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Het is maar weer eens duidelijk geworden hoe belangrijk muziek is in moeilijke tijden. Tijdens 

de quarantaine vanwege het coronavirus blijven mensen over de hele wereld dankzij muziek 

met elkaar in contact. 

Er wordt muziek gemaakt om elkaar een hart onder de riem te steken en iets te doen 

tegen eenzaamheid en verveling. Hele steden staan op het balkon met elkaar te zingen, 

zieke en oude mensen krijgen privéconcerten op de stoep en koren zingen met elkaar via 

videoverbindingen. 

Concerten, festivals en clubnights mogen dan zijn afgelast, muzikanten vallen niet stil. Op 

het internet vind je gratis concerten via talloze livestreams, er zijn online muzieklessen en er 

worden filmpjes gepost door beroemde sterren vanuit huis. Daarbij is het gelijk duidelijk dat 
ook zij thuis zitten vanwege de maatregelen. Op alle mogelijke manieren zorgen muzikanten 

ervoor dat iedereen genoegen en troost kan beleven aan muziek. En daarmee verdienen wat 

ons betreft alle muzikanten een groot applaus! 

Lost in Music digitaal en interactief

Lost in Music blijft aandacht besteden aan de muziekscene van HVO-Querido; in deze 

digitale editie belichten we de overige evenementen van 2019 en introduceren we weer een 

nieuwe rubriek. In deel 1 van KWIK Feat staan Joop Overgaauw en Ron Rodrigues centraal; 

muzikanten bij wie de sixties-Nederbeat door de aderen stroomt. Liefhebbers van ska en 

gerelateerde muziek kunnen lezen hoe het de dames van The Bodysnatchers is vergaan na 

de onvermijdelijke breuk, en welke nummers Space Lightning en Gruppo Sportivo hebben 

gecoverd voor het tribute-album van Specialized.                                                                   

Verder is deze editie voorzien van een bandpuzzel en veel digitale extra’s.  

Je kunt op iedere pagina doorklikken naar filmpjes, foto’s, podcasts en tips. 

Jermaine & Lies

Lost in Music is een uitgave van het muziekproject 

van HVO-Querido DOET! 

COLOFON
Lost in Music, made by  

Jermaine Rogier & Lies Schilp  

Foto’s:   
Ben Bonouvrier, Peter Kempers,  

Specialized Project, Desiré van den Berg,  

Eva Leget, Fleur Dikken, Rob Sneltjes

Teksten:   
Jermaine Rogier, Lies Schilp,  

Peter Kempers

Artwork:  
Michiel Kuijs / Ontwerppartners,  

Meta Pols / Studio Meta Pols,  

Giulia Pelizzaro / Shop Around

Redactie
muziek@hvoquerido.nl

Jermaine Rogier en Lies Schilp

Muziekschool Zuidoost
Elisabeth Cady Stantonplein 1

Amsterdam

Muziekstudio Underground
Peelstraat 85, Amsterdam

Contact
muziek@hvoquerido.nl 

Lies Schilp, François Rustveld,

Andy Grunberg

Gilbert Hamel , saxofonist van Space 
Lightning, speelt voor de senioren van het Evean 

Henriette Roland Holst Huis om hen te laten 
weten dat de buitenwereld hen niet is vergeten!
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HVO-Querido podcast

In 2019 zijn we gestart met het 

eerste seizoen van HVO-Querido’s 

podcast De Verbinding.

Deze podcastserie bestaat uit 

afleveringen	die	ze	in	het	Engels	wel	
vignettes noemen. Geen klassieke 

verhalen dus, met een duidelijk plot, 

maar meer sfeerimpressies waar-

bij je de hoofdpersonen tussen de 

regels door leert kennen. Je kunt 

de	afleveringen	van	seizoen	2	in	je	
podcast app verwachten vanaf mei 

2020. 

In de tussentijd kun je luisteren 

naar een aantal pareltjes van Radio 

De Verbinding die door de makers 

Luisteren naar Radio De Verbinding  
en naar de podcast van HVO-Querido

Radio De Verbinding in tijden van Corona

Radiomakers Hishaam Eldewieh en Carlos Tilburg verzorgen de komende weken twee keer per 

week een uitzending vanuit huis. Doe je mee? 

Wil je iemand of meerdere mensen een hart onder de riem steken in deze tijd? Stuur dan een 

WhatsApp naar Radio de Verbinding met een spraakbericht met je steunbetuiging en een song die 

je wilt horen. 

Stuur een WhatsApp spraakbericht naar 0611364248 en spreek het volgende in: 

• je naam,

• je steunbetuiging,  

Dit mag van alles zijn, een mooi woordje, gedicht of een eigen liedje of raptekst, voel je vrij.

• en vertel welk nummer je wilt horen.

speciaal voor de podcast zijn gese-

lecteerd. En natuurlijk ook naar alle 

afleveringen	van	seizoen	1.		

Je	kunt	alle	afleveringen	van	de	
HVO Querido podcast luisteren 

via Stitcher 

Radio De Verbinding zendt iedere 

woensdag van 14:00 – 15:00 en 

iedere vrijdag van 16:00 – 17:00 

uur uit online via Stads FM en in 

de ether op 106.8 FM en 

Hier	kun	je	alle	afleveringen	
terugluisteren: https://www.salto.

nl/programma/radio-de-verbin-

ding/ 
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De jaarlijkse BBQ van HVO-Querido wordt door velen gezien als hét feest 

van het jaar. Iedereen is welkom en komt er naartoe om samen gezellig te 

eten, een mooie mix van cliënten, relaties en medewerkers. 

