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VOORWOORD
2016 gaat de geschiedenisboeken in als een jaar
waarin de populariteit van Nederlandse hiphop
naar ongekende hoogte steeg. Uitverkochte
shows in muziektempels als de Ziggo Dome
en Heineken Music Hall, meer mainstream
media-aandacht dan ooit en records wat
betreft aantallen views, streams en weken op
nummer 1 in de albumcharts. Voor dat laatste
was de Rotterdamse formatie Broederliefde
verantwoordelijk. Naast deze succesgroep was
bijvoorbeeld ook Sevn Alias (en zijn Rotterdam
Airlines labelgenoten) alom aanwezig in de
Nederlandse hiphopwereld. Vanuit Rotterdam
kwamen er verder albums uit van onder andere
Re:Freshed Orchestra, Hef en Vieira Nkosi.
Hiphop In Je Smoel deed van dit alles weer verslag,
maar er was meer. De spoken word scene, zeker
in Rotterdam is die bloeiend, kreeg meer plaats
op de website. Een tweede HIJSBEATS release
zag in de zomer van dit jaar het levenslicht,
voorafgegaan door online en offline competities
en een gezamenlijke opnamedag in Den Haag.
De Rewriters streetart route werd gelanceerd en
ook onder de BoomDox noemer kregen acts de
kans zich te presenteren tijdens bijvoorbeeld het
Eendracht Festival. Ook online zorgde HIJS nog
altijd voor een platform, middels de eigen content
en de Dropzone sectie, die in 2016 nog vaker
werd gebruikt dan eerdere jaren.
In dit jaaroverzicht hebben we de Rotterdamse
items van Hiphop In Je Smoel uit 2016 verzameld.
De journalistieke, eigen stukken staan in
hoofdstuk 2 op een rijtje, gevolgd door de door
ons geplaatste media-items van Rotterdamse
artiesten in hoofdstuk 3. De Dropzone
inzendingen uit 010 vinden we terug in hoofdstuk
4 en in hoofdstuk 5 berichten we over de offline
activiteiten waar HIJS bij betrokken was, zoals
BoomDox, HIJSBEATS2 en de Rewriters streetart
route. We beginnen dit jaaroverzicht echter met
een kort nieuwsoverzicht van noemenswaardige
hiphopgebeurtenissen
in
Rotterdam
het
afgelopen jaar.
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1. NIEUWSOVERZICHT 2016
Januari
- Straatrap sensatie Sevn Alias presenteert, met
hulp van onder andere Hef en Kevin, in Club
Empire zijn nieuwe release Twenty Four Sevn 2.
- Eind januari vindt in KEYMUSIC Rotterdam
een instore workshop plaats waarbij ook
wordt geselecteerd voor de later in het jaar te
verschijnen HIJSBEATS2 release.
Februari
- Het Hardheaderz label viert op 27 februari het
5-jarig bestaan met een feest in CAPSLOC in
Capelle.
Maart
- The Re:Freshed Orchestra brengt op 25 maart
hun gelijknamige album uit via Top Notch nadat
de band eerder al huisband bij de show van
Jandino Asporaat was en succesvolle bewerkingen
maakte van songs van onder meer Jay-Z en WuTang Clan.
April
- Op zaterdag 9 april is de lancering van de
Rewriters streetart route inclusief app. Dit wordt
gevierd met een officiële opening in Hoboken en
het wandelen van een stuk van de route.
- In datzelfde weekend vindt verspreid over
Rotterdam het Motel Mozaïque festival plaats,
waarbij onder andere Typhoon, Tourist LeMC en
Dichter optredens verzorgen.
- Producer Terilekst brengt in april zijn
langverwachte album Turquoise uit via Noah’s
Ark / Redrum Recordz.
Mei
- Spoken word event House of Poets houdt op 18
mei de finale in Theater Walhalla, met optredens
van onder andere L-Deep, Insayno en Be Romy.
Juni
- Juni is een productieve maand voor Rotterdamse
hiphop met videoreleases van onder andere
Kevtendencies, Far I en Raw Roets.

Juli
- BoomDox heeft een eigen podium tijdens het
Eendracht Festival 7.0. In de WORM kelder geven
onder meer Kaascouse en D-Luzion een optreden.
- Eind juli komt het album HIJSBEATS2 uit,
waarop beatmakers na een strenge selectie
via de website en battles in real life een plekje
konden veroveren. Vervolgens namen tijdens
een opnamedag in Den Haag onder andere
Rotterdammers Kevtendencies en Afronaut raps
op voor deze release.
- In dezelfde maand presenteert het Rotterdam
Airlines label van onder meer Kevin, Sevn Alias en
Jairzinho de labelcompilatie Gate 16.
Augustus
- HIJS start de videoserie HIJS Poetry waarin
voornamelijk Rotterdamse spoken word acts hun
zegje kunnen doen op camera. Onder andere
Neusa Gomes, Patrick Ribeiro en Marco Martens
staan een aflevering centraal.
September
- Het succesjaar van de Rotterdamse formatie
Broederliefde wordt bezegeld met een nieuw
record aantal weken op nummer 1 in de
albumhitlijsten met hun Hard Work Pays Off 2.
- Op 10 september vindt in het Wijkpark aan
de West-Kruiskade Word of Mouth plaats, een
festival met veel muziek en spoken word.
Oktober
- Music Matters ambassadeur en Grote Prijs van
Rotterdam finalist Monta brengt eind oktober
zijn Yaantje EP uit in samenwerking met de band
Mothers Groovebox.
November
- Oudgediende Vieira Nkosi releast zijn album
Kralienge State of Mind op donderdag 17
november met een party in het Pakhuis.
- Jaskelis wint op 20 november de finale van de
Grote Prijs van Rotterdam in LantarenVenster.
December
- Nog net voor de Kerst is cultrapper Hef uit
Hoogvliet ineens daar met een album. Zijn vierde
plaat Ruman verschijnt via Noah’s Ark.
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18 januari, event report

SEVN ALIAS VERDIENDE EEN BETERE RELEASEPARTY VOOR ‘TWENTY FOUR SEVN 2’
Dat Sevn Alias nu de te kloppen man is in
hiphopland hoeven we je niet meer uit te leggen.
Afgelopen weekend schijnt hij Noorderslag
te hebben gesloopt, waarna hij op nummer
1 belandde in de Top-25 van de collega’s van
3voor12. Een hele eer. Een dag vóór de show in
het Groningse hield Sevn zijn eigen releaseparty
van Twenty Four Sevn 2 in Club Empire in Roffa
en dat bleek niet zo’n daverend succes te zijn.
De aanvangstijd is vroeg, 19.30 staat er op de
tickets vermeld. In het Facebook-event wordt
last minute nog doorgegeven dat de party langer
duurt dan de vooraf vermelde curfew van 22.00
omdat de line-up is uitgebreid met o.a. Emms
van Broederliefde en Ronnie Flex, die naast
al bevestigde acts als Hef en Jonna Fraser als
support zullen aantreden. Wanneer we op tijd
aankomen zien we een rij vanaf de club die reikt
tot aan de andere kant van het Grotekerkplein.
Aansluiten dus. En als blijkt dat er helemaal
geen schot in de zaak zit besluit iemand van de
organisatie te schreeuwen dat mensen die al een
kaartje hebben in een andere rij moeten gaan
staan dan de mensen die nog een kaartje aan de
deur willen kopen is de chaos compleet. De rij
verplaatst zich, maar snel gaat het absoluut niet.
Als we na anderhalf uur (!) wachten in de kou ons
eerste drankje pakken begint ook daadwerkelijk
het programma pas. Era en Juicc uit AmsterdamOost komen op en zijn niet alleen zelf slecht
verstaanbaar, maar hebben ook nog eens slecht

afgemixte beats tijdens de eerste drie tracks.
Maar naarmate de beats beter klinken, worden
de rappers alleen maar meer onverstaanbaar.
Er zit weinig pit in zowel de act als het publiek,
dat lang niet zo groot is als dat de gigantische rij
buiten deed vermoeden.
Tijdens de pauzes wordt de muziek verzorgd
door een dj die denkt dat hij op een bubblingof reggaetonfeestje staat te draaien. Heel af en
toe komt er een track van Future, Fetty Wap of
Drake voorbij die wél aanslaat bij het publiek,
maar die worden gewoon weer afgewisseld met
foute ritmes. Gelukkig zijn daar Kevin (Rotterdam
Airlines) en Emms van Broederliefde die worden
aangekondigd. Samen rocken ze fanatiek de
binnenkort te verschijnen track Op De Block. Hoe
de performance verder was? Eh, er was geen
verdere performance.
De volgende act is Jonna Fraser, wiens set
gekenmerkt wordt door technische problemen
met de dj-booth. Goed bij stem, een tikkie
dronken waardoor hij nóg meer zin heeft om te
rocken zo zegt hij zelf, wil hij gaan killen. Dat wordt
helaas bij het instarten van elke track moeilijker
gemaakt. En als de apparatuur het bij een nieuwe
track helemaal af laat weten besluit Jonna dat het
genoeg is geweest en zijn set voortijdig te staken.
Het publiek wordt ongeduldig en dat lijkt de
organisatie zelf ook te merken, want na een korte
pauze wordt hoofdact Sevn Alias al aangekondigd.
De MVP van 2015, Ma3lish, klapt erin en meteen
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daarna is het nieuwe single Kifesh die door de
speakers van de ondergrondse club knalt. Sevn is
ook live enorm aan met zijn boze delivery en alle
jongeren in de voor de helft gevulde zaal springen
mee. Heel lang duurt dit hoogtepunt van onze
avond niet, want na Alleen Voor De Family en
de nieuwe track Beweging (met Kevin) verdwijnt
ook Sevn alweer van stage met de boodschap
dat ‘ie zo terug is. Waarom hij maar 4 tracks heeft
gespeeld is onduidelijk, misschien om de young
boys die vooraan staan en hun trein moeten
halen tegemoet te komen.
Hef mag vervolgens eveneens een ingekorte set
doen en doet dat vooral met recent materiaal
als Kofferbak, Droom, Mandela en aan het eind
besluit hij de man van de avond on stage te
halen voor de banger Altijd Werk. Hef is zelfs
goed wanneer hij niet zijn eigen dj heeft, telkens
moet overleggen welke track er moet worden
afgespeeld en hij maar op halve kracht hoeft te
draaien.
Als er daarna weer een dj komt die voor wat
langere tijd gaat draaien en ook host Jairzinho
de sfeer niet weet om te draaien met wat eigen
tracks is de zaal behoorlijk leeggelopen en
besluiten ook wij er een eind aan te breien. Óf en
hoe hard Sevn nog een tweede set heeft gerockt
is bij ons dan ook nog steeds onduidelijk, net als
de aangekondigde aanwezigheid van Ronnie Flex,
die wél bij Humberto aan tafel zat die avond. De
releaseparty was zowel logistiek als technisch een
rommeltje en dat verdient de heetste rapper van
het moment niet. Sevn bewees, nadat we hem in
het voorprogramma van Rae Sremmurd zagen,
(jammer genoeg maar een kwartiertje) dat hij live
ook prima uit de voeten kan. Gelukkig hebben
we binnenkort een herkansing wanneer hij in
het voorprogramma staat van The Game in de
Melkweg.
Tot die tijd pompen we Twenty Four Sevn 2.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/sevnalias-verdiende-een-betere-releaseparty-voortwenty-four-sevn-2/
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3 februari, event report (in beeld)

IN BEELD: #HIJSBEATS2 INSTORE
WORKSHOP IN ROTTERDAM
Dit seizoen doen we met #HIJSBEATS2 naast de
maandelijkse online beatbattle óók iedere maand
een instore workshop, waarbij je ook winnaar
kunt worden. Afgelopen zaterdag was de eerste
editie in KEYMUSIC Rotterdam. Killing Skills gaf
tips & tricks aan de opkomende beatmakers en
daarnaast leerde Maurits Boegman hen de fijne
kneepjes van Ableton Live 9. Natuurlijk konden
we dit niet voorbij laten gaan zonder een paar
fijne plaatjes te schieten. De inschrijving voor de
aankomende editie (27-2 met Y’skid in KEYMUSIC
Eindhoven) is nú geopend en is helemaal gratis!
Alle over #HIJSBEATS2 lees je hier. De pics:
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/inbeeld-hijsbeats2-instore-workshop-in-rotterdam/
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4 maart, Interview (video)

5 JAAR HARDHEADERZ:
IN GESPREK MET OPRICHTER FAR I
Het label HardHeaderz bestaat vijf jaar en dat
vierden ze in CAPSLOC in Capelle op 27 februari.
In deze video zie je beelden van de avond én een
interview met oprichter Far I, waarin hij uitlegt
waarom hij het label is gestart, waarom hij met
bepaalde artiesten werkt én wat zijn doelen voor
2016 zijn.
Video-link:
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/5jaar-hardheaderz-in-gesprek-met-oprichter-far-i/
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4 april, interview

BIJ BINNENSTEBUITEN LEER JE
DE MENS ACHTER DE ARTIEST KENNEN
Op 7 april vindt de kick-off van het Rotterdamse
Motel Mozaïque plaats in de vorm van een nieuwe
editie van BinnensteBuiten, een interviewreeks
waar het publiek de persoon achter de artiest
leert kennen. De nieuwe editie is met Typhoon in
de Rotterdamse Schouwburg. Hoog tijd om eens
te spreken met Maurits Hofman, bedenker en
organisator van het concept.
“BinnensteBuiten is ontstaan vanuit mijn liefde
voor de mens en voor muziek. Ik coach en train
mensen in persoonlijke processen en leer ze
daardoor vaak echt goed kennen. Daarnaast is
muziek een belangrijk onderdeel in mijn leven,
het raakt me en zet me in beweging. Vanuit die
twee grote liefdes dacht ik opeens ‘Hoe tof is het
om de mens achter de artiest te leren kennen?’
We zien vaak maar één kant van artiesten: die ze
op het podium laten zien. Maar wat voor mens zit
erachter, wie is hij of zij nou eigenlijk?”
“Een soort van mix tussen College Tour en 24
Uur Met.”
Hoe hij ervoor zorgt dat een artiest zich helemaal
bloot geeft? Voornamelijk door een relaxte
huiskamersetting te creëren op het podium,
zodat ze kunnen chillen. “We proberen ook altijd
het podium zoveel mogelijk gelijk te trekken met

het publiek, voor zover dat lukt. En het is niet echt
een hard interview, meer een diepgaand gesprek
in een relaxte setting. Een soort van mix tussen
College Tour en 24 Uur Met.”
Bij BinnensteBuiten is er geen vaste locatie voor
de gesprekken. Zo is elk gesprek anders en uniek.
Waarom kiezen ze niet een vaste stek? “We vinden
het fijn om de plek goed af te stemmen op de gast
die we hebben. Sticks in BIRD was bijvoorbeeld
een mooie match, net als Spinvis in de Noorse
Kerk en Son Mieux deden we in z’n hometown
Den Haag,” vertelt Maurits. En daarmee benoemt
hij meteen de veelzijdigheid van BinnensteBuiten.
Er komen diverse hiphopacts langs, maar ook
mensen uit de pophoek nemen graag plaats op de
bank. Wat het verschil is tussen een ‘hiphopeditie’
en bijvoorbeeld het gesprek met Spinvis? “Er
is niet echt een verschil in aanpak, het gesprek
heeft dezelfde insteek. We kiezen onze gasten uit
op gevoel, wat ons interessant lijkt om op de bank
te hebben. Hiphopartiesten hebben vaak wel iets
te vertellen, zoals bijvoorbeeld Fresku en Akwasi,
maar ook Typhoon, straks op 7 april.”
De Zwolse rapper, die net een hele succesvolle
periode achter de rug heeft, is de volgende die op
de bank mag plaatsnemen. Wat zou Maurits zelf
van hem willen weten? “Wat het succes met hem
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gedaan heeft. Van gewoon rond kunnen lopen
op straat naar constant aangesproken worden et
cetera. Dat moet iets in jezelf veranderen.”
“Ongetwijfeld zal Typhoon ook hele mooie
dingen te vertellen hebben.”
Na het gesprek in de Rotterdamse Schouwburg
zal Typhoon ook nog live spelen, iets wat ze bij
BinnensteBuiten vaker combineren: “Ook weer
om die twee kanten met elkaar te verbinden. De
mens en artiest samen te brengen in een mooi
interview gecombineerd met een mooi optreden.”
De tofste anekdote die Maurits tot nu toe heeft
gehoord komt op naam van Spinvis. “Hij zei:
‘Wat je later ook gaat ontdekken in je leven, het
zat altijd al in je. Dus je ontwikkelen is eigenlijk
herontdekken’, dat vond ik wel een hele mooie.
Maar ongetwijfeld zal Typhoon ook hele mooie
dingen te vertellen hebben.”
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
bij-binnenstebuiten-leer-je-de-mens-achter-deartiest-kennen/
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5 april, achtergronden

