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7 januari  Paard van Troje Den Haag
14 januari  Eurosonic Noorderslag Groningen
15 januari  Gigant Apeldoorn
19 januari  013 Tilburg
2 maart  Mezz Breda
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kaanse serie Twin Peaks, niet tot de standaard behoren. ‘Het is niet dat 
we letterlijk allerlei wetenschappelijke theorieën gebruiken, maar onze 
teksten gaan wel vaak over wetenschappers die iets op het spoor zijn, 
of die net een stapje te ver gaan. Het zijn als het ware stripboekachtige 
wetenschapsverhaaltjes. Dat vinden we tof’, zegt Sander met een 
grote glimlach.
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Ook het maakproces van Foghorn is beïnvloed door de cinematische 
achtergrond van de Eindhovenaren. Sander: ‘We benaderden de plaat 
hetzelfde als onze fi lms. We dachten in scènes; wanneer komen perso-
nages elkaar tegen, wat voor beelden roept het op en meer van dat 
soort dingen. We hebben steeds gekeken naar hoe wij fi lms maken. Van 
daaruit vertrokken we. Het bleek enorm veel vrijheid te geven en een 
betere manier van werken te zijn dan ieder liedje als apart te beschou-
wen. Maar hierdoor zijn we eigenlijk nooit echt bezig geweest met hoe 
we ons werk naar het podium zouden kunnen vertalen. Dat bleek eerst 
ook behoorlijk onpraktisch te zijn, maar het is ons toch gelukt.’
De industriële omgeving waarin het album tot stand kwam, heeft zijn 
sporen nagelaten. De nummers zijn niet zoals men uit de gemoede-
lijke lichtstad Eindhoven zou verwachten: eerder donker dan licht en 
vaak vol onbehagen. ‘Het Philipspand heeft ons erg beïnvloed. Waar 
wij onze animatiestudio hebben, zat voorheen een natuurkundig labo-
ratorium waar onderzoek naar nieuwe technologische snufjes werd 
gedaan.  Alles werd daar uitgevonden, het nieuwste van het nieuwste 
en alles was top secret. Je voelt dat die sfeer nog in het pand hangt 

en je ziet die ook letterlijk terug. De muren zijn bijvoorbeeld extreem 
dik tegen bedrijfsspionage en er zijn extra deuren en sluizen. Heel 
spannend allemaal.’ 
Sander vertelt verder: ‘De piepkleine ruimte waar onze daadwerkelijke 
opnamestudio zit, was vroeger een ruimte waar producten van concur-
renten werden opengemaakt om te zien wat er zoal in zat. Dat soort 
verhalen werken echt op ons in. Daar kunnen we meteen iets mee. Als 
je door het gebouw loopt, proef je dat allemaal. In sfeer klopt het 
helemaal met onze muziek.’
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Paul Evers, voormalig hoofdredacteur van muziekblad OOR, beweerde 
eens in een interview: donkere, deprimerende invloeden leiden tot de 
diepste en mooiste kunstuitingen. Zijn onderbouwing spreekt boekdelen: 
‘Het moet niet gaan over hoe leuk het allemaal is. Dan is ’t wat mij betreft 
snel gedaan.’ Sander deelt deze mening. ‘Met donkere muziek kunnen 
we het beste een boodschap overbrengen. Het is voor ons de sfeer waar 
we het meeste uit kunnen halen. Vooral omdat we ook veel ’s nachts in 
dat pand werkten in een beetje bedompte sfeer. Dan kom je niet heel snel 
met een swingende salsaplaat aanzetten. Je refl ecteert wat je om je heen 
waarneemt. De bands waar we naar luisteren en door geïnspireerd zijn, 
zitten ook allemaal in de melancholische hoek: Portishead, Radiohead, 
Grizzly Bear, The Morning Benders, Warpaint; dat soort namen. Als we 
een lange fi lm zouden maken, zou die ook traag, donker en sfeervol 
worden. Onze muziek moet mysterieus zijn en vragen oproepen, je mag 
er best een paranoïde gevoel van krijgen. Dat ligt ons gewoon.’ 

WOLFENDALE