Video

Kijk hier naar het zonnige videover-

slag https://www.youtube.com/wat-

ch?v=U05PKJs_2nQ&t=29s 

Foto’s 

https://www.facebook.com/pg/hvo-

querido/photos/?tab=album&album_

id=2309970119081817&ref=page_in-

ternal 

Foto’s

https://www.facebook.com/pg/

hvoquerido/photos/?tab=album&al-

bum_id=2315297438549085  

Trek gekregen? 

Maak zelf een heerlijke BBQ pizza 

thuis (zonder echte BBQ)

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=YjokixpRHtk 

MUZIEK op het HVO-Querido Festival

Op 4 juli 2019 werd de BBQ ge-

houden in Radion Amsterdam dat 

omgetoverd was tot een groot 

restaurant met terrasjes en knusse 

zithoekjes. Het was heerlijk weer, er 

waren	volop	fijne	hapjes	en	drankjes	
en de gasten hoefden zich geen 

moment te vervelen, want er was 

een doorlopend programma van 

muziek en entertainment. Tijdens het 

eten speelde troubadour Ronald live 

op het terras, DJ Cassie 6 draaide 

zwoele zomerhits, complimenten 

werden uitgedeeld door de charman-

te Complimentenmeisjes en je kon 

met je hele team op de foto in de 

Photobooth. 

Voor wie nog een gaatje voor het 

dessert over had waren er rollende 

keukens	met	Italiaans	ijs	en	koffie.	

“De vrijwilligers achter de buffetten 

zijn goud waard. Het loopt allemaal 

als een trein. Er is altijd genoeg te 

eten en ze scheppen je bord hele-

maal vol.”

HVO-Querido festival

“Eten en muziek is een smakelijke 

combinatie”, moeten de organisato-

ren hebben gedacht toen ze besloten 

van de BBQ een echt festival te ma-

ken. “HVO-Querido heeft geweldige 

artiesten in huis en iedereen vindt 

het leuk om op te treden”. 

Het muziekfestival ging van start 

op het podium in de grote zaal met 

een vrolijke Sing-a-long. Een keur 

aan zangers, waaronder volkszanger 

Dave van Mokum en karaoke ster 

Joki, liet het publiek van smartlap tot 

rockballad meebrullen. 

Daarna traden de rappers van Hip 

Hop Experience op en tot slot was 

het swingen op de muziek van 

HVO-Querido’s huisband Space 

Lightning. 

Sappig detail: bij het verlaten van 

Radion kreeg iedereen een appeltje 

voor de dorst mee. 
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Open Podium Alexanderkade

Het begint inmiddels een mooie traditie te 

worden, het Open Podium, een initiatief van 

het team muziek van HVO-Querido DOET!, 

dat telkens op een andere vestiging van de 

organisatie wordt georganiseerd. Deze keer 

was dus de Alexanderkade aan de beurt.

Mix

Op het podium stond een mix van lokale 

artiesten, bewoners, voormalig bewoners en 

een medewerker van de Alexanderkade, en 

zangers, rappers en muzikanten van andere 

locaties van HVO-Querido. De ruggengraat 

werd zoals altijd gevormd door de muzikan-

ten van onze Muziekschool Zuidoost, die in 

wisselende samenstellingen sinds jaar en 

dag optreden als Space Lightning.

Talent

Naast soul, funk en Surinaamse dansmu-

ziek, konden we genieten van singer-song-

writers, Ierse folk, een stand-up met 

raadsels, een oproep om lid te worden van 

de cliëntenraad en rap, veel rap.

Heel veel talent en creativiteit en heel weinig 

podiumvrees. Het was opnieuw een  

geslaagd open podium dat  

smaakt naar meer.

Rap en hiphop waren duidelijk het populairst bij het Open Podium 

dat op 28 maart 2019 werd georganiseerd bij de Alexanderkade, 

een voorziening voor jongeren van HVO-Querido, maar er waren 

ook andere muziekstijlen te beluisteren.
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Pure Liefde
 
Pure liefde overwint kom toch allemaal 

te samen met al je hebben en houwen 

plezierige tranen

de gok weer te wagen om in het nest te 

duiken                     

de hoop weer op te staan en de vogels 

horen fluiten

Steek een hart onder riem het is tijd om te 

roeien 

Zaadjes te gaan planten die flink zullen 
groeien 

Stoeien met jezelf misschien met een 

naaste 

Neem toch de tijd in al dat gehaaste 

Quarantaine dagen zeker niet de laatste 

Geloof in jezelf weet zeker dat je het gaat 

halen 

Stralen zet elkaar eens flink in het 
zonnetje Hoog in de lucht in een hete 

luchtballonnetje Varen op de wind glijden 

over water 

Wat vandaag niet lukt is bestemd voor later 

Hater knoopt het goed in je oren 

Dat wat je heb te zeggen me zeker niet zal 
gaan storen 

Behoren tot de beste wees lief ga niet 

pesten 

Karma is een bitch dus zou der niet gaan 

teste 

In het westen oosten noorden diep in het 

zuiden Waar ook ter wereld de klokken 

zullen gaan luiden

Pure liefde overwint kom toch allemaal 

te samen met al je hebben en houwen 

plezierige tranen

de gok weer te wagen om in het nest te 

duiken                     

de hoop weer op te staan en de vogels 

horen fluiten

Wat een start van het jaar is toch te gek 

voor woorden Legers in de steden op de 

uitkijk toren 

Storen van de mensen met verschillende 

wensen Frankrijk Italie dicht gegooide 

grenzen 

Lock down open up vaccinatie tegengif 

Door blijven zetten ook al als het even 
tegenzit 

Lezen dit vinger vlug braille help een handje 

Hutten bouwen Ome Kik Postjeweg Landje 

Strandje ga dan terug naar de zee Neem 

een duik in het diepe pak een schelp mee 

Terug naar huis en geef het een leuk plekje 

Dan heb je wat te vertellen einde gesprekje

Grijz

Kijk	naar	de	fantastische	Netflix	
documentaire serie  

Hip Hop Evolution

https://www.netflix.com/title/ 

80141782?s=i&trkid=13747225  

Luister hier naar Hip Hop 

Exxperience FANTA FIRE 

I SAID A HIP HOP
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Het was een volle bak bij de zesde editie van 