SNEAK PREVIEW REWRITERS:
ROTTERDAMSE STREETART ROUTE
Vanaf komende zaterdag beschikt Rotterdam
over haar eerste streetart-route. De route is zeven
kilometer lang en brengt je langs meer dan 25
muurschilderingen in het Rotterdamse centrum.
Rewriters heeft in samenwerking met Rotterdamse
kunstenaars twaalf eigen muurschilderingen
gerealiseerd. De route is onder begeleiding te
lopen, maar ook met een speciale app. Deze
app wijst je de weg langs de kunstwerken en
je krijgt achtergrondinformatie over zowel de
kunstenaars als de muurschilderingen. Daarnaast
kun je zelf streetart aanmelden en verdwenen
muurschilderingen oproepen in de applicatie.
In eerste instantie beschikt de app alleen over
een route door het centrum maar de komende
maanden wordt deze flink uitgebreid met nieuwe
werken en routes.
Komende zaterdag is het mogelijk een deel van
de route te lopen tijdens de opening en je kunt
langsdroppen voor een drankje in Hoboken
waar heel veel te doen is (morgen meer info!).
Check hier alvast een sicke preview van de route
door MJay Photography en voor meer info over
Rewriters like je de FB-pagina.
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/sneak-preview-Rewritersrotterdamse-streetart-route/
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12 april, interviews (video)

DIGGEN BIJ DEMONFUZZ
MET ‘RUBBLE KING’ LITTLE SHALIMAR
Little Shalimar is een multi-instrumentalist uit

Brooklyn en één van de oprichters van Chin Chin,

de disco-/funkgroep die ooit een deal op El-P’s
Def Jux label tekende. Zowel Def Jux als Chin Chin
zijn er al een tijd niet meer, maar Little Shalimar
is door de jaren heen wel veelvuldig met El-P
blijven werken. Zo mixte hij beide Run The Jewelsalbums, was co-producent van diverse tracks erop
én verantwoordelijk voor de Love Again remix op
Meow The Jewels.
Hij maakte bovendien de soundtrack voor de
indrukwekkende documentaire Rubble Kings,
een film die het gewelddadige gangleven in het
New York van de jaren ’70 belicht. Het einde van
dat geweld luidde het begin van de hiphop in, en
het Rubble Kings album gebruikt die connectie
als inspiratie voor een album dat de filmmuziek
combineert
met
moderne
hiphoptracks
gebaseerd op de film. Onlangs kwam de
veelzijdige beatmaker naar Rotterdam voor een
vertoning van de film. Wij spraken hem over
het tot stand komen van die dope soundtrack
tijdens het diggen bij de Rotterdamse platenzaak
Demonfuzz.
Video-link:
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
diggen-bij-demonfuzz-met-rubble-king-littleshalimar/
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25 mei, interview

BEAT M UP IS OP ZOEK NAAR
DE BESTE PRODUCER VAN NEDERLAND

Voor iedereen die de afgelopen jaren onder een
steen heeft geleefd, komt de titel Beat M Up
zo uit de lucht vallen. Beat M Up is een contest
waar producers uit heel Nederland tegen
elkaar strijden om de titel “beste producer van
Nederland”. Wij spraken met Fes Travaganza, één
van de oprichters, over de historie, het heden en
de toekomst van deze contest.
Eind 2008/begin 2009 kwam Fes voor het
eerst samen met een groep producers op de
zolderkamer van zijn kraakpand in Rotterdam.
Van een groepje producers die met elkaar aan
het chillen waren groeide het al snel uit tot een
overvolle zolderkamer bij Fes waar een groot
deel van de muziekscene uit Rotterdam bij elkaar
kwam. “Vanwege de angst om uiteindelijk met zijn
allen door het plafond te zakken werd er besloten
om deze battles te doen in een club.”Het idee
was om 16 producers uit te nodigen in de club en
ze één op één wedstrijden tegen elkaar te laten
doen. Naast Rotterdam begon dit zich ook uit te
breiden naar andere steden in het land. Waar het
begon in één club, in één stad, is het uitgegroeid
tot een nationale competitie met meer dan 100
talentvolle deelnemers in acht steden. Met een
heus NK in volle bezigheid besloten wij om de
man achter Beat M Up, Fes, uit te nodigen voor
een gesprek over het lopende NK beatmaking.

Vanaf dit jaar is Beat M Up niet meer slechts een
battle, maar is het uitgegroeid tot een volwaardig
NK in producen. Een landelijke competitie waarin
de organisatie door het land reist naar de grote
steden om de beste producers te vinden. Zo
strijkt het event neer in Rotterdam, Amsterdam,
Utrecht, Groningen, Enschede, ’s-Hertogenbosch/
Eindhoven, Heerlen en Arnhem. Elke maand
wordt er naar een andere stad gereisd om daar
weer zestien lokale talenten tegen elkaar te
laten strijden voor de titel. In totaal wagen 128
deelnemers zich aan de strijd, aan het eind van de
rit blijven er zestien over. De eerste en de tweede
plaats van iedere stad gaan door naar de finale.
Je krijgt drie rondes om te bewijzen dat jij het
verdient om mee te gaan naar de grote afsluiter.
De zestien beste producers krijgen aan het eind
van het jaar de kans om zich te laten gelden bij
een tak van het ADE; ADE Beats. Hier wordt de
grote finale uitgevochten en krijgt ieder van hen
de kans zich te profileren op de internationale
markt. Voorheen was ADE Beats een evenement
in Rotterdam onder de naam Buma Rotterdam
Beats. Hier was Beat M Up ook al bij betrokken
en door deze samenwerking in het verleden is het
nu mogelijk om op dit grote evenement te staan
dit jaar. Dit jaar zit het in Amsterdam zelf en de
mensen van ADE hebben Fes wederom benaderd
om de finale in de hoofdstad te houden.“Het
is misschien leuk om het in Rotterdam te doen
maar ik ben blij dat het in Amsterdam is dit jaar.
Mijn motto is als je iets doet in Amsterdam, doe je
het in heel het land. Als je iets doet in Rotterdam,
doe je het in Rotterdam.”
De producers die meedoen zijn ook veelzijdig en
laten zich niet beperken tot één muziekgenre of
subgenre. Naast traditionelere boombap zitten
house en trap ook diep in de battles geworteld.
Tegenwoordig is de kloof tussen hiphop en house
sowieso al minder groot geworden. Kijk naar
Ronnie Flex, die rapt over beats waar veel house
invloeden in zitten. Hoewel boombap van de jaren
‘90 door veel mensen nog vaak wordt gezien als
de enige echte hiphop kun je er niet om heen dat
er meer is dan dat. Artiesten proberen de grenzen
te verleggen om zo hiphop nog breder te maken.
Er zitten tegenwoordig subgenres in subgenres.
Elke generatie heeft een ander beeld en een

14

andere nostalgie over hiphop en die verandering
kan je beter aanvaarden.
“Er wordt niet gediscrimineerd op boombap,
trap of house. Als het dope is, is het dope.”
“Er wordt niet gediscrimineerd op boombap,
trap of house. Als het dope is, is het dope. Alles
is welkom en alles wordt ook meegenomen in
de jurering. We proberen wel de battles zo goed
mogelijk te matchen, zodat je niet houseboys
tegen boombapproducers laat battlen. Vroeger
waren er wel meer producers die met hiphop
bezig waren en niet met house, toen was het voor
ons ook moeilijker om die mensen wel door te
laten gaan. Nu ben ik doelbewust ook bezig om
die mensen ook een kans te geven.”
Tot nu toe zijn er nog maar twee battles geweest
die plaats hebben gevonden in Enschede en
Rotterdam (inmiddels ook in Amsterdam, red.).
De twee steden hebben allebei twee finalisten
gebracht die beide niet de minsten zijn. Dikkens
mocht de stad Rotterdam op zijn schouders
dragen en City Lights doet hetzelfde voor de stad
uit het oosten van het land. De twee producers
konden niet minder op elkaar lijken en de
verschillen tussen producers maakt het alleen
maar mooier.
City Lights is een wat onschuldig ogende jongen
die de zaal hyped up maakt met zijn trap en
grootse muziek. Hij heeft alleen maar bangers.
“Wanneer de andere producer denkt dat hij de
banger der bangers heeft, heeft City Lights een
nog hardere banger. Zijn muziek is heel aanwezig
en intimiderend voor zijn tegenstander.” In
2011 heeft hij al meegedaan aan een editie
in Dordrecht en is dus voor Beat M Up geen
onbekende. Ook voor de rapscene is hij geen
onbekende, hij heeft al producties gemaakt voor
rappers als Dicecream, Hef en Mr. Probz. We
kunnen dus veel verwachten van hem.

goed verhalen met zijn muziek.”
Fes vertelt ons dat hij persoonlijk Enschede tot
nu toe de leukste editie vond. In Rotterdam
kent iedereen elkaar al en in Enschede zijn
het meer onbekenden van elkaar. Doordat de
Rotterdammers elkaar al allemaal kennen zijn
ze te lief voor elkaar en zijn ze minder agressief.
Het is volgens Fes een weerspiegeling van de
Nederlandse cultuur waar we het arrogant vinden
als iemand assertief is en probeert de beste te
worden in wat diegene doet. In Enschede waren
de deelnemers veel strijdlustiger en waren ze
meer bereid om de ander de grond in te stampen
met hun muziek. De beste battle volgens Fes is
er dan ook eentje vanuit de stad van de Tukkers.
Met niemand minder dan, jawel, City Lights. City
Lights neemt het in deze battle op tegen Felix.
“Het ging 3 rondes achter elkaar door met alleen
maar bangers.”
Ondanks de goede battles die nu al hebben
plaatsgevonden hebben we er ook eentje gemist.
Op 9 april zou eigenlijk de battle in Utrecht plaats
hebben moeten vinden, maar helaas is die niet
door gegaan. Fes kon helaas niks kwijt over de
reden waarom het is afgelast en over de nieuwe
datum kon hij ook niks zeggen. Wel belooft hij
iedereen dat hij het goed maakt met een speciale
editie in Utrecht. Er komt in ieder geval een battle
bij Boogiedown Breda op 5 juni in de buitenlucht
en met hopelijk lekker weer. De inschrijvingen
voor de provincie Noord-Holland staan nog open
tot midden mei, dus voor iedereen die de strijd
aan wil gaan daar, het kan nog!
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
beat-m-up-is-op-zoek-naar-de-beste-producervan-nederland/

Dikkens is een wat rauwere Rotterdammer die
mensen in verhoogde sferen brengt met muziek
die een klein beetje wat weg heeft van Flying
Lotus. Maar hij komt tegenwoordig ook wat meer
met housesounds. Hij deed voor het eerst mee
in 2012 in de Nieuwe Oogst, een kelder in de
Maassilo te Rotterdam. Dit jaar doet hij weer mee
en hij gaat voor de winst in de hoofdstad. “Zijn
sound is altijd heel geraffineerd, heel vergaand en
goed doordacht. Goede build-ups en timing in zijn
muziek, het zit heel goed in elkaar. Hij vertelt heel
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26 mei, interview (video)

IN DE STUDIO MET TERILEKST:
DE WEG NAAR ‘TURQUOISE’
Terilekst heeft in april zijn langverwachte
soloplaat Turquoise dan eindelijk uitgebracht
via Noah’s Ark / Redrum Recordz. Het album is
verkrijgbaar op transparant vinyl en te beluisteren
via o.a. Spotify. Wij gingen bij de producer langs
in de studio om erachter te komen hoe hij
inspiratie opdeed voor de plaat, hoe hij sommige
beats heeft gemaakt, wat zijn stijl van opnemen
is, hoe hij een boodschap overdraagt zonder
lyrics en ook hebben we het nog even over zijn
onverwachte collabo met Big2.
Video-link:
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/inde-studio-met-terilekst-de-weg-naar-turquoise/
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1 juni, event report

DE ALLERLAATSTE #HIJSBEATS2
WORKSHOP IN BEELD
Aan alles komt een eind zo ook aan #HIJSBEATS2.
De inzendingen voor de online beatbattle
zijn gesloten en ook de laatste workshop bij
KEYMUSIC is inmiddels achter de rug. Terilekst
was aanwezig in het Rotterdamse filiaal van de
keten om de beatmakers zijn tips ’n tricks voor
te schotelen, waarna ze aan de slag gingen met
een eigen productie. Ravi kwam uiteindelijk als
winnaar uit de bus en ging naar huis met een
Maschine MK2. Natuurlijk was fotograaf DitIsGers
ook weer aanwezig en ving hij de vibe met zijn
camera.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/deallerlaatste-hijsbeats2-workshop-in-beeld/
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7 juni, interview

VPM PAKT DE WINST BIJ DE LAATSTE
#HIJSBEATS2 WORKSHOP
VPM kwam, zag en overwon bij de laatste
#HIJSBEATS2 workshop. Terilekst bestempelde
zijn beat als de beste van de dag en dus ging de
producer naar huis met een Maschine MK2. Later
deze maand produceert hij mee aan het album
(check de hele line-up inclusief rappers hier), dus
we voelden hem nu alvast even aan de tand.
Ten eerste: Wie is VPM?
“Mijn naam is Ravi Mohan. Die M van VPM staat
dan ook gelijk voor mijn achternaam. De V en P
staan voor mijn andere namen, maar die geef ik
niet zo snel vrij. Maar ja, lekker creatief dus, haha.
Ik ben 22 jaar , woon in Rotterdam, en ik ben bezig
met mijn laatste jaar Media en Entertainment
Management.
Ik hou van muziek maken en probeer dit zo nu en
dan te doen in m’n vrije tijd. Ik maak mijn beats
voornamelijk met Fruity Loops, maar probeer ook
weleens beats te maken met m’n MPC1000. Heb
niet heel veel producties uitgebracht met die MPC,
maar dat is misschien omdat ik er niet genoeg
tijd en aandacht aan besteed. Verder speel ik
keyboard sinds m’n achtste en vind ik het ook
leuk om verschillende soorten slaginstrumenten
te bespelen. Ben ik geen pro in, maar ik kan wel
zeggen dat ik het kan.”

