
BJ Snowden
Ze werd vermeld in het boek ”Songs 
In The Key Of Z” van Irwin Chusid en 
kreeg mede daardoor cult-status, 
deze onderwijzeres uit Canada die 
klinkt alsof de jaren ’90 nog maar net 
begonnen zijn met haar 
onweerstaanbare zelfgeschreven 
casio-pop-tunes. We zijn zeer vereerd 
met haar komst. Niet gehinderd door 
conventies over toonvastheid, niet te 
vergelijken met wie dan ook, en niet 
te missen!

Ver Uit de Maat  -  Het complete programma!

Steye Felix & Rogier Jacobs
Deze groep brengt de realiteit terug tot  
waar de realiteit begon als fictie. Twee 
jongens van Ameland (14 en 15 jaar 
oud) hebben een nieuwe sound 
uitgevonden: Fonotisme. Dans en vind 
de fictie in je eigen realiteit.

Pancake Promises
Graham Boosey is al jaren een groot 
fan van Ver Uit de Maat, en oprichter 
van het Britse floppy disk label Wrieuw 
Recordings. Hij wist succes te boeken 
met het componeren van 
reclamemuziek en heeft inmiddels een 
breed scala aan catchy midi jinges 
vervaardigd voor verscheidene huis-, 
tuin- en keukenproducten.

Verkeerd gekruid
Al je ellende verdampt wanneer dit driekoppig duo uit 
Leiden en Den Haag hun verwarrende Nederlandstalige 
liederen ten gehore brengt. Geholpen door een gezonde 
portie baldadigheid, theatrale knipogen en een heuse 
danseres slaan zij het publiek bijna letterlijk uit het veld op 
onnavolgbare wijze.

Mr. Vast
De onovertroffen Henry Sargeant - bekend van de Britse, 
anarchistische feestband Wevie Stonder -  is helemaal 
terug als Mr. Vast! Hij belooft ons te overstelpen met rare 
verhalen, absurde kostuums en dikke hits. Deze ‘quiz 
master’ met alle verkeerde antwoorden is de ultieme 
uitsmijter.

Bomschors
Broken Toaster Records, een label "dedicated to the 
kink and think about what you can expect from the 
fruit loops", brengt dribbelende dubbeldrummende 
basriffende brokken.  Lekker schrapen!



KUTWYV
Lorna Buckley is zonder twijfel de 
enige vrouw in Nederland met zo'n 
extreme performance, die elke keer 
weer anders is. Ze leerde de fijne 
kneepjes van het vak bij de 
roemruchte FCKN BSTRDS, maar 
is in haar eentje niet minder 
overdonderend qua noise en visueel 
spektakel. 

Elektrik Hannes 
Hannes Kuiper (1945) is al sinds de 
jaren zestig schilder, muzikant en 
levenskunstenaar. Zijn schilderijen 
herken je in een oogopslag en zijn 
muziek bij de eerste noot. In 1995 
veranderde deze autodidact de wereld 
door als Elektrik Hannes de 
fantastische CD ‘Mompelingen’ uit te 
geven. Op Ver Uit De Maat klimt hij met 
band nogmaals het podium op om te 
laten zien hoe hij dat voor elkaar 
speelde.

Epeleptic Domino’s
Is het je ooit overkomen dat je een gesprek 
meepikte dat je eigenlijk nooit had willen 
horen? Dan weet je precies wat je van 
Epeleptic Domino’s moet verwachten. Dit 
nieuwe project van bassist Bruno Xavier da 
Silva en dichter Joshua Baumgarten is even 
cryptisch en enigmatisch als het leven.

Zwarte Mier
Er sluipt een wild beest 
rond in Gent; een zwarte 
mier die de mensen 
zonder waarschuwing 
bespringt. Inmiddels schijnt 
deze mysterieuze ‘Zwarte 
Mier’ ook al in Rotterdam 
te zijn gesignaleerd met 
een klassieke gitaar. En 
als hij die omhangt zullen 
de kleren niet lang aan 
blijven…

Eothen Stearn
Eo believes we are 
entrenched in a deeply 
surreal and dystopian reality, 
but have grown so 
accustomed to it that we no 
longer even notice. 
Channeling work through this 
path Eo makes multi-faceted 
chaotic work that embodies 
an aesthetic and attention of 
what being alive feels like 
today. Often incorporating live 
action, spoken word, 
projection, sculpture, 
improvisation, costume and 
sound. 

Goodiepal & Pals
"The Goodiepal has started a band, 
and taht is the only way you will here 
him from now on and a a long itme 
into the future...the band consists of 
core members Nynne roberta 
Pedersen Pedersen, daniel S bøtcher,  
Fanny Sif pedersen x 2, Sara Nigard 
Rosendal, Tara Pattenden, Rosaline 
Münster & oliver Laumann, whit 
Goodiepal as teh conductor and band 
leater so to speak..the band 
performns amoung other specialitys, 
Icelandic animated notation, Faroish 
techno, and scootys rave, it's a 
kommunist techno jazz goupe, Mr 
scandinavia whit a whole lot of 
scandinaviens on top...think 
everyhting you like about norway and 
is afraid about whit sweden, enjoy 
about finland, fancy abrout iceland 
and forgets about denmark,…."



The Shovels
Je hebt van die muziek die de gehele mensheid eigenlijk 
gehoord zou moeten hebben. Daarom hebben we de 
crème de la crème van de Belgische popscene uitgenodigd 
in de vorm van sixties-fanaat Erik Debny en zijn 
weergaloze band The Shovels. Deze Hasseltse strijders 
tegen ‘de verloedering’ brengen al jaren de muziek van de 
toekomst, maar dan met antieke apparatuur. Zien is 
geloven!

Geo Wyeth: JUICE INFERNO
We cross the street, or just yell out across the street.  How's the when going? I 
am looking for Juice, have you seen her?  Trade this information for some 
tired red jumper, or strike a deal for some orange drink, at the shop on the 
corner.  A sponge could do the trick, after the morning rush, after the fire burns 
down your studio, after a good soak, maybe you'll notice her. Juice moved in 
upstairs, pushed you right off your Barca-Lounger, right off your internet 
relaxation time!  Right in front!  I'm right in front!  I love drinking Juice in the 
morning, it always wakes me up.  

DJ Hoekboud
DJ Hoekboud draait 
plaatjes die je toegankelijk 
zou kunnen noemen en put  
uit zeer uiteenlopende 
genres, maar zijn timing en 
keuze voor het juiste 
nummer op het juiste 
moment zijn onnavolgbaar. 

Tessa de Swart
Wie op zoek is naar onversneden passie 
kan bij Tessa de Swart terecht. Zonder 
rem op haar expressie etaleert zij 
schaamteloos haar emoties in 
tekeningen en teksten die zij tijdens 
performances voordraagt. Zowel rauw 
als teer en met een gezonde portie 
zwarte humor! Free Noise Ensemble

Avant garde noise uit 
Dordrecht. Psychedelisch 
onvoorspelbaar. Een show 
kan alle kanten op gaan. 
Muziek, performance, 
verwarring, liefde.

Dr. Moffe
Dr. Moffe draait ultra-obscure muziek van 
Duitse cassettelabels uit de vroege jaren 80 - 
zo obscuur dat je dit niet zult horen op de 
Neue Deutsche Welle-playlist van de WORM 
Wunderbar!