muziekspektakel KWIK op 14 november 2019 

in de Brakke Grond. In een bijna twee uur 

durende show vol vaart namen de muzikanten 

ons mee op een verrassende wereldreis.

We begonnen de reis met het bijna het vol-

tallige ensemble; aan de hand van de Talking 

Heads gingen we de Road to Nowhere  op. 

Maar we gingen wel degelijk ergens naar toe, 

want Ron Rodrigues en Lies Schilp namen ons 

mee naar Mozambique   van de nu eens 

zonnige Bob Dylan. 

Egbert de Haan heeft een traditie hoog te 

houden: in zo’n beetje elke jaargang van KWIK 

zingt hij een liedje van de Beatles, dit keer is 

dat Norwegian Wood  

En	omdat	je	niet	altijd	naar	een	specifieke	
plaats hoeft te reizen, maar ook naar zee kunt 

gaan of naar de bergen, bleven we nog even 

in het bos met The Cure   en Danny Klinken-

berg. 

En daarna door naar de romantische Russische 

wouden met de viool van Jan Kiel, de cello van 

Fleur Dikken en de piano van Emma Rozendaal 

in Drei Russische Lieder  .

Vandaar is het maar 

een klein stukje 

naar de Oriënt van 

Mustafa   (Queen) 

met Sharon Miede-

ma en Eric Mink en 

in een moeite door 

naar West-Indië met 

de Redemption Song  

 van Bob Marley 

vertolkt door Adam 

Brown uit Eritrea. 

Ons eigen land is ook een geliefde bestem-

ming, zeker als daar Vijftien Miljoen Mensen  

 wonen, een meezinger van Hans en Meta 

Pols. 

We zijn helemaal thuis in Mokum als Joost de 

Mare André Hazes   vertolkt. 

Van Amsterdam vliegen we door naar het 

New York van Alicia Keys  , op de planken 

gebracht door bandleider én tapdanser Joyce 

Grimes en zangeres Gabriëlla Wulf. 

Na een tussenstop in Moskou met Jan Kiel 

komen we down under in Australië, waar 

Margreet en Emma Rozendaal en didgeridoo 

speler Lies Beijerinck hun kangoeroekind kwijt 

zijn in de bekende sing-a-long van het Cocktail 

Trio  . 

Vervolgens brengt zanger en bassist Joop 

Overgaauw, zelf een Nederpopheld, het lied 

Whisky in the Jar   van zanger en bassist 

Phil Lynott (Thin Lizzy) ten gehore. Voor meer 

stoere rock gaan we de oceaan weer over naar 

Sweet Home Alabama  .

Voor	de	grote	finale	komen	we	weer	thuis	met	
The Scene: Iedereen is van de wereld en de 

wereld is van iedereen  . 

Klik op de songtitels voor YouTube filmpjes 
van het KWIK repertoire 

Meer foto’s van KWIK vind je hier

Donderdag

14 -11- 2019

Zaal: de Rode Zaal,

Brakke Grond  

Nes 45, Amsterdam 

www.brakkegrond.nl

Doors open: 19:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Entree: gratis

Reserveren:*

muziek@hvoquerido.nl

* Vanwege het aantal zitplaatsen 

is reserveren verplicht
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THE 
SPACE 

LIGHTNING
 FILES

Lost in Music verslaggever Jermaine duikt in de geschiedenis van HVO- 

Querido’s roemruchte huisband Space Lightning. Wat bracht hen samen 

en wat is het geheim van hun succes. In deel 3 staat een van de leden cen-

traal die sinds 2012 deel uitmaakt van Space Lightning. Datzelfde jaar verliet  

Muziekschool Zuidoost de oude oefenruimte in het Anton de Komplein. Dit was 

de start van de professionele feestband zoals we die tegenwoordig kennen.    

Wie inspireerden jou om muziek te maken?

”Zangeressen als Chaka Khan. Qua muzieksmaak 

is er maar één iemand die er bovenuit steekt, 

en dat is Prince; omdat hij zoveel instrumenten 

speelde, en dat hij aandacht had voor vrouwelijke 

muzikanten vind ik ook mooi van hem.”

In welke bands heb je gespeeld voordat je bij 

Space Lightning terechtkwam?

”Er waren een aantal bands waar ik in speelde, 

maar ik deed voornamelijk achtergrondzang. En 

ietsje daarvoor terug zat ik in de kerk, en daar zat 

ik in een groepje a la BeBe en CeCe Winans . Dat 

deden we met z’n vieren; twee jongens en twee 

meiden waaronder Berget Lewis.”

Hoe ben je bij Space Lightning terechtgekomen?

”Ik liep een keer op de Middenweg in Oost en werd 

ik meegenomen door een muzikant die ik kende 

naar de Q-Factory, en daar was Space Lightning 

aan het oefenen. Er was net een zangeres weg, 

en toen kwam ik dus zeg maar gelegen op dat 

specifieke	moment.	Dat	repertoire	wat	die	vorige	
zangeres deed kende ik allemaal; ik viel met de 

deur in huis en was direct aangenomen.”