Waar kunnen mensen je van kennen?
“Als mensen me niet persoonlijk kennen, kunnen
ze me misschien kennen van mijn tracks. Ben
wel eens voorbij gekomen op Puna. Dit was dan
meestal wanneer rapper Berry een track uitbracht
op mijn productie. Met hem heb ik best veel
tracks uitgebracht, een EP die volledig bestond uit
mijn beats en daarvoor óók nog een EP waarop
de helft van de beats door mij is gedaan.
Ik maakte ook deel uit van hiphopcollectief
Eastgarden Music, maar nu niet meer. Heb ook
een track waar rapper Lord Lhus op staat en
eentje met Spinal, maar die kwamen meer tot
stand door de samenwerkingen die ze met Berry
aangingen.
Dit jaar heb ik naast #HIJSBEATS2 ook nog
meegedaan aan de King of the Beatbattle in Bar.
Dat is een beatbattle die georganiseerd wordt
door Triphouse Rotterdam. Niks gewonnen, ook
niet bij de laatste zes beland, maar uiteindelijk
was de ervaring voor mij het belangrijkst.”
Ik dacht ‘Waarom ook niet?’
Hoe hoorde je van #HIJSBEATS2 en waarom
besloot je mee te doen?
“Ik hoorde van de battle via Berry, die had me
getagd in jullie Facebook-bericht. Ik twijfelde eerst
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om mee te doen, maar toen dacht ik ‘Waarom ook
niet?’ Het leek me gewoon leuk om mee te doen,
om te kijken wat de rest van m’n productie zou
vinden en andersom ook om de beats van de rest
te beluisteren. Je bent dan ook weer gelijk een
ervaring rijker, en mócht ik winnen, dan zou dat
gewoon lekker meegenomen zijn.”
Hoe vond je de workshop?
“De workshop over de Maschine MK2 vond ik wel
oké. Ik heb weleens gekloot met zo een Maschine,
maar nooit echt zelf een beat gemaakt ermee. Er
werden basic dingen uitgelegd, wat eigenlijk best
logisch is. Iemand die nog nooit heeft gewerkt
met zo een apparaat, heeft daar wel wat aan.
Voor de rest waren de dingen die ik nog niet wist
wel interessant om te weten.
Terilekst was flex om naar te luisteren. Hij had
niet echt voorbereid wat hij zou vertellen, maar
vertelde gewoon spontaan over zijn ervaring als
producer en zijn ervaring in de hiphopscene.
Hij liet ook een paar dingen horen, zoals z’n
oude werk, maar ook kregen we wat te horen
van zijn nieuwe instrumentale plaat Turquoise.
Interessant om naar te luisteren dus.”

Had je verwacht dat je zou winnen toen je de
andere beats hoorde?
“Niet echt, maar ik ging er wel vanuit dat m’n kans
groter werd toen Terilekst een positieve reactie
gaf tijdens het draaien van mijn beat.”
Welke tips van Terilekst heb je meegenomen
naar je eindproductie?
“Ik kreeg vooral veel positieve reacties. Over m’n
eindproductie werd gezegd dat het chaotisch in
elkaar zat, maar dit vond hij juist goed, omdat het
ook de intentie was om de beat off grid in elkaar
te zetten. Verder vond hij het gewoon lekker
klinken, en persoonlijk vind ik dat ik altijd wel
beter kan.”
18 juni werk je mee aan het #HIJSBEATS2
album, wat verwacht je daarvan?
“Dikke beats, dat is wat ik verwacht. Ik verwacht
ook dat iedereen lekker rustig z’n ding kan doen,
afzonderlijk z’n beats kan maken zover dat nodig
is. Ik vind het sowieso een leuk initiatief dat
er zoiets georganiseerd wordt; een plek waar
producers en rappers bij elkaar komen om een
album in elkaar te zetten. Ik ben benieuwd!”
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
vpm-pakte-de-winst-bij-de-laatste-hijsbeats2workshop/
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15 juni, event report (video)

VIDEOREPORT: HOUSE OF POETS FINALE
IN THEATER WALHALLA
De finale van House Of Poets 2016 vond op 18
mei plaats in Theater Walhalla in Rotterdam.
Het publiek werd getrakteerd op spoken word
door de winnaars van de House Of Poets SLAM’s:
Insayno, Ivan Words, Be Romy, M., Yakari Gabriel
en L-Deep. Check hoe het eraan toeging in het
videoreport!
Video-link:
h ttp :/ / w ww .hiphopi n j esm oel . c om / eve nt s/
videoreport-house-of-poets-finale-in-theaterwalhalla/
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Vanaf 17 augustus, achtergronden (video)

HIJS POETRY
De spoken word-scene is groeiende. Eerder
sprak HIJS al met organisaties als Poetry Circle
en Woorden Worden Zinnen die de enorme
hoeveelheid aan talent een podium bieden en
ondersteunen in hun ontwikkeling. Alleen al in
Rotterdam zitten ruim voldoende dope spoken
word-artiesten om een eerste seizoen van een
webserie mee te vullen. Met de stad als podium
je gedachten blootleggen in een voordracht op
video. Iedere keer weer anders, omdat diversiteit
één van de kernwoorden is wanneer we over de
spoken word-scene spreken. En nu we het toch
over een eerste seizoen van een nieuwe webserie
hebben: hier is ons nieuwe item ‘HIJS Poetry’.
Voor HIJS Poetry lieten in 2016 uiteindelijk twaalf
spoken word artiesten hun kunsten zien in
verschillende video-items die zijn gepubliceerd
in de periode augustus tot en met november. Zie
hieronder de links naar deze video-items waarbij
iedere keer per artiest een korte geschreven
introductie is verschenen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-1-m/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-2-tim-otentic/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-3-neusa-gomes/
http://www.hiphopinjesmoel.com/rotterdam/
hijs-poetry-4-patrick-ribeiro/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-5-marco-martens/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-6-jaimee-brown/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-7-elten-kiene/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-8-markboninsegna/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-9-esther-porcelijn/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-10-bjorn-romy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-11-bnice/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-12-gino-vanweenen/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
achtergronden/hijs-poetry-13-chery/
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28 september, event report

IN BEELD: DE STREET-ART EXPO
BIJ SOBER COLLECTIVE
Op 16 september werd een nieuwe street-art
expositie geopend in het Oude Noorden. In de
Sober Collective Store kun je tot en met 28 oktober
terecht voor een mooie verzameling werken van
zowel inter- als nationaal bekende artiesten,
allemaal van Nederlandse bodem: TELMO MIEL,
Tim Boin, DOES, Mossy Giant, Saïd Kinos en
KN VN VLSN. Het adres is Zaagmolendrift 53 in
Rotterdam. Fotografe Nikki Volker was aanwezig
bij de opening en schoot er deze uitgebreide
fotoreportage vol mooie mensen, dj’s, drankjes
en natuurlijk kunst.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/inbeeld-de-street-art-expo-bij-sober-collective/
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1 oktober, event report

IN BEELD: MIENT LIVE IN CAPELLE A/D IJSSEL
Het is alweer een week geleden dat Rewriters010
de handen ineensloeg met CAPSLOC om
bedrijventerrein Mient in Capelle om te toveren
tot een mooi podium voor graffschrijvers,
foodtrucks en spoken word-artiesten. Mient Live!
was een geweldige dag die mooie kunst heeft
opgeleverd en het bedrijventerrein zo een nieuw
uiterlijk heeft gegeven. Twee fotografes waren ter
plekke om de thuisblijvers een beeld te geven van
wat er die dag allemaal is gemaakt en gebeurd.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/inbeeld-mient-live-in-capelle-ad-ijssel/
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14 oktober, interview

MONTA & MOTHERS GROOVEBOX
GROOVEN RICHTING HUN ‘YAANTJE EP’
De titel Music Matters-ambassadeur van 2016
heeft hij al op zijn naam staan. We hebben het
natuurlijk over de Rotterdamse rapper Monta.
Hij brengt eind deze maand samen met de
band Mothers Groovebox zijn eerste EP uit en
daar willen wij natuurlijk alles over weten,
dus gingen we op bezoek.
“Zondag is verboden terrein, want dan moet er
Feyenoord gekeken worden.”
Achttien jaar geleden kwam Yannick Monteiro
Cabral, bekend als Monta, vanuit Kaapverdië te
wonen in Charlois, Rotterdam en daar is hij nooit
meer weggegaan. De stad bracht al veel rappers
voort. Zo kennen we natuurlijk Helderheid. Al
kent de jongere generatie hem misschien minder
goed, hij zal altijd een rolmodel blijven. “Ik
luisterde vroeger zelf weinig naar Nederlandse
hiphop, maar toen ik meer ging luisteren naar
Helderheid, snapte ik waarom mensen hem de
Biggie van Rotterdam noemen,” zegt Monta. “Hij is
lyricaal gewoon heel sterk en heeft een positieve
boodschap”, gaat hij verder.
Monta is een groot Feyenoordsupporter en dat
is te zien aan de kleding die hij met trots draagt.
“Het is als een religie”, vertelt hij. Hij geeft zelfs toe
dat hij gigs en fotoshoots heeft afgezegd voor een

wedstrijd. “Zondag is verboden terrein, want dan
moet er Feyenoord gekeken worden”, verklappen
zijn bandleden.
In eerste instantie zocht Monta een band om ook
eens met live muziek op te treden in plaats van
enkel met DJ’s. Toen hij hoorde hoe de band in
de studio klonk, besloot hij om eigen nummers
met ze te maken. De band Mothers Groovebox
bestaat uit toetsenist Brenn Luiten, Joop de Graaf
op basgitaar, Arjuna Vlasblom op de electronica,
trompettist Daniel Carson en Roy Stepzfam op
drums. Ze zijn met elkaar en met Monta in contact
gekomen op het Albeda College, waar ze een
muziekopleiding deden. Ze hebben bijna allemaal
een hiphopachtergrond, dus de connectie was er
meteen. “We vonden het heel tof om een eigen
ding te hebben en er een muzikale ervaring van
te maken”, zegt Roy. J Dilla en Method Man zijn
namen die voorbij komen als we vragen waar ze
zelf het meest van houden.
Na het winnen van de Music Matters-award zijn
de jongens met veel mensen in contact gekomen
en werden ze vaak uitgenodigd om op te treden.
“We hadden het nooit verwacht”, vertellen ze
bescheiden. “De beste dingen komen uit het
niks”, zegt Arjuna. De band deed meer mee met
de gedachte om gewoon een goede show af te
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leveren, zodat ze misschien wat meer optredens
konden krijgen. “We stonden op het podium en
de tweede en derde prijs waren al weggeven.
Ik zei letterlijk tegen Monta; laten we zo even
een broodje halen, een sigaretje roken en dan
naar huis.” Totaal niet bezig geweest met dat er
nog een eerste plaats weg te geven was. Toen
ze hoorden dat ze gewonnen hadden, keken ze
elkaar nog even aan, vertellen ze lachend.
“BIRD is de enige plek voor de soort muziek die
wij maken.”
De jongens treden vaak op in Rotterdam, maar
wat vinden ze van het aanbod in de stad? “Er is
meer dan vroeger”, zegt Joop. Qua hiphop vinden
ze het aanbod groot, maar ook wel een beetje van
hetzelfde. “Negen van de tien keer is het een trapfeest, wat niet negatief bedoeld is, maar ik zou
graag wat meer variatie zien”, vertelt Arjuna. Wat
ze wel mooi vinden is dat alles zo goed samen
gaat in de havenstad. “Dat is iets wat ik heel tof
vind aan Rotterdam, het is heel divers, maar alles
word goed samengebracht”, meldt Roy. Op 26
oktober staat de releaseparty van hun EP Yaantje
in BIRD gepland. Ze zijn het met elkaar eens dat
de tofste show die ze gedaan hebben daar ook
plaatsvond. Het is ook een plek waar ze zelf graag
komen. “De enige plek voor dit soort muziek”,
vindt Arjuna.
Groovy, soulfull hiphop en wereldmuziek zijn
termen die voorbij komen als we vragen wat we
kunnen verwachten van hun eerste EP. “Hier kan
ik de invloeden van de hiphop die ik luisterde
toen ik jong was in stoppen”, zegt Joop. Een mix
tussen oude en nieuwe dingen, zo is het het
beste te omschrijven. Oude teksten, maar nu
met muziek gemaakt door de band. Het zijn zes
tracks waarvan er twee volledig met de band zijn
geschreven. Ook zijn er twee andere artiesten bij
betrokken. “Wij spreken in muziektaal en houden
sowieso van beats met meerdere elementen”,
zegt Joop. Jazz, soul, rock, disco, funk en reggae
zijn stijlen die hen beïnvloed hebben. “We
hebben in het begin geprobeerd om als een
sample te klinken met de band, maar dan heb
je tegelijkertijd ook de vrijheid om het muzikaler
en minder eentonig te maken”, vertelt Roy.
Het concept is om simpel te spelen, net als een
hiphopbeat die zich herhaalt en om zo de beat
aan te passen aan Monta zijn teksten. “Maar wel
zodat het op een beat lijkt die uit een computer
zou kunnen komen”, zegt Joop. Dat vinden ze
wel het moeilijkste, om het zo simpel mogelijk te

houden. De missie is om Monta zo goed mogelijk
te begeleiden en hem niet in de weg te zitten.
De EP heet Yaantje en wij vroegen ons natuurlijk
af waar die naam vandaan komt. “Zo werd ik
vroeger genoemd”, vertelt Monta. Ze kwamen
bij Monta’s moeder thuis een foto tegen van een
jonge Monta en daar wilden ze iets mee doen.
“We hadden nog geen EP naam en vonden dit
eigenlijk wel dope”, zegt Joop.
Over het opnameproces van de EP vertelt Roy:
“Het is goed terug te horen dat het heel gezellig
was in de studio. Tussendoor zitten stukjes waar
je in hoort hoe het er in de studio aan toe ging. We
willen een eerlijk beeld van onszelf naar buiten
brengen. We hebben bijvoorbeeld een stukje
dat Joop het nummer dat we aan het spelen
waren, speelt op de blokfluit. Hij was de hele tijd
met die fluit aan het kloten en we vonden het
zo vervelend.” Niet wetend dat het opgenomen
werd, komen er zo leuke en spontane momenten
tot stand. “We waren hem op een gegeven
moment ook kwijt en ineens horen we keihard
een blokfluit door de speakers”, vertelt Arjuna.
“Ik kan gewoon niet stil zitten en iets wat geluid
maakt vind ik gewoon leuk”, legt Joop uit.
De opnames vonden plaats in Duct Tape Studio
in Rotterdam, waar de mensen veel liefde
koesteren voor en verstand hebben van analoog
apparatuur. “Ze doen echt goede dingen daar,
dikke shout out naar hen”, zegt Arjuna. “Het heeft
zeker geholpen met de sound”, voegt Roy eraan
toe.
De EP komt op CD uit, hij komt op Spotify te staan
en ze willen ook een LP gaan maken. “Nu hebben
we deze mijlpaal bereikt en zijn we blij dat weer
aan nieuwe dingen kunnen beginnen”, zegt
Arjuna. Via Music Matters hebben ze bijvoorbeeld
al een keer met een strijkkwartet samengewerkt.
Maar ze staan open om met veel meer artiesten
samen te werken. Monta noemt Winne en
Typhoon op, maar zo kunnen ze er allemaal wel
honderd kunnen bedenken. Ze willen zoveel
mogelijk optreden en misschien wel festivals
meepakken. “Behalve op zondag”, besluiten ze
lachend.
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
monta-mothers-groovebox-grooven-richting-hunyaantje-ep/
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18 oktober, event report

IN BEELD: FAYA FANKO, D-LUZION EN
RESPECTLOOZ ROCKTEN TIJDENS HIPHOP CAFÉ

Het maandelijkse Hiphop Café vond vorige week
donderdag weer plaats in Podium Grounds in
Roffa en ook deze keer traden er weer drie dope
live acts op. Faya Franko en D-Luzion speelden
shows, en wij als Hiphop In Je Smoel mochten ook
weer een act naar voren schuiven, deze keer was
dat Respectlooz (die je ook op het #HIJSBEATS2
album kunt vinden) uit Den Haag. Bankster Beats
zorgde voor de tunes in Delfshaven. Valerie de
Vliegh was erbij voor een fotorepo! 10 november
is er opnieuw een editie, dus als je het dopeste
talent wilt spotten, be there!
h ttp :/ / w ww .hiphopi n j esm oel . c om / eve nt s/
in-beeld-faya-fanko-d-luzion-en-respectloozrockten-tijdens-hiphop-cafe/
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27 oktober, interview

SENA GROTE PRIJS VAN ROTTERDAM 2016:
DE SPOTLIGHT OP JASKELIS
Op 20 november is de finale van de Grote Prijs
van Rotterdam. In de aanloop naar het sluitstuk
van de competitie voor divers muzikaal talent in
de havenstad spreken we met alle finalisten in de
categorie Urban. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe
kijken zij naar de Grote Prijs van Rotterdam? Ze
zullen tegen elkaar strijden in LantarenVenster en
de eerste prijswinnaar wint maar liefst € 1000,-,
een masterclass, een fotoshoot en optredens.
Ladies first, dus de eerste spotlight is gericht op
Jaskelis, die bij het indie label HardHeaderz tussen
veel testosteron haar mannetje staat.

