
ben ik nu zo zuinig op, dat ik het alleen wil draaien 
als ik aan die avond wil terugdenken.
Daarna kwam Sleeping With Sirens. Iedereen 
ging het podium op en af. Het was een 
gekkenhuis. Leuk om mee te maken. 

Ik kan goed mijn emoties kwijt in de liedjes van 
Sleeping With Sirens. Het is echt een uitlaatklep. 
Ik sta thuis zelfs zo mee te zingen en te springen 
dat mijn bovenbuurvrouw soms op mijn deur 
bonst dat ik rustiger moet doen. Oeps...”
– Lisan Spierings

“Ik ben samen met mijn zus naar de show van 
Sleeping With Sirens geweest. Het was een 
van de eerste concerten waar jongeren van mijn 
leeftijd waren. Het was superleuk. Aan het einde 
van het concert stond ik nog zo te springen dat 
mijn zus er hoofdpijn van kreeg.”
– Nienke Verschuuren

FOTO: WOUTER VAN NOORT
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 SMART VENUE 

Ook in 2019 gaat Effenaar onder de noemer 
Smart Venue door met het onderzoeken 
hoe nieuwe technieken als virtual en 
augmented reality en artificiële intelligentie 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
muziekindustrie en beleving. Deze zoektocht 
krijgt een extra zetje met het Fieldlab Sociale 
Cohesie. In samenwerking met ClickNL, 
maakt Effenaar Smart Venue tien kortlopende, 
kleinschalige experimenten mogelijk, waarin 
wordt onderzocht hoe nieuwe technologieën 
een rol kunnen spelen in het bevorderen van 
sociale cohesie. Partners die al deel hebben 
genomen aan een project, zijn onder andere 
Zuyd Hogeschool, Stichting Sint Trudo, 
Fontys Hogescholen, TU Delft en Gemeente 
Eindhoven.

Daarnaast staat Smart Venue aan de basis van 
het biografische boek ‘BORGERS - muziek in de 
familie.’ Door middel van augmented reality leven 
de pagina’s van het boek op, en kan de lezer een 
extra laag ontdekken met muziek en filmpjes van 
de muzikale Borgers familie.
2019 wordt afgesloten met de opening van 
de 4DR studio, waarin personen tot in de 
kleinste details worden gefilmd en realistisch 
tot 3-dimensionaal leven komen. De eerste 
samenwerking is met platenmaatschappij Warner 
Music en de Belgische band Clouseau, die de 
beelden voor hun clip ‘Tweesprong’ opnemen in 
de groene studio.

SMART VENUE: AUGMENTED REALITY SOFTWARE | FOTO: DICK RENNINGS

SMART VENUE: AUGMENTED REALITY SOFTWARE

SMART VENUE: HARDWARE OWOW
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CHAGALL | FOTO: ROOS PIERSON

BERTUS BORGERS PRESENTEERT BOEK BORGERS - MUZIEK IN DE FAMILIE | FOTO: PATRICK SPRUYTENBURG

SMART VENUE: CLOUSEAU

3131



ONTWERP: ATTAK

ONTWERP: TUOMAS VALTANENONTWERP: INGRID ENACHEONTWERP: KLIM VAN DE LAARSCHOT

ONTWERP: ANDREW TSENG
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 2019 IN AFFICHES 



ONTWERP: RIK STABEL

ONTWERP: GELNN PEETERSONTWERP: IRIS VAN DEN AKKER ONTWERP: GIJS KAST

ONTWERP: ROEL VENNEKENS
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Aantal bezoekers:           
2017:  153.568
2018: 145.031
2019:  145.131

Aantal evenementen:   
2017: 347
2018:  357
2019: 368

Aantal uitverkochte shows:
2017: 56
2018: 50
2019: 54

Omzet uit activiteiten  Resultaat
2017: 3.736.122 305.752
2018: 3.632.484 71.601
2019:  3.662.501 146.823

Aantal evenementen buiten de Effenaar: 76
Aantal optredens Eindhovense artiesten: 262
Aantal festivals: 17
Aantal verschillende nationaliteiten van de bezoekers: 84

 2019 IN CIJFERS 
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MONSTER MAGNET | FOTO: NADIA HAGEN



Effenaar Dommelstraat 2 
 5611 CK Eindhoven 
 www.effenaar.nl 
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