Wat zijn je favoriete nummers in het repertoire?

”Alles wat ik zing is favoriet. Ik kies niet ‘random’ 

uit, ik ga er goed over nadenken of het bij m’n stem 

past; maar één van m’n favorieten is toch wel Gold 

van Prince; het is zo’n mooie tekst, en spiritueel 

brengt het me in vervoering.”  

Wat zijn de hoogtepunten tot nu toe?”

Er op uit gaan als je een optreden hebt. Bloed, 

zweet, tranen soms; en dan heb je als resultaat dat 

je mag gaan performen. En ook de studio-opna-

men in Brabant een paar maanden terug; dat we 

onze eigen nummers hebben opgenomen waarvan 

een is uitgezonden naar Londen, Engeland. 

Heb je nog advies voor beginnende bands?

”Het is natuurlijk heel belangrijk dat je allemaal 

dezelfde kant opkijkt, gemotiveerd bent. Een band 

samenstellen is geen probleem, maar een band 

vasthouden is dan de grootste uitdaging, dus het 

is heel belangrijk dat je goed met elkaar afspreekt 

wat je gaat doen, hoe je het wilt gaan doen en 

natuurlijk je eigen nummers doen. Alhoewel, voor 

een beginnende band is het dan toch wel bijna 

een regel dat je met covers begint, de herkenbare 

muziek, en van daaruit geleidelijk met je eigen 

nummers komt”. 

ALICE 

RESIDA
Zangeres  

Optreden Space Lightning   
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Al een paar jaar achtereen 

maken cliënten en medewerkers 

van HVO-Querido samen een 

bijzondere muzikale kerstgroet. 

Met een zelfgeschreven lied en 

videoclip wensen zij iedereen 

fijne feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. 

In 2019 was het de beurt aan 

HVO-Querido’s huisband Space 

Lightning. Bandleider en oprichter 

Delano Fransman schreef het catchy 

kerstliedje “Rondom de kerstboom,” 

met hoofdrollen voor zangeres 

Alice Resida en rappers Grijz en 

SugSugaa.

Tijdens een gezellige middag 

in december werd de videoclip 

opgenomen	door	filmers	Peter	en	
Edu Calicher. Een vrolijke clip met 

een mooie kerstboodschap; iedereen 

is welkom om binnen te komen, mee 

te eten en te dansen rondom de 

kerstboom.

Rondom de Kerstboom werd binnen 

twee dagen al 30.000 keer bekeken 

op Facebook.  

Je kunt deze kersthit horen en zien 

op: youtu.be/E1CXPb1Qa_A  

Rondom de Kerstboom
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The Bodysnatchers, een van de weinige 

vrouwelijke skabands ooit, behoorde tot 

de 2 Tone-beweging die in 1979 vanuit 

Engeland een ska-revival ontketende. De 

Londense ‘rudegirls’ beleefden hun korte 

bestaan als een tropenjaar; ze toerden 

achtereenvolgens met Madness, The 

Selecter en The Specials en scoorden 

twee Britse top 50-hits om in oktober 

1980 uit elkaar te gaan wegens artistieke 

meningsverschillen.

Uit The Bodysnatchers zijn The Belle 

Stars (bekend van de hit Sign Of The 

Times) voortgekomen; het slot van dit 

tweeluik is echter gewijd aan zangeres 

Rhoda Dakar, het enige nog optredende 

bandlid. 

Wat zijn je hoogtepunten uit het 2 Tone-/

Bodysnatchers-tijdperk?

“Reizen onder andere. Dat ik zoveel 

plekken heb gezien was indrukwekkend. 

Ik heb weleens eerder gereisd voor ik bij 

The Bodysnatchers kwam, maar eenmaal 

op tournee bezochten we heel Engeland 

en gingen we naar Noord-Ierland ten tijde 

van de burgeroorlog. Ik ben langs Check-

point Charlie in Berlijn geweest, zag de 

middernachtzon in Noorwegen. Ik vloog 

van New York naar LA voor een optreden, 

ging daarna uit, werd moe en besefte 

dat ik een hele dag op was.Niet voor het 

eerst, wel voor het eerst in verschillende 

tijdszones.”

2 Tone bestond slechts zeven jaar, maar 

de nalatenschap leeft nog altijd voort 

en leidde in 2019 tot de viering van het 

veertigjarig jubileum.

Volgens Dakar komt dat omdat de scene 

rond het label sterk genoeg was om 

overeind te blijven; niet voor niets werd 

2 Tone met Motown vergeleken. “Ook de 

concertfilm	Dance Craze heeft een niet te 

onderschatten rol gespeeld.”   

Dakar heeft sinds 1980 met de andere 

2 Tone-bands samengewerkt; zo had ze 

als lid van het studioproject The Special 

AKA hits met The Boiler (een oud Body-

snatchersnummer over een vrouw die 

verkracht wordt) en Free Nelson Mandela. 

In 2019 toerde Dakar met The Selecter 

tijdens hun eigen veertigjarig jubileum. 

11 oktober speelden ze in de Melkweg.                                                                                             

“Het was een lange, geweldige tournee; 

we konden goed met elkaar opschieten. 

Het meest bizarre wat ons overkwam was 

dat we werden overvallen in Mexico-Stad. 

Maar het belangrijkste was dat de concer-

ten fantastisch waren!”

Je hebt meegewerkt aan de eerste twee 

tribute-albums van Specialized en je 

bent ook ambassadrice van Tonic Music. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij deze 

organisaties?