Waarom heb je meegedaan met de Grote Prijs
van Rotterdam?
“Ik maak al jaren muziek. Ik treed ook al jaren
op. Maar ik voel nog een beetje verstopt in de
schaduw van Rotterdam en besloot daarom
mezelf op te geven voor de Grote Prijs. Ik zag het
als een opportunity om heel veel ervaring op te
doen en dus een opstap te maken. Vooral omdat
de Popunie ook heel veel ondersteuning aan
artiesten biedt.”

Hoi Jaskelis! Stel jezelf eens kort voor?
“Mijn naam is Jasmine Kelechi Isabel Igwe, en ja,
dat is een mondvol, haha. Van de eerste letters
van elke naam komt dus ook mijn stagenaam
Jaskelis. Ik ben een Rotterdammert in hart en
nieren! Ik heb ook een aantal jaar in Finland
gewoond (huh Finland?). Dat komt door mijn
roots: ik ben namelijk half Nigeriaans, kwart
Nederlands én een kwart Fins. Momenteel
studeer ik International Business Law aan de
Universiteit in Leiden. En ik kan niet wachten om
dit af te ronden zodat ik me dan EIN-DE-LIJK kan
storten op datgene waar ik voor gemaakt ben:
muziek! Ik ben een singer-songwriter waar geen
genre aan vast te knopen is. I am the borderline
of music.”

Wat heeft het traject je tot nu toe opgeleverd?
“Een heleboel kennis. Als artiest wil je je vooral
bezig houden met het maken van muziek, maar
er komen natuurlijk ook genoeg andere zaken
bij kijken. Denk aan je presskit, je social media
moeten op orde zijn, maak je er goed gebruik
van? Maar ook bijvoorbeeld je stageplan en
het factureren van je gage. Dus ik ben een stuk
wijzer geworden door de gegeven workshops. Ik
heb ook behoorlijk wat complimenten gekregen
voor mijn show in de halve finale. Het is zelfs
zo dat ik er een aantal boekingen rijker door
ben geworden. Ook heb ik in de wandelgangen
gehoord dat er diverse partijen geïnteresseerd
zijn in mij als artiest.”

“It’s time to change my luck.”
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Waarom verdien jij de Grote Prijs van
Rotterdam?
“It’s time to change my luck. Ik ben geen pessimist,
maar wel een realist en ik kijk terug op een hele
moeilijke tijd in het leven. Muziek heeft mij altijd
in weer en wind overeind gehouden. Ik doe dit
ook met mind, body en soul. Ik werk heel hard en
het is tijd dat het vruchten gaat afwerpen. Zoals
ik eerder aangaf voel ik me een schaduw artiest
in Rotterdam en daar moet ik vanaf. Time to
stand in the lime light. Op het moment dat ik het
podium op stap, staat de wereld even stil. Ik denk
niet aan dat tentamen van morgen waar ik niet
voor geleerd heb, ik denk niet aan het feit dat mijn
moeder ernstig ziek is of dat ik financieel moeilijk
rondkom or whatever. Nee! Op dat moment
leef ik zonder overgave. Ook al vertel ik wellicht
verhalen die wel gerelateerd zijn aan die periodes
in mijn leven. Dat gevoel van even zorgeloos en
vrij zijn, dat wil ik overbrengen op het publiek. Het
zou mijn eerste winst zijn ever. Nee ik overdrijf
niet, zelfs de bingo heb ik nog nooit gewonnen.
Maar het is tijd nu. Tijd dat jullie Jaskelis gaan
leren kennen.”
Wat kunnen we van jou verwachten in de
finale op 20 november?
“Nee, ik zal niet gaan stagediven. Dat wil ik het
publiek niet aandoen, haha. Ook zal ik geen Lucia
Marthas-achtige
choreografieën
instuderen.
Hoe graag ik het ook wil, dat is niet voor mij
weggelegd. Wat jullie die dag krijgen te zien is the
raw talent of Jaskelis. Teksten gebaseerd op fases
in mijn leven. En dit projecteren door middel van
mijn muziek. Dus verwacht een experience!”
Naast de vier hoofdprijzen is er een publieksprijs
van € 250,- per categorie. Stem op jouw favoriet
via de Sena Grote Prijs van Rotterdam Facebook
pagina. Voor kaarten ga je naar de site van
LantarenVenster. Voor meer info over de
wedstrijd ga je naar deze website.
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
sena-grote-prijs-van-rotterdam-2016-despotlight-op-jaskelis/
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3 november, event report

PRO ERA X ROFFA: KIRK KNIGHT STOND IN BIRD
EN WIJ WAREN ERBIJ
Na verschillende shows met Joey Bada$$ te
hebben gespeeld op Europees grondgebied
was het tijd voor Pro Era mc (én producer) Kirk
Knight om solo de oceaan over te steken voor een
tour. Voordat Londen, Brussel en Berlijn worden
vereerd met een bezoek was Rotterdam aan de
beurt. BIRD was de locatie van de show en als
support-act was HardHeaderz representative
Kevtendencies
opgetrommeld.
Uiteindelijk
duurde de show van de mc uit Brooklyn niet al te
lang, maar het was wel een dope avond. Fotografe
Nikki Volker maakte deze reportage.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/proera-x-roffa-kirk-knight-stond-in-bird-en-wijwaren-erbij/
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4 november, interview

SENA GROTE PRIJS VAN ROTTERDAM 2016:
DE SPOTLIGHT OP LATIYAH ARTISTA
Op 20 november is de finale van de Grote Prijs
van Rotterdam. In de aanloop naar het sluitstuk
van de competitie voor divers muzikaal talent in
de havenstad spreken we met alle finalisten in de
categorie Urban. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe
kijken zij naar de Grote Prijs van Rotterdam? Ze
zullen tegen elkaar strijden in LantarenVenster en
de eerste prijswinnaar wint maar liefst € 1000,-,
een masterclass, een fotoshoot en optredens.
Deze keer richten we de spotlight op Latiyah
Artista.
Stel jezelf eens voor?
“Mijn naam is Latiyah Marquise Carmelina Lima
Vieira, artiestennaam Latiyah Artista. Ik ben
geboren en getogen in Rotterdam Zuid, 21 jaar
oud. Ik begon met muziek maken toen ik vijftien
was. Ik heb er altijd van gedroomd om op te
treden en mensen te entertainen. En ik heb altijd
van muziek gehouden. Ik hou ervan hoe het je
kan laten voelen, laten denken en hoe het je kijk
op de wereld kan veranderen. Van mijn vijftiende
tot mijn achttiende volgde ik zanglessen. Daarna
heb ik in drie kleine theaterproducties van
Malumba Anderson gezeten. In december 2015
heb ik besloten om mijn muziek serieuzer te
nemen. Ik begon samen met producer Micheal
Powell en Clyde Marengo aan een EP te werken.
Ik bleef zeggen dat 2016 het jaar zou worden dat

mijn muziek eindelijk gehoord zou worden. En dat
gebeurde! Als je erin gelooft, kan je het bereiken.”
Waarom doe je mee met de Grote Prijs van
Rotterdam?
“Ik heb besloten om mee te doen door sommige
mensen die kwamen luisteren naar mijn EP. Zij
wezen me hierop en daar ben ik ze erg dankbaar
voor. Ik deed m’n research and vond het dope,
dus ik heb mijzelf ingeschreven.”
Wat heeft het traject je tot nu toe opgeleverd?
“Dat mensen mij herkennen als artiest. Ze krijgen
nu een indruk van wie Latiyah Artista eigenlijk
is. En zoiets groots als de Sena Grote Prijs geeft
je die boost om uit die comfort zone te komen.
En daardoor ben ik weer genomineerd voor de
Rotterdam Music Awards. Iets wat ik totaal niet
verwacht had.”
Waarom verdien jij de Grote Prijs van
Rotterdam?
“Zoiets kan ik zelf niet beantwoorden. Dat is iets
wat ik de mensen laat beslissen. Het enige wat
ik kan zeggen is dat ik iets te brengen heb, iets
fresh. Sommige mensen houden er van, sommige
mensen niet. Ik doe wat ik kan en probeer het
beste uit mijzelf te halen, en ik probeer een goede
show neer te zetten. Als ik win is dat natuurlijk
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mooi meegenomen, het zou een goede prestatie
zijn. Maar als ik niet win, is dat niet het einde van
de wereld. Ik voel me al vereerd dat ik in de finale
sta. Vooral voor iemand die uit het niets kwam
in december. Dat is al een prestatie voor mij.
Dat betekent dat mensen wat in je zien en dat is
geweldig.”
Wat kunnen we van jou/jullie verwachten in
de finale op 20 november?
“Laat mij jullie verassen!”
Naast de vier hoofdprijzen is er een publieksprijs
van € 250,- per categorie. Stem op jouw favoriet
via de Sena Grote Prijs van Rotterdam Facebook
pagina. Voor kaarten ga je naar de site van
LantarenVenster. Voor meer info over de
wedstrijd ga je naar deze website.
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
sena-grote-prijs-van-rotterdam-de-spotlight-oplatiyah-artista/
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8 november, event report

MONTA & MOTHERS GROOVEBOX ROCKTEN BIRD
MET EEN DOPE RELEASEPARTY
Monta & Mothers Groovebox presenteerden hun
Yaantje EP (stream die funky plaat op Spotify!) in
het Rotterdamse BIRD, volgens hen de enige plek
waar hun muziek écht goed tot zijn recht komt.
Van de voorbereidingen tot de show, fotografe
Nikki Volker mocht de hele dag met de boys
meelopen en maakte er een mooie reportage
van. Tip: lees, na het checken van de foto’s, ook
het uitgebreide interview dat onlangs op de cover
van onze website te zien was. Roffa was sowieso
in het huisje in BIRD!
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/montamothers-groovebox-rockten-bird-met-een-dopereleaseparty/
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10 november, interview

SENA GROTE PRIJS VAN ROTTERDAM:
SPOTLIGHT OP FABZ PI
Op 20 november is de finale van de Grote Prijs
van Rotterdam. In de aanloop naar het sluitstuk
van de competitie voor divers muzikaal talent in
de havenstad spreken we met alle finalisten in de
categorie Urban. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe
kijken zij naar de Grote Prijs van Rotterdam? Ze
zullen tegen elkaar strijden in LantarenVenster en
de eerste prijswinnaar wint maar liefst € 1000,-,
een masterclass, een fotoshoot en optredens. Dit
keer richten we de spotlight op FABZ Pi.
Stel jezelf eens kort voor?
“Mijn naam is FABZ Pi en ik ben een EthiopischItaliaanse rapper, woonachtig in Rotterdam. Ik
geloof dat muziek de kracht heeft om mensen te
inspireren én te verenigen en dat is de reden dat
ik muzikant ben.”
Waarom heb je meegedaan met de Grote Prijs
van Rotterdam?
“Ik heb een doel gesteld en dat is de stap te zetten
van een nationale artiest naar een internationale
artiest. Ik geloof dat deze competitie daaraan bij
kan dragen.”
“Het is nu al een erg waardevolle ervaring
geweest die me als artiest naar een nieuw level
heeft gebracht.”
Wat heeft het traject jou/jullie tot nu toe
opgeleverd?
“Veel nieuwe plekken heb ik gezien. Ik heb de kans
gekregen om in een goed georganiseerde halve

finale te staan vol competitieve deelnemers en
de knowledge uit de workshops is erg bruikbaar.
Het optreden en de bijbehorende feedback van
de jury is ook erg goed geweest voor mijn groei
en vertrouwen. Het is nu al een erg waardevolle
ervaring geweest die me als artiest naar een
nieuw level heeft gebracht.”
Waarom verdien juist jij de Grote Prijs?
“Ik verdien die prijs omdat ik alles in mijn carrière
stop en grote ambities heb. Een andere reden: ik
ben een unieke artiest, zeker als je kijkt naar mijn
achtergrond en mijn verhaal.”
Wat kunnen we van je show verwachten in de
finale volgende week zondag 20 november?
“Je kunt een hoop energie verwachten, met
daarnaast veel lyrical bars, veel knowledge en
verder een heleboel liefde.”
Naast de vier hoofdprijzen is er een publieksprijs
van € 250,- per categorie. Stem op jouw favoriet
via de Sena Grote Prijs van Rotterdam Facebookpagina. Voor kaarten ga je naar de site van
LantarenVenster. Voor meer info over de
wedstrijd ga je naar deze website. Als je je stem
uitbrengt door in het facebookevent van jouw
favoriet in de wedstrijd op ‘+gaan’ te klikken, dan
maak je kans op kaarten voor Run The Trap w/
What So Not.
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
sena-grote-prijs-van-rotterdam-de-spotlight-opfabz-pi/
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9 november, interview

DUVEL OVER RUYZDAEL:
“GEWOON DUVEL-SHIT, MAAR DAN ANDERS”

Recht van de apenrots, uit het betonnen bos en
al jaren in de scene verschijnt er binnenkort weer
een project van Duvel. Samen met oude vrienden
Dim Browski en Ferry van Undog opereert het
trio onder de naam Ruyzdael. Vorig jaar keerde
DuvelDuvel terug on stage voor een tijdelijke
comeback in het Rotterdamse Annabel. Nu is
het tijd voor nieuwe muziek en wie zoekt op
Ruyzdael komt al diverse teasers tegen. Al met
al genoeg redenen om Duvel uit te nodigen voor
een kop koffie op ons kantoor, dat op steenworp
is gelegen van Annabel (het podium waar vorig
jaar een succesvolle reünieshow van DuvelDuvel
plaatsvond). Het hoofdstuk dat DuvelDuvel heet
werd dan misschien afgesloten, tegelijkertijd
vormde het de start voor iets nieuws: Ruyzdael.
“Sinds die laatste keer zijn we veel bezig geweest
met opnames en het uitwerken daarvan, ik hoop
dat we over een paar weken kunnen beginnen
met het mixen van de plaat. Misschien dat ik het
zelf doe, maar ik kijk ook even of Delic er tijd voor
heeft. We spreken niet heel vaak, maar we bellen
af en toe wel over ditjes en datjes. Ondanks dat
hadden we graag dat hij onze tape zou mixen.”
De geplande release bevat uiteindelijk weinig
featurings. Duvel zegt hierover: “We hebben
geprobeerd nog wat samen te werken met
andere mensen, maar uiteindelijk zijn we daarvan

afgestapt. Ik heb zoiets van, als het niet 100% klopt
dan moet je het ook niet doen. Op een track met
Billy na hoor je eigenlijk alleen mijn stem. Voor de
rest heeft DJ MP wel een track geproduceerd en
is er een originele mix van Presto, maar daar blijft
het bij.”
De gastbijdrages mogen dan beperkt zijn, het gaat
Duvel te ver om van een soloplaat te spreken.
Het Ruyzdael-schip kent drie kapiteins waardoor
er veel onderling overleg is. De heren zijn al lang
bevriend met elkaar en werken al langer samen,
dus iedereen weet wat ze aan elkaar hebben.
“Qua rolverdeling zorgt Dim Browski voor de
basis van de beats, Ferry doet het grafische werk
(bekend van het DNA, het album van Duvel &
Nikes) en Duvel voor het rappen en de beats.
Wat we gaan doen en hoe we het gaat doen
moeten we wel met z’n drieën beslissen, en dat
was vroeger natuurlijk altijd mijn taak. Het duurt
ook langer voor er wat wordt besloten, vooral
aangezien we ook alle drie volwassen mannen
zijn met een gezin. Ik woon in Rotterdam en zij
wonen in Amsterdam en dat maakt het er ook
niet makkelijker op.”
Ruyzdael mag volgens Duvel geen mixtape, album
of EP heten. “Het is gewoon ‘een ding’. Ik betwijfel
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of er dit keer een fysiek exemplaar uitkomt
zoals bij de vorige releases. Iedereen luistert
tegenwoordig muziek op zijn of haar telefoon
en heeft thuis geen cd-speler meer. Je kan het
natuurlijk wel uitbrengen voor de collectors, maar
als we alles zelf gaan doen dan is de kans groot
dat er geen fysieke uitgave komt.”

anders. Ik hou er ook niet van om naar politieke
shit te luisteren, tenzij het Chuck D is, die kan het
brengen. Ik hou het liever gescheiden, muziek is
voor mij gewoon party en bullshit.”