“Voor het eerste Specialized-album werd 

ik door skaband The Communicators 

gevraagd om mee te zingen op hun versie 

van Guns of Navarone. Voor de opvolger, 

met covers van The Beat, vroeg zanger 

Dave Wakeling me welk nummer ik zou 

gaan doen, dus toen moest ik er wel een 

uitkiezen (Too Nice To Talk To).

Tijdens een concert van The Specials 

werd ik door medewerkers van Tonic ge-

vraagd of ik ambassadrice wilde worden. 

Ik geef muziekles aan mensen met een 

psychiatrische achtergrond, dus ik was 

benieuwd of zij daar bekend mee waren. 

Ze bleken werkzaam te zijn in de psychiatrie, 

dus ik wilde maar al te graag mijn medewer-

king verlenen.”                                                                                                                         

Na het album Rhoda Dakar Sings The Body-

snatchers uit 2015 (geen reünie!) heb je twee 

ep’s uitgebracht, beiden getiteld The Lo-Tek 

Four; is er nieuw materiaal op komst?

”Jazeker; we gaan straks de studio in om 

het project af te ronden. Het album heeft als 

werktitel The Lo Tek Sessions en zal zo rond 

januari 2021 verschijnen. Hopelijk komen we 

voor die tijd met wat teasers of misschien 

zelfs een a twee nummers.”
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Toen Specialized Project in 2012 een tributealbum uitbracht met covers van 

The Specials om geld in te zamelen voor jongeren die kanker hebben of in 

moeilijke omstandigheden leven, had niemand kunnen vermoeden dat er 

een hele reeks van dit soort albums zou volgen (allemaal aan een jubile-

um gebonden), plus concerten in Engeland waaronder het driedaagse Big 

One-festival in november en overzeese evenementen zoals het Australische 

SpecialOz’d.

“We hopen het elk jaar naar een 

hoger plan te tillen” vertelt Paul 

Ayriss, een van de drijvende krachten 

achter Specialized. “We hebben heel 

wat goede bands en muzikanten 

ontmoet, en dat maakte het voor ons 

mogelijk om hen te promoten omdat 

ze aan onze tribute-albums hebben 

meegewerkt.”   

Op Check One 2: A Tribute To The 

Spirit Of ’79 – het  achtste studioal-

bum – zijn dat er maar liefst zeven-

enzestig. Allemaal coveren ze een 

nummer van de bands die met het 

2 Tone-label worden geassocieerd, 

maar er niet per se een contract 

hebben getekend; dus naast The 

Specials, Madness en The Selecter 

(om het maar even bij de Grote Drie 

te houden) ook Bad Manners, UB40 

en de als soulband begonnen Dexys 

Midnight Runners.

Opvallend is dat de deelnemende 

acts de nummers naar hun eigen 

hand zetten of vrijwel intact laten, 

met hier en daar een toegevoegde 

verrassing.

Voorbeelden daarvan zijn de twee 

Nederlandse inzendingen; Gruppo 

Sportivo - met onze eigen Lies in 

de frontlinie – heeft Mirror In The 

Bathroom van The Beat onder 

handen genomen, en zodoende 

een nieuw nummer gecreëerd.                    

Space Lightning koos voor On My 

Radio van The Selecter, en hoewel 

het dicht bij het originele arrange-

ment ligt is het allesbehalve “the 

same old show.”                                                                           

Het album duurt meer dan vier uur 

(verdeeld over evenzoveel cd’s met 

een informatief boekje) en is alleen 

via internet verkrijgbaar.

Inmiddels zijn de voorbereidingen 

voor het volgende album begonnen; 

Blockbuster zal worden gewijd aan 

glamrock, het humoristische genre 

uit de vroege jaren 70 waarvan ook 

diverse 2 Tone-coryfeeën fan zijn 

geweest.         

Hoe dat uitpakt is nog even afwach-

ten, maar volgens Ayriss zullen de 

bands ditmaal worden aangemoe-

digd om buiten hun comfortzone te 

treden.

We geven 2 vierdubbelalbums 

van The Specialized Project weg. 

Stuur voor 1 mei 2020 een email 

aan muziek@hvoquerido.nl met 

daarin je naam en een korte re-

den waarom je het album graag 

wilt hebben. De winnaars krijgen 

voor 10 mei bericht. 

SPECIALIZED PROJECT

Meer informatie over The  

Specialized project vind je hier

https://specializedproject.com/

about/the-specialized-project/   

https://www.facebook.com/ 

specializedprojects/   
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(Hilversum, 1948; bassist) 

Wie inspireerden jou om muziek te 

maken?                                                          

“Mijn overleden broer (jazzgitarist 

Wim Overgaauw; 1929-1995); verder 

wisselt het nog weleens, van welke 

componist ik iets zing. In 1955 kreeg 

ik een basgitaar van mijn broer om-

dat hij iemand wilde hebben om mee 

te spelen. Ik was een van de eerste, 

Paul McCartney kwam er later mee.”

In welke bands heb je gespeeld voor 

je bij Studio Underground kwam?

“Op mijn vijftiende kwam ik in een 

bandje terecht, The Guardians, met 

vier jongens van die leeftijd. Ik was 

de ritmegitarist en een van de zan-

gers. The Guardians was een echte 

coverband, we speelden nummers 

van de Shadows en de Beatles, later 

ook van de Rolling Stones, de Kinks 

en de Small Faces. We volgden alles 

wat in Engeland gebeurde.”

“Op een gegeven moment overleed 

de moeder van de drummer, wij repe-

teerden altijd in haar huis, toen viel 

de groep uit elkaar. Daarna kwam 

de band Oliver’s Sinn, waar de naam 

vandaan kwam, weet ik niet meer. 