Duvel is een pionier als het gaat om muziek
online uitbrengen. Hij zag eind jaren ’90 al in
dat internet de toekomst zou worden voor de
muziekindustrie. Ver voordat iedereen toegang
had tot internet dropte hij al diverse releases via
zijn eigen website. Anno nu is het downloaden of
streamen van muziek niet meer weg te denken en
hiphop in Nederland groter dan ooit.

Hoe kijkt Duvel tegen de nieuwe lichting rappers
aan? “Ik gun het die boys allemaal van harte man.
Kijk naar Sevn en die boys van Broederliefde. Ze
draaien zo hard, respect voor het behouden van
de eerste plaats voor zo lang ook! Inhoudelijk vind
ik de game in het algemeen wat minder, maar de
skills zijn er wel. Ik ben natuurlijk ook wat jaren
ouder al, ik ben niet meer zo snel onder de indruk
van Lamborghini’s, Porsches en grote billen. Ik
zie het als een hele andere wereld, ik ben met
hele andere dingen bezig en bezig geweest. Ik
identificeer me niet met die gasten, ik ben niet
op een ander level, maar ik ben een andere weg
ingeslagen.”

Hiphop is serieuze business geworden en dat
heeft volgens Duvel een keerzijde. Zo verscheen
er onlangs een Rico & Sticks-verzamelbox waarin
ook Opgeduveld te vinden is. “Ik vond het vreemd
weet je, ik had ook toestemming gegeven als ze
het hadden gevraagd. Maar het was wel zo netjes
geweest als ze een heads-up hadden gegeven.
Daarbij is het ook raar omdat Opgeduveld een
ding op zich was. Eigenlijk kan je dit soort dingen
wel verwachten als je bij een platenmaatschappij
zit, maar je hoopt toch altijd dat het niet gebeurt.
Dit is gewoon… jammer. Zodra business om de
hoek komt kijken is het altijd bullshit, de pret
eruit, dan is het fucked up!”

“Ik ben niet op een ander level, maar ik ben
een andere weg ingeslagen.”

http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
duvel-over-ruyzdael-gewoon-duvel-shit-maardan-anders/

“Muziek is voor mij gewoon party en bullshit.”
Naast releases op het internet is de rapper actief
op social media waar hij zich van zijn politieke
kant laat zien. “Ik kom wat tegen, ik zie wat ik zie,
jij ziet wat jij ziet en ik wil jou laten zien wat ik zie.
Mensen hebben helaas genoeg weinig kijk op
alternatieve media. Als er één persoon is van mijn
volgers die het ziet en er wat van op steekt ben ik
al blij.”
Zelf heeft Duvel geen politieke ambities en
evenmin zou hij zich willen laten gelden als
activist. “Er zijn veel slimmere mensen op de
wereld die al die materie beter snappen en
kunnen doorgronden dan dat ik dat doe. Ik laat
het wel aan die mensen over en steun die mensen
dan door ze te retweeten of een artikel te delen
waar zij verantwoordelijk voor zijn.”
Ondanks zijn maatschappelijke betrokkenheid
hoeven we geen politieke boodschap te
verwachten in zijn muziek, maar wat dan wel? “Ik
heb geen idee haha! Gewoon Duvel shit, maar
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14 november, interview

HARDHEADERZ REPRESENT:
WATWATIS STAAT IN DE FINALE VAN DE SENA
GROTE PRIJS VAN ROTTERDAM

Op 20 november is de finale van de Grote Prijs
van Rotterdam. In de aanloop naar het sluitstuk
van de competitie voor divers muzikaal talent in
de havenstad spreken we met alle finalisten in de
categorie Urban. Wie zijn ze, wat doen ze en hoe
kijken zij naar de Grote Prijs van Rotterdam? Ze
zullen tegen elkaar strijden in LantarenVenster en
de eerste prijswinnaar wint maar liefst € 1000,-,
een masterclass, een fotoshoot en optredens.
Dit keer richten we de spotlight op de formatie
WatWatIs.
Ey boys, stel jezelf eens kort voor?
“Allereerst een shoutout naar HIJS voor jullie
support sinds dag één! Wij zijn WatWatIs,
bestaande uit Ruwhel (MC), Yellow (MC) en DJ
Jonchi. Wij werken al jaren samen maar sinds
mei 2015 onder de naam WatWatIs. Dit was
het moment dat muziek voor ons een andere
betekenis kreeg. Sindsdien is ons doel om
positiviteit te verspreiden door middel van onze
muziek.”
Waarom hebben jullie meegedaan met de
Grote Prijs van Rotterdam?
“Vorig jaar deden we ook mee en toen hebben we
helaas de finale niet gehaald. De feedback was
dat onze tracks dope waren, maar onze stageperformance nog niet helemaal. We zijn inmiddels
een jaar verder, dus ook een jaar ervaring rijker
en we zijn van mening dat we er dit jaar wel klaar
voor zijn.”
Wat heeft het traject jullie tot nu toe

opgeleverd?
“De lat ligt erg hoog. De concurrenten zijn stuk
voor stuk sterk in wat zij doen. En dit motiveert
ons juist om nog beter te worden. Wat wij erg
interessant vonden zijn de tips die wij hebben
gekregen over marketing.”
“Vorig jaar zijn wij afgewezen op onze stageperformance terwijl dat nu een van onze
sterkste eigenschappen is.”
Waarom verdienen jullie de Grote Prijs van
Rotterdam?
“We hebben een lang pad moeten bewandelen
om de artiesten te worden die wij vandaag de dag
zijn. We hebben heel veel te maken gehad met
afwijzingen, zowel in ons persoonlijke leven als
met onze muziek. Maar in plaats van op te geven
trekken wij lering uit elke situatie en heeft dat ons
juist gemotiveerd om te groeien. Vorig jaar zijn wij
afgewezen op onze stage-performance terwijl dat
nu een van onze sterkste eigenschappen is. Dat
gecombineerd met de boodschap die wij brengen
maakt onze muziek een winnaarsformule.”
Wat kunnen we van jullie verwachten in de
finale aanstaande zaterdag?
“Zoals echte Rotterdammers dat zeggen: Geen
woorden, maar daden. Kom dus vooral kijken op
20 november zodat jij kan zien waarom wij de
Grote Prijs van Rotterdam verdienen.”
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
hardheaderz-represent-watwatis-staat-in-definale-van-de-sena-grote-prijs-van-rotterdam/
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17 november, interview

VIEIRA NKOSI: “SOMS IS ‘KLAP NOG EEN GROG’ DE
BOODSCHAP.”
Vandaag, donderdag 17 november, brengt
de Rotterdammer Vieira Nkosi zijn eerste
album Kralienge State of Mind uit. Een mooie
gelegenheid om contact te zoeken met de
rapper. We spreken met hem af voor de ingang
van het Kaapverdiaanse recreatiecentrum Club
Sao Nicolau, dat is vernoemd naar het specifieke
eiland waar Vieira zijn wortels liggen. Boven de
ingang van het centrum, waar de immigranten
sinds 1979 samenkomen om de banden te
onderhouden, wappert de Kaapverdiaanse vlag
fier in de wind. Wat die vlag betekent wanneer je
bent geboren en getogen in Nederland en hoe dat
zijn muziek heeft beïnvloed, bleek een belangrijk
gespreksonderwerp. Na een korte introductie en
het schieten van foto’s maken wij onze weg naar
de kelder om onder het genot van een glaasje
“ponche”, of zoals Vieira zou zeggen “grog light”,
het gesprek aan te gaan.
“Ik denk dat iedereen tot op zekere hoogte wel
maskers draagt.”
Tegenover mij zit een man die getuige
de imposante baard, gaten in de oren en
verschillende tattoos, zelfexpressie hoog in het
vaandel heeft. Hij neemt een slokje ponche en
vertelt: “Zelfexpressie betekent je gevoelens
en gedachten wanneer je alleen bent naar

buiten durven brengen. Ik denk dat iedereen
tot op zekere hoogte wel maskers draagt, die
ze afdoen wanneer ze alleen thuis zijn of met
die ene speciale persoon. Zelfexpressie is juist
dat gedeelte van jezelf, die je niet durft te laten
zien aan de buitenwereld, toch tonen. Denk aan
meespitten met M.O.P. voor de spiegel omdat
niemand je ziet, maar dit dan ook doen wanneer
mensen je wel zien.”
Als kind van immigranten kun je soms het gevoel
hebben dat je tussen wal en schip valt. Vieira is
helder in het aangeven wat, in een beschrijving
van hem, het zelfstandig – en het bijvoeglijk
naamwoord is: “Ik ben een Nederlandse
Kaapverdiaan. Ik ben Kaapverdiaan, first and
foremost. Geboren en getogen in Rotterdam,
maar het gevoel is Kaapverdiaans. Soms moet ik
mezelf er ook aan herinneren dat ik in Nederland
geboren ben. Ik vergeet soms oprecht dat ik niet
daar geboren ben. Zo verbonden voel ik mij met
Kaapverdië en zo voel ik mij op sommige vlakken
niet verbonden met Nederland.”
Ondanks die verbondenheid geeft de Kralingenvertegenwoordiger toe dat hij wel bepaalde
fundamentele aspecten heeft gemist: “Daar was ik
de norm geweest, daar had ik tot de meerderheid
behoord. Het enige wat mij nu anders maakt

37

is dat ik bepaalde gewoonten en culturele
aspecten niet direct heb meegekregen. Maar ik
blend gewoon in. Ook omdat mijn Sao Nicolauaccent zo plat is. In Nederland ben ik altijd de
ander geweest en moest ik toch aantonen dat
ik ook meetel en dat het niet raar is dat er ook
zwarte nieuwspresentatoren zijn bijvoorbeeld.”
Met een tot de verbeelding sprekende anekdote
illustreert hij wat voor effect het kan hebben
om op te groeien met het idee dat je niet de
norm bent en niet tot de meerderheid behoort:
“Mijn eerste vliegreis was op mijn negende naar
Portugal. Ik zag allemaal piloten en stewardessen
op Schiphol en ik zag ze in Portugal. Op mijn
elfde vloog ik voor het eerst naar Kaapverdië
en ik verwachtte hetzelfde te zien, maar in
Kaapverdië aangekomen, zag ik zwarte piloten en
stewardessen running things en dat was voor mij
wel een aparte gewaarwording.”
Met een flink portie relativeringsvermogen stelt hij
er tegenover dat hier opgroeien ook z’n voordelen
heeft gehad: “Ik heb veel kunnen reizen. Verder
heb ik veel vrienden van een andere afkomst
en van iedereen neem je wat mee, leer je wat
en geef je wat terug. Als ik niet hier geboren
zou zijn, zou ik alleen ‘het Kaapverdiaans zijn’
gekend hebben en ik heb meegemaakt dat dat
voor een bepaalde eenkennigheid kan zorgen.
Alles wat daar van afwijkt is dan meteen ‘raar’.
Gelukkig gaat dat tegenwoordig, met name door
het internet, wel anders.” Door zijn ervaring met
zowel de Nederlandse als de Kaapverdiaanse
cultuur beschikt de Rotterdammer over genoeg
vergelijkingsmateriaal om op het gebied van
leefstijl een treffend onderscheid te maken en
leerpunten te zien: “Het grote verschil is dat wij
in Nederland efficiëntie altijd boven alles zetten,
vaak zelfs boven je eigen welzijn, terwijl er in
Kaapverdië weer dingen efficiënter kunnen. Ik
denk dat Nederlandse Kaapverdianen daarin
wel de brug kunnen vormen tussen die twee
uitersten, omdat we beide leefwijzen kennen en
daardoor beter kunnen schakelen.”
Wat Nederlandse hiphop met Kaapverdiaanse
wortels betreft, heeft Vieira aan onder meer
E-Life, Sonny Diablo, Alee Rock, Adison en GMB
een handvol belangrijke voorgangers. Stuk
voor stuk zijn het stadsgenoten die binnen
de Nederlandse hiphop hun sporen hebben
achtergelaten. Voor Vieira persoonlijk waren zij
meer dan ‘slechts’ inspiratiebronnen. Hij vertelt:
“Puur het feit dat ze Kaapverdiaans waren en
they were doing it, inspireerde mij. Vroeger in