Het klonk gewoon goed, later heb ik 

mijn zoon Olivier genoemd. Ik heb 

ook twee kleinkinderen, twee mooie 

meisjes. Hans, de drummer van 

Oliver’s Sinn, kende ik al van de kleu-

terschool. Ook met die band hebben 

we unieke dingen meegemaakt. 

Muzikaal was het veel vrijer dan The 

Guardians, meer eigen werk ook.”

“Uit Oliver’s Sinn kwam na een fusie 

met een andere groep de band 

Yaptah voort, dat was meer psyche-

delisch, een echte hippieband, met 

lange nummers. Dat was onder meer 

met gitarist Lex Bolderdijk, ook een 

jongen uit Hilversum. Hij zit nu in het 

Metropole Orkest. 

Met Yaptah hebben we zeker vijftig 

keer, als het niet meer is, opgetreden 

in Sarasani, dat was eind jaren zes-

tig, begin jaren zeventig een bekende 

beatboerderij op Texel. Daar heb 

KWIK FEAT          
Studio Underground is een broedplaats van talent; hier oefenen de bands 

Step by Step en Strange Brew. In deel 1 aandacht voor twee muzikanten van 

Strange Brew en het overkoepelende KWIK-project.                                                                                           

JOOP OVERGAAUW

Yaptah

ik nog opnames van. Het grappige 

is dat Rob Hoeke daar toen ook 

regelmatig speelde met zijn band en 

dat wij het optreden van KWIK in Pa-

radiso (2017) begonnen met Margio, 

een nummer van Rob Hoeke uit die 

tijd, echte Nederbeat. Zo is de cirkel 

weer rond.” 

Hoe ben je bij Studio Underground 

terechtgekomen?

“Ik had Andy gesproken; ze zochten 

een bassist. Dankzij Andy ben ik 

zekerder geworden van mezelf. Ik zit 

er drie jaar in, het gaat leuk en er zit 

vooruitgang in. Ik ben blij dat ik geen 

verplichtingen heb bij anderen.”

Wat is het leukste muziekstuk?                                                                                 

“Het laatste waar ik mee bezig ben; 

ik heb gewoon geluk met Margio; ik 

vind	het	fijn	om	te	spelen,	en	dat	de	
anderen ook lekker spelen.”

Luister het interview met Joop 
bij Radio De Verbinding   
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(17 maart 1954; zanger/pianist)

Ron speelde eerst in Step by Step 

voordat hij met een aantal medemu-

zikanten  Strange Brew begon. Ron is 

gespecialiseerd in de Nederbeat uit 

de jaren zestig, een periode die hij in-

tensief heeft beleefd; maar evengoed 

zingt hij in het Portugees, de taal van 

zijn voorouders. “Muziek geeft mij 

een soort vitamines, alsof je een stuk 

fruit eet en daar heel erg van geniet; 

ik kan niet zonder muziek. Ik doe 

altijd mijn best, ik ga ervoor.”       

Wie inspireerden jou om muziek te 

maken

”Als acht-, negenjarige raakte ik ge-

inspireerd door het orgeltje van mijn 

muziekleraar op de lagere school; 

daar leerde je zingen, en het geluid 

vond ik mooi. We mochten meedoen 

met Matthäus Passion; ze zeiden ‘je 

moet doorgaan met zingen’, de ande-

re koorleden interesseerde het niks.” 

“Ik kreeg een piano, een mondharmo-

nica en maakte een namaakgitaar.        

Mijn buurjongen heeft ook invloed 

gehad; we moesten meer namaak-

gitaren maken. Op de piano kon ik 

A Whiter Shade Of Pale van Procul 

Harum en Yesterday van de Beatles 

spelen.” 

“Maar de rekeningen van het restau-

rant van mijn vader moesten betaald 

worden, en is de piano verkocht 

daardoor. Toen kon ik dus niet meer 

spelen, en het heeft jaren duren  

geduurd voor ik echt weer een  

muziekinstrument had.” 

Wat heb je gedaan voor je bij Studio 

Underground kwam?

“Op een gegeven moment ben ik in 

jongerencentrum Aknathon beland.                      

Ik kwam eerst gewoon als bezoeker 

om naar de muziek luisteren; ik had 

nog nooit gedanst, dus dat heb ik 

geleerd in de Aknathon. En toen 

zeiden ze dat ik een keertje platen 

mocht draaien. Eerst voor twee uur, 

een aantal zaterdagavonden, maar 

daarna ben ik echt heel veel platen 

gaan draaien en ben ik vaste diskjoc-

key geworden op de vrijdag- en op de  

zaterdagavond. Dat heb ik vijf a zes 

jaar gedaan (1973-79); veel mensen 

op de dansvloer gekregen met under-

groundmuziek, maar zaterdagavond 

was dan meer de top 40-muziek.”

Hoe ben je bij Studio Underground 

terechtgekomen?

“Via Yvonne Blekemolen kwam ik 

hier en heb ik weer platen gedraaid; 

nu doe ik dat niet meer zo. Toen 

werd de muziekstudio opgestart met 

professionele apparatuur.”                                                                                                                   

Wat is het leukste muziekstuk?       

”Heel moeilijk. De Stones vind ik 

mooi; We Love You, dat de cipier met 

de sleutels de gevangenis dichtgooit, 

waarna het nummer begint.”      

Wat zijn de hoogtepunten van  

Studio Underground/KWIK

”Dat ik een hele hoop nummers 

op een eenvoudige manier kan 

spelen; bijvoorbeeld Window Of 

My Eyes van Cuby & the Blizzards.                                                                         

Eind 2018 hebben we opgetreden 

in Panama, en daar heb ik twee 

nummers gezongen. Een Portugees 

nummer, O Falcão van de rock-

band Xutos & Pontapés; het andere 

nummer, You’re The Victor, was van 

Q65, een populaire Nederbeatgroep 

uit de zestiger jaren. Ik had van mijn 

vriendin een satijnen jasje gehad, 

als je dan aangekondigd word en je 

komt dan op en je begint meteen je 

mond open te doen, ik vind het een 

belevenis. Eric Mink, onze pianist 

die zo goed kan spelen, die zegt 

‘Gooi het eruit Ron!’; dat heb ik dan 

ook gedaan, ik stond echt te kijken. 

O Falcão van Xutos & Pontapés in 

het Portugees zingen, daar kan je zo 

van genieten; het gaat eigenlijk over 

iemand die eenzaam en verlaten is, 

en die eenzaamheid die steeds weer 

terugkomt en geen gevolgen heeft 

voor een nieuwe periode dat het 

beter gaat. Ik kan het zo gedragen 

zingen, en voor het eerst deed ik iets 

foutlous in het Portugees. Op het 

juiste moment gepiekt.”

KWIK FEAT                                                                                                  

RON RODRIGUES                                                                                                 

Luister de podcast  
Op stap met Ron   
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‘SLOW DOWN AMSTERDAM’ heette de show waarmee 

The Mystifiers op 8 december 2019 optraden in de Am-

sterdamse Zaal 100, een samenwerking van muziek en 

beeld. Het thema roept op om in ons drukke stadsleven 

met veel prikkels en haastigheid, soms even stil staan.

Desiré van den Berg maakte foto’s 

en	films	in	slow	motion	van	de	
muzikanten	van	The	Mystifiers	op	
hun geliefde locaties in de stad. 

Deze werden tijdens het concert op 

het toneel geprojecteerd. Ook de 

muzikanten lieten zich inspireren 

door Amsterdam. Zo speelde en 

zong Gary Huiswoud een mooie ode 

aan het Leidseplein, een plek waar hij 

zich altijd op zijn gemak voelt.

Bandleider Guy Wampa kondigde na 

afloop	aan	dat	dit	slechts	het	eerste	
deel was van een groter project. We 

gaan er dus nog meer van zien en 

horen.

Fotograaf Desiré van den Berg over 

het project: “het is een slowmotion 

portret van Amsterdam. Het biedt 

een alternatief perspectief op de 

stad, die letterlijk in slow motion in 

beeld wordt gebracht. Plaatsen en 

mensen glijden voorbij waarbij de 

bandleden centraal staan -  gecom-

bineerd met muziek geschreven, 

gecomponeerd en LIVE gespeeld 

door	The	Mystifiers”.

Interactief:

In een tijd waarin wandelen door 

Amsterdam een serieuze overweging 

is	geworden,	creëren	The	Mystifiers	
in samenwerking met STEIM en 

Soundtrack City een serie NO/City 

Walks: interactieve, participatieve, 

multi-media geluidswandelingen 

door Amsterdam. Begeleid door The 

Mystifiers’	audiovisuele	portret	van	
Amsterdam in slow motion: SLOW 

DOWN AMSTERDAM.

Meer weten over THE MYSTIFIERS?  

https://www.facebook.com/ 

themystifiers/  

 

The	Mystifiers	is	een	collectief	van	
amateurmuzikanten, professionele 

musici, conservatorium studenten, 

persoonlijk begeleiders van dak- en 

thuislozenorganisatie HVO-Querido 

en visuele kunstenaars. Met onze 

projecten streven we een breder 

maatschappelijk bewustzijn na in 

termen van het verwerven van een 

gewaardeerde plek in de samenle-

ving van onze muzikanten en daar-

mee het representeren van een grote 

groep Amsterdammers.

Onthaasten met The Mystifiers
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Waar kun je terecht?

Meld je aan voor een interessegesprek over muziek via 

muziek@hvoquerido.nl 

Wat bieden wij?

Muziekschool Zuidoost

Wil je serieus met muziek aan de slag? Een instrument 

leren spelen, zingen, rappen, componeren, produceren, 

optreden of alleen muziek maken met anderen? 

Meld je dan aan bij de Muziekschool Zuidoost! François 

Rustveld kijkt met jou wat je zou willen doen en wat er 

voor mogelijkheden zijn bij HVO-Querido DOET/Muziek. 

Muziekstudio Underground

De muziekstudio werkt nauw samen met de muziek-

school van HVO-Querido. Door deze samenwerking is er 

een leuke uitwisselingen van muzikanten ontstaan. Bij de 

studio bestaat de mogelijkheid om je muziek op te ne-

men. Je kunt er les krijgen of in een band spelen. Studio 

Underground wordt beheerd door Andy Grunberg.

Muziek op het podium:

Bij optredens op het Open Podium, KWIK, Het Ritme van 

de	Stad,	de	Hip	Hop	dag,	The	Mystifiers,	Space	Lightning	
en Strange Brew kun je de muzikanten live zien spelen op 

openbare podia in de stad. 