de buurt hadden we discussies over Committee
Gunmen. Omdat Anonymous Mis van Postmen
licht getint was, wilden wij hem claimen terwijl hij
Surinaams was en Rollarocka terwijl hij uit FransGuyana kwam. Surinaamse boys probeerden dan
op hun beurt E-Life te claimen, maar wij konden
dan de lyrics “You casual, small time like De Vito.
Non-equal, cabo, laced with gold virgo” uit More
Days To Come als bewijs aandragen.” Hij diept
de toegevoegde relevantie van deze artiesten als
volgt uit: “Dit was dope, omdat je toch een stukje
vertegenwoordiging miste. Ik denk dat velen
van ons wanneer zij een wereldkaart zien ook
altijd even controleren of Kaapverdië erop staat.
Omdat we zo klein zijn en niet met zoveel zijn, is
het altijd even de vraag of je gezien wordt.”
“Als ik in het Engels ga rappen, dan klinkt het
opeens alsof ik uit Brooklyn kom, terwijl ik nooit
in New York ben geweest. Persoonlijk vind ik dat
corny.”
Wat betreft zijn eigen toevoeging denkt de rapper
in cultureel belang, maar ziet hij genoeg ruimte
om zich te onderscheiden en een nieuwe dimensie
te geven aan Nederlandse hiphop met een
Kaapverdiaans oogmerk: “Ik wil persoonlijk mijn
steentje bijdragen aan het af komen van de term
“stille migranten” en het aspect ‘Kralienge’ wil ik
daar graag aan toevoegen. Ik zat op de middelbare
school in Rotterdam-West en ik merkte dat men
niet wist dat er ook Kaapverdianen in Kralingen
wonen. Daarnaast rapten sommigen in het
Engels en sommigen in het Kaapverdiaans. Ik
wil graag Nederlandstalige rap toevoegen aan
het spectrum van Kaapverdiaanse artiesten uit
Rotterdam en vertellen hoe het opgroeien tussen
beide werelden mij heeft gevormd tot degene
die ik vandaag de dag ben. Ook wil ik Kaapverdië
meer uitdragen. Hiphop is representen waar je
vandaan komt, alleen trek ik dat verder door dan
de straat, het stadsdeel of de stad. Dus ik doe in
feite hetzelfde als NWA of KRS One die the Bronx
represent.”
Zoals hij eerder had opgemerkt, werd er door zijn
voorgangers vooral in het Engels gerapt. Over
waarom hij die traditie niet voortzet is de rapper
helder: “In het Engels voelt voor mezelf in de
onderbuik al gauw corny, in die zin dat wanneer ik
Nederlands spreek dat ik plat Rotterdams spreek.
Dan hoor je direct waar ik vandaan kom en dan
gebruik ik ook straattaal die we in Kralingen
gebruikten. Als ik in het Kaapverdiaans praat
dan praat ik ook met een diep accent. Dan horen
mensen direct waar ik vandaan kom. Sterker nog,
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ik heb een keer gehoord dat ik nog de taal spreek
hoe de eerdere generaties dit spraken. Mijn
ouders zijn hier gekomen in de jaren ’70 en waren
meer dan 20 jaar niet terug geweest. De taal
hebben zij in een soort tijdcapsule meegenomen
en deze is intact gebleven en zo overgedragen aan
mij. Dus als ik spreek is het authentiek. Het is wie
ik ben. Maar als ik in het Engels ga rappen, dan
klinkt het opeens alsof ik uit Brooklyn kom, terwijl
ik nooit in New York ben geweest. En persoonlijk
vind ik dat corny.” Zich bewust van de grijze
gebieden en de uitzonderingen nuanceert hij: “Als
je uit Nederland komt, je rapt in het Engels en je
bent dope, dan support ik je gewoon en koop ik
je cd. Maar voor mezelf voelt het niet goed. Dan
ga ik opeens slang gebruiken die ik bij Nas heb
gehoord, terwijl hij uit Queensbridge komt. Soms
klinkt het zelfs binnen één track alsof iemand van
de Eastcoast, de Westcoast en Down South komt.
Dan vind ik Looptroop uit Zweden heel dope. Zij
klinken authentiek en heel universeel, zonder als
toeristen te klinken.”
“Ik vond het zo gruwelijk hoe je iets in één
minuut zo samen kan brengen, dat ik het als
een film voor me zag. Dat is de essentie van
rap, man.”
Elke zichzelf respecterende rapper heeft een
aantal platen die belangrijk zijn geweest in

zijn/haar ontwikkeling. In het geval van de
man tegenover mij is dat niet anders. Alsof hij
hoopte op een gelegenheid om ze te bespreken
vertelt hij met bezieling: “Postmen, Documents.
Ik was coming of age en ik had Engelstalige
artiesten tegen wie ik op keek, maar nu waren
het tegelijkertijd Rotterdamse artiesten tegen
wie ik kon opkijken. Ze waren zo goed dat ze
internationale appeal hadden, maar dan liep je
hier in de stad en dan zag je veel mensen met die
Postmen T-shirts. Ik haatte boys die ze droegen,
want ik had het niet en ik was echt groot fan
van Postmen. Ik verzamelde al hun interviews.
Alle bladen waar een interview in stond had
ik gewoon.” Zichtbaar enthousiast licht hij nog
een belangrijke plaat uit: “Lyricist Lounge Vol. 1.
Deze is essentieel voor mij geweest als schrijver.
Daarvoor schreef ik al teksten, maar toen leerde
ik hoe je teksten logisch structureert om te
kunnen bouwen naar een punchline toe.” Vieira
vervolgt zijn verhaal met een album die met
recht wereldwijd een onuitwisbare indruk heeft
gemaakt en geeft er middels een anekdote een
persoonlijke draai aan: “Wu-Tang Forever. Ik vond
ze daarvoor al dope, maar dat is de cd voor mij
waardoor ik echt in Wu-Tang ben gedoken. Ik was
net jarig geweest. Ik kreeg 50 gulden van m’n oom
en toen ben ik naar Rhythm Import gegaan voor
die cd. De heilige graal is het man.”
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Hoeveel deze plaat van dit legendarische collectief
daadwerkelijk heeft betekend voor Vieira wordt
duidelijk wanneer hij één van de hoogtepunten
bespreekt en deels voordraagt: “Die verse van
Ghostface op de track Impossible man. “Call the
ambulance Jamie been shot. Word to Kimmy.
Don’t go son. You my motherfucking heart.” En
dan gaat hij vervolgens door met storytelling. Hij
vertelt dat een homie van hem net neergeschoten
is en dat hij hem in z’n armen houdt en tegen
hem praat. Terwijl hij langzaam het leven laat,
vertelt hij hoe ze zijn opgegroeid en wat ze samen
hebben meegemaakt. Ik vond het zo gruwelijk
hoe je iets in één minuut zo samen kan brengen,
dat ik het als een film voor me zag. Dat is de
essentie van rap man. Bij elke storytelling verse
die ik schrijf is dat wel de lat. Ik weet nog dat ik
geen geld had maar graag naar een Ghostface
concert wilde gaan in Watt, Rotterdam, terwijl ik
hem al een keer had gezien in Amsterdam. Toen
ik me besefte dat mijn favoriete rapper zou gaan
optreden in mijn stad, besloot ik dat ik er bij
moest zijn. Dat was de eerste keer dat ik iemand
heb gevraagd of ik op de gastenlijst mocht. Op
een gegeven moment deed hij een track van
Forever en ik weet nog dat ik dacht: ‘Alsjeblieft,
doe die ene verse van Impossible’. Dus hoe ik
dat denk, hoor ik opeens die beat en hij deed het
gewoon. Het was echt alsof hij het voor mij deed.”
Afsluitend maakt hij nog even ruimte voor een
eervolle vermelding: “Dead Prez, Let’s Get Free. Ik
luisterde de track They Schools in de week dat ik
moest leren voor de toetsweek en ik weet nog dat
ik dacht: ‘Fuck deze toets man. Deze schoolshit
is bullshit. Jullie kunnen mij niets leren over het
leven.’ Alleen maar door die track.”

iemand samenwerkt. Hier ben ik wel volwassener
in geworden. Maar dit zag ik niet aankomen, want
zelf kijk en luister ik niet op die manier. Dus dat
was wel teleurstellend. Ik had soms wel iets van:
‘Yo, ik ben toch dope!?’ Ook bij andere artiesten,
waarbij ik iets had van: Hij/zij is toch dope!? Ik
mis de views en de reviews. Ik mis de aandacht,
zoals bijvoorbeeld bij een Ollie. Ik vind dat
onbegrijpelijk. Maar je moet net de juiste mensen
om je heen hebben die jouw shit verspreiden,
waardoor het verder kan groeien.” Ter illustratie
grijpt hij terug naar een les die hij kreeg van
één van de belangrijkste grondleggers van de
kunstvorm: “KRS-One maakte een situatieschets
tijdens een masterclass een aantal jaar geleden.
Startpunt: je zit met een vriend van je ergens op
een stoep en je begint te rappen. Vanaf dat punt
kun je links of rechts gaan. Links is dat die vriend
tegen je zegt: ‘Yo, houd je bek man. We zijn broke.
Hoe kan het dat we geen geld aan het verdienen
zijn?’ En jullie gaan verder zitten mokken omdat
jullie geen geld hebben. Rechts is dat die vriend
tegen je zegt: ‘Yo, die shit is tight. Jij bent een
dope rapper. Ik kan er zelf niets van, maar ik kan
wel je manager zijn.’ Die vriend heeft er verstand
van, dus gaat hij vervolgens je shit promoten bij
persoon twee die er minder verstand van heeft,
maar wel te porren is omdat hij jouw vriend
serieus neemt. Persoon twee rolt mee, hij spreekt
op zijn beurt persoon drie aan en zo creëer je
een sneeuwbaleffect. Hetzelfde principe zie je op
social media.”

Het ritmisch voordragen van teksten in een
microfoon vormt slechts een gedeelte van het
hiphopartiest zijn. Voordat Vieira zijn producten
ook echt aan de man kon brengen moest hij
enkele dingen accepteren, zoals bijvoorbeeld het
feit dat dope zijn niet genoeg is: “Ik had, door mijn
naïviteit, voor mij gezien, dat men keek naar wat
je daadwerkelijk doet en hoe goed je bent, punt.
Ik dacht dat men dezelfde waardering had voor
de ambacht. Ik heb iets van: ‘Als je goed bent, dan
ben je goed.’ Ik koop je cd, ik check je videoclip, ik
ga naar je show als het kan. Maar in het wereldje
is de ambacht veel minder van belang, wat
zakelijk gezien ook logisch is. Ik ging alleen geen
muziek maken voor het zakelijke aspect. Dat is er
noodgedwongen bijgekomen. Zakelijk gezien is
het logischer dat je kijkt naar het aantal views die
iemand pakt en met welke interessante mensen

Gedurende het groeiproces heeft de Nederlandse
Kaapverdiaan ook hele bewuste creatieve keuzes
moeten maken en moest hij nadenken over
hoe hij zich wilde profileren: “Vroeger had ik het
gruwelijk gevonden om een conscious rapper
genoemd te worden. Schaar mij nu gewoon onder
het kopje rapper. Door de term ‘conscious’ krijgen
mensen al een bepaalde associatie en wanneer
je dan iets doet dat volgens hen niet past binnen
dat hokje dan raken ze teleurgesteld en heb ik
ze verraden. Ik sta niet achter die term. Ik ben
gewoon mezelf en ik heb ook dingen gedaan
die niet perse passen bij een conscious rapper.
Begin bijvoorbeeld met mij over voetbal en ik
ben de meest ignorant motherfucker die er is.”
De fanatieke Feyenoord-supporter verduidelijkt
hoe hij pertinent buiten hokjes wil blijven en
hoe hij zijn teksten graag wil uitbalanceren: “De

“De boodschap is belangrijk, maar het hangt
per nummer er wel vanaf wat de boodschap
is.”
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boodschap is belangrijk, maar het hangt per
nummer er wel vanaf wat de boodschap is. Soms
is de boodschap: ‘Klap nog een grog’. ‘Boodschap’
klinkt zo zwaar beladen, alsof ik allemaal politieke
teksten aan het uitkramen ben. Als de boodschap
“klap nog een grog” is, dan probeer ik het wel
op een dusdanige manier te doen dat je het niet
alleen kan luisteren in de club maar ook in de auto
of thuis en dat het dan nog steeds van waarde is.
Want sommige tracks vind ik alleen dope in de
club en die vind ik thuis dan weer klote.”
Zoals de hiphopfanaat al liet doorschemeren,
hecht hij ontzettend veel waarde aan de vorm van
de overdracht. Hierdoor heeft iets als techniek
een belangrijke rol te vervullen in zijn muziek, zo
vertelt hij: “Je kan met gevoel heel veel maskeren
of camoufleren, als je niet over veel techniek
beschikt. Bijvoorbeeld Nina Simone. Zij zong soms
gewoon vals. Maar ze legt er zoveel gevoel in dat
je het je niet kan voorstellen hoe het zou moeten
klinken als het wel ‘zuiver’ was geweest. Dan had
er minder gevoel in gezeten en dan had het je
ook minder geraakt. In mijn eigen muziek vind ik
het heel belangrijk. Soms te belangrijk zelfs. Ik wil
zelfs in partytracks punchlines en rijmschema’s
hebben en er moet een verhaal verteld worden.
Ludacris is een goed voorbeeld daarvan. Hij kon
lyrics en flows voor je gooien, maar als je het in
de club hoort, ga je nog steeds los. Ook 2Pac is
een perfect voorbeeld van iemand die heel veel
op gevoel rapte en echt gruwelijk klonk. Maar hij
maakte zoveel dat hij ook niet altijd kon pieken
qua techniek. Maar hij was wel zo goed dat het
wel altijd op niveau was.”
“Zonder hiphop was ik niet degene die nu voor
jou zit.”
In 2010 won Nkosi de Grote Prijs van Zuid-Holland.
Dit is voor elke artiest een zeer welkom stukje
erkenning en bevestiging. Zoals hij eerder aangaf
kan het een beproeving zijn om je in het wereldje
te bewegen. En dit kan leiden tot frustratie
vertelt hij: “Ik heb vaak gedacht aan stoppen. Je
bent artiest, dus gevoelsmens. Daardoor ga je
overgevoelig reageren op dingen. Bijvoorbeeld
iets onbenulligs als wanneer je een track maakt
en denkt ‘Dit is de shit’ en dat mensen zeggen ‘Ja,
het is wel flex’ en dat je dan denkt ‘Ik stop met
rappen! Voor wie doe ik dit dan!? Ze begrijpen me
niet. Ik ben een onbegrepen genie. Wacht maar
tot ik dood ben. Net als Vincent van Gogh. Moet
ik eerst m’n oor afsnijden?’ Ik chargeer nu, maar
dat gevoel heeft zo vaak gespeeld.” Tegelijkertijd

waren er al wel signalen dat zijn muziek toch werd
opgepikt: “Het moment dat ik zeker wist dat ik het
kon, was tijdens de releaseparty van de EP van
Severe Ill & J’83 in 2006. Ik deed de back-up voor
Severe Ill. Tussendoor mocht ik mijn solotrack
Sodade doen en ik zag de hele crowd buckwild
gaan om iets wat tot op dat moment slechts een
idee was in mijn hoofd. Hiervoor had ik de track
Sodade van de Kaapverdiaanse zangeres Cesaria
Evora laten sampelen door Grandson die toen
nog beats maakte. Op dat moment op het podium
dacht ik officieel: ‘Ja, ik kan dit ook.’”
Het hele gesprek vertelt de debutant
gepassioneerd over het muziekgenre waar
velen op vergelijkbare wijze verknocht aan
zijn geraakt. Deze liefde heeft een diepgaande
invloed gehad op zijn ontplooiing als artiest en als
mens: “Zonder hiphop was ik niet degene die nu
voor jou zit. Zonder hiphop had ik bijvoorbeeld
Malcolm X misschien op een veel latere leeftijd
leren kennen. Dan had ik niet zijn autobiografie
al meer dan tien keer gelezen inmiddels. Dan had
ik nooit gehoord van de Five Percenters en had ik
nooit hun filosofieën leren kennen over hoe ik het
beste uit mezelf kan halen en het beste te werk
kan gaan om m’n eigen situatie te verbeteren,
en om mijn invloed te vergroten.” Hoe de
laatste helft van zijn artiestennaam een recente
toevoeging is, sluit ook aan op deze ontwikkeling,
zo legt hij uit: “Nkosi betekent ‘chief’ in het Zulu.
En ook in het Xhosa, een Zuid-Afrikaanse taal,
betekent het ‘chief’. Ik vond het sowieso altijd al
een dope woord. Toen ben ik zelf gaan filosoferen
en toen kreeg het voor mij meer de betekenis dat
ik chief ben over mijn eigen leven. Ik moet zelf de
leiding nemen van hoe ik in het leven sta. Dingen
gebeuren in het leven in het algemeen, maar het
gaat er ook om hoe je er zelf mee omgaat.”
“Wat ik wil bereiken is dat die plaat jouw
mental coaching is.”
Een dergelijke staat van bewustzijn kan helpen
bij bewust leven en bij het overwinnen van
obstakels. Vooral wanneer je, zoals Vieira, lijdt
aan een aandoening als de Ziekte van Crohn, een
chronische darmontsteking, is het belangrijk om
gedisciplineerd te leven en actief naar het lichaam
te luisteren. De urgentie daarvan heeft de rapper
letterlijk aan den lijve moeten ondervinden: “Toen
ik in 2013 ernstig ziek was en in het ziekenhuis lag,
zeiden de artsen tegen mij: ‘Nou, kantje boord,
je hebt het net gered. U heeft nu een stoma. We
gaan kijken of hij weg kan. Daar staan zes weken
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tot drie maanden voor.’ Ik keek hem aan en ik zei:
‘Zes weken en geen dag langer’. Achteraf bleek
dat ook zo te zijn. Op de dag af. Dat was een eyeopener. Ik besefte me dat ik meer in eigen handen
heb en dat ik met een positieve mindstate meer
kan bereiken. Het is kijken waar je naartoe wilt,
waar je nu bent en in welke richting je je beweegt.
Beweeg je je naar het doel toe of juist in de
tegengestelde richting? In het laatste geval moet
je dus bijsturen.” Wanneer je op dusdanige wijze
wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid,
is het niet vreemd dat je je koers bijstelt en meer
oog hebt voor hetgeen dat je altijd al hebt willen
doen. Jezelf afvragen waarom je het zo graag wilt
is geen overbodige luxe: “Ik doe dit aan de ene
kant om aan mezelf te bewijzen dat ik het kan.
Mijn droom was altijd om gehoord te worden. Dat
mensen naar me toe komen en zeggen: ‘Jij bent
dope of je hebt me geraakt met die track.’ Aan de
andere kant doe ik dit in de hoop dat ik anderen
inspireer en ze dan misschien iets denken in de
geest van: ‘Ik rap niet, maar wat ik graag wil doen
is een cateringbedrijf beginnen, want dat is mijn
droom.’ Wat ik wil betekenen is dat wanneer je
in de ochtend wakker wordt en je je afvraagt of
je het wel kan vandaag, dat je Kralienge State of
Mind op zet en het beluistert onderweg naar daar
waar je moet zijn en dat die plaat jouw mental
coaching is.”

energie zat hem in het achter mensen aanzitten.
Producers mailen of bellen en vragen of ze je de
sporen kunnen sturen. Als je bij een label zit dan
stel ik me voor dat het allemaal voor je wordt
gedaan, ik weet het niet. Misschien krijg je er dan
hulp bij. Nu heb ik het zelf gedaan. Ik vind het
wel tof dat ik dat nu allemaal heb geleerd, maar
op het moment zelf is het echt irritant.” Met het
uitbrengen van het album valt ook een zekere last
van zijn schouders. Eenmaal uitgebracht is het
een kwestie van kijken hoe men erop reageert.
Hoe Vieira daarmee omgaat is als volgt: “Ik voel de
opluchting dat de plaat er eindelijk is. Maar ook
onzekerheid, omdat het de vraag is of mensen
het gaan ontvangen zoals je het in je hoofd hebt.
Of het voor hen net zo dope als dat het voor mij
is. Maar ik weet zeker dat een Kendrick Lamar dat
ook heeft met z’n albums. Dat hoort bij het artiest
zijn. Erykah Badu zegt op Tyrone: ‘Now keep in
mind I’m an artist and I’m sensitive about my shit.’
Dat moet je hebben, want anders kun je geen
kunst maken, omdat je dan geen gevoelsmens
bent.”
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
vieira-nkosi-soms-is-klap-nog-een-grog-deboodschap/

“Ik voel de opluchting dat de plaat er eindelijk
is. Maar ook onzekerheid, omdat het de vraag
is of mensen het gaan ontvangen zoals je het
in je hoofd hebt.”
Al zijn ervaringen en beproevingen vormen
het ruggengraat van Vieira Nkosi’s debuutplaat
Kralienge State of Mind en deze komt dan
eindelijk in de herfst van 2016 uit. Een beetje
hiphopliefhebber zal in de titel bekende
referenties terug horen: “De titel is deels
geïnspireerd door Nas’ New York State of Mind en
Nipsey Hussle’s South Central State of Mind. En in
plaats van Kralingen is het Kralienge State of Mind.
Rotterdam State of Mind zou dan weer te breed
zijn. Ik heb Kralienge ervan gemaakt als knipoog
naar mijn Kaapverdiaanse roots en omdat ik
thuis de uitspraak “Kralienge” hoorde. Zelf zei ik
het ook als kind zijnde en zei ik ook Crosswijk in
plaats van Crooswijk.” De release van je eerste
officiële geesteskindje brengt op verschillende
vlakken veel spanning met zich mee. Voordat
het daadwerkelijk de speakers van de luisteraars
bereikt, moet het eerst verschillende stations
langs. Hierover biecht hij op: “De meeste tijd en

42

22 november, event report

DE FINALE VAN DE SENA GROTE PRIJS
VAN ROTTERDAM IN BEELD

Afgelopen zondag vond in LantarenVenster in
Rotterdam de finale plaats van de Sena Grote Prijs
van Rotterdam. De afgelopen weken interviewden
we alle finalisten al en tijdens de finale was er de
grote climax. Ze traden allemaal op en gingen
compleet voor de winst en uiteindelijk trok
Jaskelis aan het langste eind (congrats!) en pakte
ook nog eens de publieksprijs. De runner-up
werd Watwatis, dus er waren twee HardHeaderz
acts die in de prijzen vielen. Nikki Volker schoot
de hele avond foto’s, check haar reportage
hieronder.
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/definale-van-de-sena-grote-prijs-van-rotterdam-inbeeld/
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23 november, review

VIEIRA NKOSI’S KRALIENGE STATE OF MIND:
EEN KAAPVERDIAANS OOGPUNT MET EEN
ROTTERDAMSE LENS

In de herfst van 2016 brengt Vieira Nkosi zijn
langverwachte album Kralienge State of Mind uit.
Hiermee culmineren zijn opgedane ervaringen via
mixtapes, een sessie bij 101 Barz en het winnen
van de Grote Prijs van Zuid-Holland in een heuse
langspeelplaat, waarvan het woord ‘Kralienge’ in
de titel geldt als knipoog naar zijn Kaapverdiaanse
achtergrond. Nkosi lijkt op Kralienge State of
Mind twee verhalen te vertellen. Hij begeleidt
ons als gids door de straten van de Rotterdamse
wijk waar hij is opgegroeid met levendige
anekdotes. Parallel hieraan ontvouwt ook zijn
levensloop, waar hij openhartig over vertelt.

Dit zorgt ervoor dat wij voor een deel zien wat
hij heeft gezien, maar ook voelen wat hij heeft
gevoeld. Zijn Kaapverdiaanse roots vormen
hierin het fundament. Al zijn ervaringen, direct
of indirect, zijn daarop gebouwd en worden dus
waargenomen vanuit een Kaapverdiaans oogpunt
met een Rotterdamse lens.
Vieira wacht ons op bij De Boezembrug, die
de wijken Crooswijk en Kralingen met elkaar
verbindt. Over een ingetogen pianoloop legt hij
meteen wat grondregels vast en toont zich een
technicus met alliteraties als: “Moss. Meesterlijke
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mic skills maken je de man. Motherfuck al die
mietjes met hun marketingplan.” Officieel begint
de Kaapverdiaanse Rotterdammer de rondleiding
met de track Kralingen, waar hij op een canvas
van getergde vocaalsamples en een rollende
baslijn in beeld brengt hoe groot het contrast is
tussen de verschillende levenspaden in zijn wijk.
Zo deelt hij: “Herinneringen aan de boys op het
plein. Één speelt nu bij Man U, een ander gepopt
in z’n brein.” De ernst die de MC neerzet lijkt te
suggereren dat er constant een bloedserieuze
sfeer hangt, maar daar is niets van waar. Op
We Zijn Gewoon Chill steekt hij op een vrolijke,
uptempo beat van Thyza Beats de draak met
‘goedbedoelde adviezen’ middels hele rake, soms
ronduit ironische observaties met als absolute
hoogte- (of dieptepunt): “Bediend van advies,
maar dan ongevraagd. Skeere boys vertellen me
hoe je money maakt”.
Lolligheid kenmerkt de state of mind in Kralienge,
maar ook genadeloze meligheid slaat de klok
in Vieira’s oude buurt. In de track Leggo is
bijvoorbeeld alles “tongue in cheek” en draagt
hij, zich volledig bewust van wat de track vraagt,
eigenwijze zinnen voor als: “Flow zo soepel, chicks
horen de spit, draaien met die heupen doen het
als een hoelahoepel. Je weet wat ik bedoel toch?
Ik ben een Cabo, dus al is m’n baard groot, damn,
ik ben een smooth moss.” En wat te denken van
Grog, een ode aan de Kaapverdiaanse sterke
drank vol met bijbehorende Kaapverdiaanse
tongvallen en een gitaarsample die klinkt alsof
het ook te diep in het glaasje heeft gekeken en
allesbehalve een kwade dronk heeft. Maar ‘van
lachen komt huilen’ luidt de uitdrukking en dit
wordt onderstreept door een track als Voor De
Liefde Van Het Geld, een zeer ontnuchterend,
waargebeurd verhaal over een drietal vrienden
dat loyaliteit opoffert in dienst van zelfverrijking
en uiteindelijk vervalt in zelfdestructief gedrag
met een fatale uitkomst. De rapper etaleert hier
zijn klasse als verhalenverteller en levert met deze
grimmige, Roc Marciano meets Peter R. de Vriesachtige reconstructie nog een trekpleister af.
Voor de meeste hooks verzorgt Nkosi zelf de zang
en dit gaat hem buitengewoon goed af. Zijn bas
zware stem maakt echter het meeste los wanneer
hij in Angel In The Sky zijn overleden dierbaren
bezingt onder begeleiding van een treurende
blaassectie.
Pak ’t Op is een opzwepende track en de
hoofdpersoon wordt hierin vergezeld door
rappers Nella Priester en Xcentriek waar
laatstgenoemde opvalt door zijn smaakvolle

timing wanneer hij rapt: “We zijn verder dan, de
meest reeds bekende fenomenen in de scène,
taal technisch bekeken ben ik sterker man.” Vieira
herinnert ons aan zijn basis en zijn geërfde harde
werkers-mentaliteit met lines als: “Zoon van
immigranten. Kill, ik ken niet anders. Gekomen
met niks, maar ze bikkelden voor alles.” Wie
zich weleens in Kaapverdiaanse kringen heeft
bewogen, zal ongetwijfeld het woord ‘moss’
veelvuldig voorbij hebben horen komen. Op KSOM
is collega-rapper Ollie te gast op MOSS II (deel 1
staat op de plaat De Recessie van Ollie). Over een
kronkelende, hoofdschuddende productie van de
in Kaapverdië gevestigde Rockus Beats en VIDA
inhouse-producer The Fons helderen de rappers
in hun brag ’n boast-verzen op wat het precies
inhoudt om een ‘moss’ te zijn. Vieira laat ons en
zichzelf lachen met woordspelingen over zijn
baard en Ollie levert op zijn beurt een uitermate
kille flow.
“Als toehoorder kun je je ietwat ongemakkelijk
voelen, omdat hij praat over iets dat voor
velen te intiem zou zijn om te delen.”
Als gids bespreekt de Kralinger zijn omgeving en
ook al is de mentaliteit: “Dit is Rotterdam. Wat
valt er te lachen dan?” is er ook genoeg ruimte
voor luchtigheid. Het is op de momenten dat
hij de rondleiding parkeert, zijn blik inwaarts
keert en ons vertelt over zijn levensloop dat het
emotioneel zwaardere materie wordt. De lollige
momenten van de plaat zijn er wellicht om de
zwaardere thematiek te kunnen opvangen. De
rapper geeft zich volledig bloot op de track De
Waarheid In Ons. Op de soulvolle dynamische
productie van Furlan vertelt hij over een
ongelukkig getimede zwangerschap van een
dame en doet hiermee denken aan de klassieke
track Retrospect For Life van Common en Lauryn
Hill. Als toehoorder kun je je ietwat ongemakkelijk
voelen, omdat hij praat over iets dat voor velen
te intiem zou zijn om te delen. Nkosi spaart ons
niet en zet deze ernst voort op De Ziekte van
Crohn, een track over zijn tijd in het ziekenhuis
vanwege de chronische darmziekte die hem bijna
het leven heeft gekost. Op dit punt luisteren wij
naar een gebroken man, die zijn gevoelens van
bitterheid, depressie en eenzaamheid ventileert
en ons confronteert met een stukje onvervalste
realiteit. Maar voordat je de kans krijgt om jezelf
te verliezen in melancholie, klappen de drums
van Sankofa uit je speakers. Waar de bebaarde
rapper op de vorige track nog in zak en as zat,
klinkt hij op deze machtige Presto productie als
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een herrezen feniks. Met lines als: “Ik stam niet
af van slaven. Afstammeling van Afrikanen, die
toevallig slaaf waren. Obrigado” brengt hij via
Sankofa een hommage aan zijn voorouders in het
algemeen en zijn grootouders in het specifiek. DJ
Cypro, die Common’s passages uit de track 1-9-99 van Soundbombing II in-scratcht, voorziet deze
briljante track van een extra stukje glans.
Voor het meezingnummer Hoop (Get Money), één
van de vele hoogtepunten van de plaat, kiest onze
reisgids voor het compromis tussen storytelling
en een stukje autobiografie. Daarin erkent hij het
criminele pad dat velen nemen wanneer zij in
een uitzichtloze financiële crisis verkeren, maar
kiest hij er zelf voor om: “te blijven op m’n grind
tot het bittere eind”. Dit houdt direct verband met
de reden waarom wij nu naar zijn plaat luisteren.
Vieira leefde allang naar dit moment toe, zo
zegt hij op Ik Heb Een Droom: “Leef er naar toe
sinds de eerste van Postmen, Documents. Man,
die boys inspireerden m’n rap”. Met de release
van deze plaat is een lang gekoesterde droom
van hem in vervulling gegaan. Het laatste deel
van de plaat is reeds aangebroken wanneer hij
op Laatste Woorden het beginstation van Vieira
de MC markeert: “MTV Raps, die ik keek. Tapes
geleend van m’n neef. Derelicts of Dialect van de
3rd Bass en m’n oude edities van The Source heb
ik nog steeds.” Onze wegwijzer van het afgelopen
uur neemt afscheid en stuurt ons naar huis met
nog twee bonustracks namelijk Zweven en Ik
Voel Me Goed featuring Moon, waarvan vooral
eerstgenoemde, die geïnspireerd is door de
openingsmonoloog van de film La Haine, indruk
maakt.