HVO-Querido DOET! Muziekproject

Zoek 75 bandnamen
oplossing op pagina 20 

Het HVO-Querido DOET! mu-

ziekteam:

François Rustveld  

(muziekschool Zuidoost)

Lies Schilp  

(coördinator muziek)

Andy Grunberg  

(muziekstudio Underground)

Kijk hier:

huisband Space Lightning in Paradiso

https://youtu.be/8-BPxv4Wpxc   

muziekfestival Het Ritme Van De Stad in 

Vondelpark Openluchttheater

https://youtu.be/EDrlvhG_W60   

muziekvoorstelling KWIK in Paradiso 

https://youtu.be/GLoPF83lgnU   

muziekcollectief	The	Mystifiers	in	Volta
https://youtu.be/M-GU4TJKxJA    

Hip Hop Collectief video Fanta Fire 

https://youtu.be/qoPMd1LBCdk    
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Online Evenementenkalender 2020 

iedere vrijdag 16:00 – 17:00 

iedere woensdag 14:00 – 15:00

RADIO DE VERBINDING
16:00-22:00 uur

Tot het eind van de maatregelen twee keer per week 

een uitzending vanuit huis. Doe je mee? Stuur een 

WhatsApp spraakbericht naar 0611364248 en spreek 

het volgende in;  

- Je naam 

- Je steunbetuiging. Dit mag van alles zijn, een mooi 

woordje, gedicht of een eigen liedje, voel je vrij. 

- En vertel welk nummer je wilt horen.

Hier	kun	je	alle	afleveringen	terugluisteren:	
https://www.salto.nl/programma/ 

radio-de-verbinding/   

Online via Stads FM in de ether op 106.8 FM en  

www.salto.nl/player-stadsfm/   

Altijd te beluisteren via stitcher:

HVO-QUERIDO PODCAST 
Dagelijks van 11:00 – 16:00 uur

Twee seizoenen “Op stap met..”  

Vanaf begin mei 2020 start het tweede seizoen. Je 

vindt iedere twee weken op maandag een nieuwe 

aflevering	in	de	podcast.	

https://www.stitcher.com/podcast/de-verbinding-

hvoquerido/de-verbinding?refid=asa   Verplaatst naar 2021!

We hebben besloten het Ritme Van 
De Stad festival in het Vondelpark 
openluchttheater te verplaatsen 
naar de zomer van 2021. 

Kijk hier voor een impressie van 

Het Ritme Van De Stad 2019 

https://www.youtube.com/wat-

ch?v=3wD9X7q9pYw    

Op Doet-online vind je 

een staalkaart aan online 

activiteiten gemaakt in 

6 categorieën: bewegen, 

muziek, creatief, koken, 

buiten en tours.

https://hvoquerido.nl/

doet/online/  

DOET-ONLINE
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INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS 
VOOR CLIËNTEN, MEDEWERKERS EN BEZOEKERS

WEES ALERT

ALS JE BESMETTING VERMOEDT

Gebruik papieren zakdoekjes 

(direct weggooien).

Geen handen schudden. 

Bel de huisarts alleen als  

medische hulp nodig is.

Was je handen en kleding  

vaker dan normaal.

Vermijd groepen.

De ruimte waar de  

cliënt verblijft regelmatig 

ventileren.

Zorgpersoneel:  
Blijf pas thuis bij 

neusverkoudheid of  

hoesten en koorts.  

Cliënten:  
Blijf thuis/binnen bij 

neusverkoudheid of hoesten, 

keelpijn of koorts. Meld het 

bij je begeleider.  

Overig personeel:  
Werk thuis.

VRAGEN? 
 

Meer weten? Kijk op www.rivm.nl.  
Zie voor hygiëne www.zorgvoorbeter.nl/hygiene.

 

Heb je een vraag over het 

coronavirus? Stel ‘m aan je 
eigen leidinggevende en/of eigen 

directeur door hen te mailen.

Hoest en nies in je elleboog.

Bewaar 1,5 meter afstand.

Cliëntsupportlijn
(020) 800 89 90

Voor iedereen die begeleiding 
ontvangt bij HVO-Querido is er de 
cliëntsupportlijn.

Als je minder sociale contacten hebt, kun je 

je eenzaam gaan voelen. Het kan ook vragen 

oproepen. Daarom bieden de Cliëntenraad 

en het Herstelbureau je de gelegenheid om 

telefonisch met iemand in gesprek te gaan.

Heb je behoefte aan een praatje, wil je wat kwijt 

of wil je je gewoon even uiten?

 

Je kunt ons elke dag bellen. Door de 
week van 09:00 tot 20:00 uur en in het 
weekend van 10:00 tot 18:00 uur.
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Lees hier de vorige edities van 

Lost in  Music:

EDITIE: NAJAAR 2018

in dit nummer:

HET DAK ERAF IN PARADISO  

flashback

THE MYSTIFIERS  

deelnemers inspirerend voor professionals

HIP HOP DAG

MUZIEKSCHOOL ZUIDOOST

STUDIO UNDERGROUND EDITIE: VOORJAAR 2019

in dit nummer:

THE SPACE LIGHTNING FILESPart 1 

KWIK & FRIENDS  
SCHITTEREN IN PANAMA
SAINTS & ASTRONAUTSaudiovisueel spektakel van The Mystifiers 

Radio De Verbinding
Studio Underground
Muziekschool ZO EDITIE: ZOMER 2019

in dit nummer:

HET RITME VAN DE STAD

Festival in het Vondelpark Openluchttheater

AFROBEAT IN AMSTERDAM

THE SPACE LIGHTNING FILES

Part 2

DAKLOZENDAG 2019

Radio & Podcast De Verbinding

Studio Underground

Muziekschool ZO
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https://hvoquerido.nl/wp-content/uploads/2018/10/Lost-in-Music.pdf
https://hvoquerido.nl/wp-content/uploads/2020/04/Lost-in-Music-voorjaar-2019.pdf
https://hvoquerido.nl/wp-content/uploads/2019/07/Lost-in-Music_zomer-2019.pdf