We leren zowel de wijk Kralingen, als de persoon
Vieira van binnen en van buiten kennen. Buiten
de taaie kost, wordt er met de speelduur van ruim
een uur ook de opperste concentratie gevraagd.
Maar waar – en of – hij KSOM misschien had
kunnen inkorten zal verschillen per persoon die je
het vraagt. En daar schuilt ook meteen de kracht
van dit album. Er zijn genoeg hoogtepunten te
vinden, maar iedereen zal zijn eigen favoriete
tracks hebben. Met Vieira Nkosi is Nederlandse
hiphop een zeer interessante rapper rijker en met
de creatieve manier waarop hij de Rotterdamse
wijk Kralingen op de kaart zet en tegelijkertijd zijn
Kaapverdiaanse achtergrond uitdraagt, verdient
hij, volgens de oude The Source rating, een solide
vier mics.
http://www.hiphopinjesmoel.com/reviews/
vieira-nkosis-kralienge-state-of-mind-eenkaapverdiaans-oogpunt-met-een-rotterdamselens/

“Zoals het een waar kunstenaar betaamt,
probeert hij het publiek mee te slepen en
verschillende emoties te laten ervaren.”
Met KSOM levert Vieira Nkosi een authentieke
hiphopalbum af, wat een zeer welkome
afwisseling biedt in een tijd waar vooral gemaakte
persoonlijkheden met verdunde en verbasterde
hiphop het geluid bepalen. Vieira flowt, vertelt,
vertaalt, legt uit en laat zien en doet dit met
zoveel echtheid, dat het soms kan aanvoelen als
teveel echtheid. Dat het lekker klinkt is absoluut
niet genoeg voor de rapper. Zoals het een waar
kunstenaar betaamt, probeert hij het publiek
mee te slepen en verschillende emoties te
laten ervaren. Ook al maakt dat het op enkele
momenten misschien zwaar om naar te luisteren,
is het natuurlijk ook onderdeel van zijn verhaal.
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25 november, event report

IN BEELD: WOODIE SMALLS IN BIRD
Vlaamse sensatie Woodie Smalls bracht gisteren

weer een bezoek aan Nederland, dit keer voor

een uitverkochte soloshow in BIRD. De zaal in
Roffa werd in een half uurtje platgewalst door de
ijzersterke entertainer uit Sint-Niklaas, die onlangs
zijn EP Space Cowboy (ga naar zijn website en
download die shit) uitbracht. Zijn homie K1D
trad aan als support en het was druk en gezellig.
Gelukkig hebben we de foto’s nog!
http://www.hiphopinjesmoel.com/wp-content/
uploads/2016/11/WOODIESMALLS_H7A2665.jpg
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5 december, event report

IN BEELD: GREEN CABIN TIJDENS
HOMEGROWN IN BIRD
Het eigenzinnige collectief Green Cabin, dat
onlangs nog overtuigde met releases als FILE
98 en Mars EP, trad afgelopen donderdag op in
BIRD tijdens een nieuwe editie van Homegrown.
Fotografe Nikki Volker was er voor ons bij en
schoot deze beelden. Roffa!
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/inbeeld-green-cabin-tijdens-homegrown-in-bird/
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8 december, interview

SAMMIE SEDANO & WAV.YARD: NACHTAPOTHEKERS VAN ROTTERDAM
Maak kennis, als je dat niet al eerder hebt
gedaan, met Sammie Sedano en WAV.Yard. Twee
talentvolle boys uit Rotterdam die al een aantal
jaren bezig zijn met muziek. Na enkele gratis tapes
te hebben uitgebracht is er nu een volwaardige EP
getiteld De Nachtapotheker. Acht tracks over het
leven in de nacht en alle perikelen die daarmee
gepaard gaan, vanaf nu te beluisteren op Spotify.
Wij hebben dat al gedaan en zochten de heren op
in Rotterdam Noord om te praten over de release,
hun geschiedenis en de toekomst.
“Nu hebben we wel onze stijl gevonden.”
Sommige mensen zijn misschien al bekend
met Sammie Sedano naar aanleiding van zijn
releases met The Dirtbag Crew als Sammie of
van de Trill Pack-trilogie in samenwerking met
producer Jack Diamond, die nu als WAV.Yard
door het producerleven gaat. Met nummers als
Inzage en Yoda is hij eerder al verschenen op
diverse websites. Sommigen kennen de rapper
misschien nog niet, voor die mensen: maak
kennis met een dope Rotterdammer die zijn vak
verstaat. “Aangenaam, ik ben Sammie Sedano uit
Rotterdam Noord, Bergweg om specifiek te zijn.
Ik ben al ruim tien jaar bezig met het maken van
muziek en het schrijven van teksten. In eerste
instantie heb ik altijd muziek voor de buurt
gemaakt en voor de stad, ik ben trots op waar ik
vandaan kom. Ik ben al een tijd bezig samen met
WAV.Yard (voorheen Jack Diamond) met muziek

maken.”
Waar voorheen vooral rappers als Winne, Feis en
U-Niq zorgden voor hiphop uit de Maasstad is
het nu tijd aan de nieuwe garde om het vaandel
te dragen. “Ik denk dat we met een nieuw geluid
komen in vergelijking met hen. WAV.Yard en ik
hebben de laatste jaren veel gemaakt en we zijn
altijd op zoek geweest naar een andere sound,
en we denken dat we nu wel een beetje onze
stijl hebben gevonden.” De keuze om muziek
te maken kwam niet uit de lucht vallen voor
beiden, waar de vader van Sammie dichter was,
was de broer van WAV.Yard altijd al bezig met
house. Het was echter niet zo dat ze in een gezin
opgroeiden waar hiphop prominent aanwezig
was. Sammie: “Er werd nooit echt pure hiphop
gedraaid of zo, er werd vooral veel soul gedraaid
en ik luisterde altijd naar van die R&B-tapes. Op
die verzamelalbums en soulalbums was het dan
soms zo dat er opeens een rapper voorkwam in
een nummer en juist die stukjes pakten me. Denk
aan boys als Coolio en Busta Rhymes, toen ik dat
hoorde begon ik meer pure hiphop te luisteren.
Natuurlijk wou ik na het horen van Amerikaanse
rap ook gelijk Engels rappen, maar omdat ik al
bezig was met dichten ben ik uiteindelijk gewoon
Nederlandstalige muziek gaan maken.”
WAV.Yard: “Mijn ouders die draaiden ook de
hele tijd muziek van hun tijd, dat heeft me wel
geïnspireerd om zelf met muziek bezig te zijn.
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De link om echt zelf muziek te gaan maken
begon echter later, rond mijn vijftiende. Dan
was mijn broer bezig met experimenteren met
elektronische muziek en dan zat er ik er naast en
keek ik toe hoe hij het deed. Toen ik wat ouder
was en ik Sammie leerde kennen heeft hij mij
bekend gemaakt met de nieuwe software van
toen en sindsdien ben ik bezig met produceren.
Het begon als een grap via MSN en nu staan we
hier, hahaha.”
Sammie brak in 2012 door met The Dirtbag Crew
en deed een aantal cyphers met de groep. Ook
is er het een en ander uitgekomen onder de vlag
van het collectief. Tegenwoordig werkt hij echter
alleen nog samen met WAV.Yard. “Ik zie die boys
eigenlijk niet echt meer professioneel gezien, en
heb er ook niet echt contact meer mee. Er is geen
ruzie geweest of zo, iedereen is gewoon zijn eigen
kant op gegaan. Iedereen is nog wel bezig met
muziek maar we komen niet in elkaars vaarwater,
we doen hele andere dingen. Toen ik begon bij
hen kende ik nog niemand en had ik nog nooit
in een studio gezeten. Nadat ik een beetje in de
game was gerold merkte ik ook dat iedereen daar
eigenlijk voor zichzelf bezig was, ook al werkte je
samen. Het is niet alsof ik in één keer voor mezelf
koos ofzo. Daarnaast heb ik ook veel met die boys
opgetreden en heb ik veel geleerd, ik heb een
goede tijd gehad daar. Op een gegeven moment
merkte ik echter dat mensen wat stagneerden
en ik was toen al bezig met Trill Pack, toen ben
ik echt wat meer op mezelf gaan werken. Toen
kwam Yoda uit en begon het nieuwe hoofdstuk
een beetje.”
Waar The Dirtbag Crew voornamelijk stond
voor boombap is Sammie samen met WAV.Yard
begonnen met het creëren van een nieuw en eigen
geluid. Met bovenstaande video van het nummer
Yoda luidden Sammie en WAV. een nieuw tijdperk
in. “Met de Trill Packs hebben we eigenlijk net als
in de zakenwereld een paar ‘monsters’ gegeven
van ons product. We keken hoe de reacties waren
en hebben van daar uit deze tape gemaakt. Alles
was gratis online te luisteren en downloaden
van die Trill Packs, en het is nog steeds gratis.
We waren in die tijd nog heel hongerig en boos,
wij wilden alles overnemen. Dat is nu wat meer
veranderd in kalmte en zelfvertrouwen. Na
Trill Pack III hadden we echt het idee dat we
moesten beginnen aan deze tape en toen zijn we
begonnen aan De Nachtapotheker. We hebben
ons opgesloten en echt meer dan duizend uur
aan dit project gezeten met z’n tweeën. Op een

gegeven moment hadden we iets van vijftig tracks
opgenomen, daarna luisterden we ernaar en
begonnen weer helemaal opnieuw. We hebben
op een gegeven moment een middenweg
gevonden tussen ons oude geluid op Trill Pack en
wat we wilden. Nu heb je nog steeds de teksten
van toen, maar melodieuzer gebracht. Het is nog
steeds de straat, maar dan anders.” WAV.Yard:
“We zijn natuurlijk nog steeds wel een beetje
aan het experimenteren, maar er zit veel meer
structuur in nu. We werken volgens een planning,
we hebben een doel. Je moet al die uren werk
die wij er in hebben gestopt als training zien, we
zijn allebei beter geworden. Sammie is veel beter
met zijn stem geworden, technischer, en ik ben
professioneler geworden met het producen en
mixen.”
Na uren in de studio te hebben gezeten en te
hebben genetwerkt is al het harde werken van de
jongens beloond. Sinds kort hebben ze namelijk
een contract getekend met niemand minder dan
Sony Music Group. “We kregen de kans om langs
te komen nadat ze een nummer hadden gehoord
van ons. Het mooie was dat van alle nummers die
ze hebben gehoord ze de meest gangsta ass track
het hardst vonden en wilden signen. We hebben
ze toen verteld dat we nog een heel arsenaal aan
tracks hadden liggen en dat hebben we ook laten
horen. Na het luisteren van die tracks waren ze
verkocht en toen hebben we een deal gekregen
voor deze EP. We hebben ook wel andere partijen
en distributiekantoren benaderd, maar Sony was
voor ons de beste keuze. Het is ook niet zo dat
wij onze muziek gepusht hebben, we hebben veel
genetwerkt om kennis op te doen en toevallig
kwam daar dit uit. We hebben het wel gepitcht,
maar het is niet dat we wilden dat iemand perse
onze muziek uitbracht, het gebeurde gewoon.”
“Sony moet je ook zien als een derde partij,
wij maken muziek en zij zorgen dat het wordt
uitgebracht. Dat was ons probleem soms, dat het
te lang duurde om iets uit te brengen of andere
complicaties. Tussen Inzage en de eerste Trill
Pack zat een periode van twee jaar, dat is veel te
lang, dan ben je niet consistent. Nu hebben we
een partij die de link kan leggen met het publiek.
Het wordt nu eindelijk ook zakelijker behandeld,
het is niet meer zoals vroeger.” Dit blijkt ook in
cijfers uitgedrukt te worden. Na een kleine week
was het nummer Soms al meer dan 25.000 keer
beluisterd op Spotify en de clip daarvan al 5.000
keer bekeken. Na iets langere tijd zijn de cijfers
op Spotify boven de 100.000 en de views van
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de clip al 10.000. Een grappig feit waar Sedano
mee komt is dat wanneer er wordt gekeken naar
de locatie van luisteraars op Spotify het niet
alleen Rotterdammers zijn die het veel luisteren.
Blijkbaar vinden de mensen in de hoofdstad het
ook dope.
“Ik hou echt van die waardering, waar het ook
vandaan mag komen. Soms heeft meer gedaan
voor mij, en voor WAV.Yard ook natuurlijk, dan al
die Trill Packs. Ik heb meteen boekingen gekregen
na het nummer, mensen op straat die zeggen
dat ze het echt een dikke track vinden. Voor een
gevestigde naam is het misschien niks, maar ons
heeft het echt een boost gegeven.”
“Ik wist altijd al wat de tape zou worden, ik
ben nooit op zoek geweest naar iets wat ik wil
vertellen. Ik ben wie ik ben en ik weet wie ik wil
zijn, ik geloof dat je dat altijd zo moet houden.
We waren ook niet bezig met wat de tape zou
moeten worden, of het album werd of een EP,
het was minder belangrijk. Het is daarom ook
niet zo dat we specifiek een x aantal nummers
hebben gemaakt voor De Nachtapotheker. We
hebben gewoon muziek gemaakt, van elke soort
track één nummer uitgekozen en zo zijn we gaan
knippen en plakken.” WAV.Yard: “Het verschilt ook
soms qua proces. Soms maak je acht tracks en
dan vind je die dope, de volgende week maak je
acht nieuwe tracks en vind je die weer beter. Elke
keer gingen we kijken wat er dope was aan tracks
en gingen we knutselen en eigenlijk is de EP een
mix tussen alles wat we hebben gemaakt de
afgelopen tijd.” Sedano: “Vroeger was het ook zo
dat ik teksten ging schrijven op een instrumental
en dat ik dan later probeerde op een ander geluid
die verse te spitten, dat doe ik nu niet meer. Ik
heb ook echt per track een verse geschreven.
Het is niet zo dat je op Soms een verse hoort
van een heel ander nummer ofzo. Je moet juist
aandacht geven aan die beat, je moet het gevoel
overbrengen wat je op dat moment hebt. WAV
was soms ook bezig met het maken van die track
en voor dat het af was begon ik al met schrijven
op wat hij had. Zelfs als hij die track op pauze
zette of nog aan het knippen was ging ik door!”
WAV.Yard: “We hebben ook elk nummer in één
keer afgemaakt. Opnemen, masteren, tweaken,
alles. Wat hij al zei, je zit in een bepaald gevoel,
een sfeer op het moment dat je bezig bent aan
een nummer. Zo hebben we soms ook bijna niet
geslapen om een nummer af te maken.”

gedropt van Soms om de mensen alvast te laten
zien wat ze konden verwachten. Beiden zijn goed
ontvangen en gedeeld op social media en diverse
hiphopplatformen. Het was om kennis te maken
met de nieuwe stijl van de jongens. Sammie:
“Mensen kenden mij al, ze wisten hoe ik spitte
en wat ik spitte. Ik vond dat ze wel eens een clip
mochten krijgen van iets anders, de nieuwere
Sammie. Daarnaast is het ook gewoon een
clipwaardig nummer. Er staan nu twee video’s op
de planning, maar ik kan niet echt iets beloven
over wanneer ze uitkomen. De planning was
wel dat er nog minimaal een video voor 2017 uit
moet komen, maar we wilden eerst kijken hoe
de tape werd ontvangen. Stel je voor dat er een
interessante partij komt die een clip wilt schieten
voor een nummer dan staan we daar wel voor
open, maar het is niet onze prioriteit.”
“Het liefst zouden we dit zeven dagen in de
week doen.”
De aankomende tijd staat vooral in het teken van
het promoten van de plaat en netwerken. Video’s
moeten droppen, optredens moeten geregeld
en gedaan worden. Het wordt een drukke tijd
dus, wat gaat er allemaal gebeuren? “Er komt
nog een expositie samen met Stacii Samidin, het
is mooi dat hij überhaupt nog tijd had om met
ons te werken aangezien hij zo druk is de laatste
tijd. De optredens die we gaan doen zullen pas
in 2017 plaats gaan vinden. Daarnaast zijn we al
bezig met een tweede tape, maar daar kunnen
we nog niet veel over kwijt. Soms komen dingen
ook gewoon op je pad, je weet het nooit man. We
zijn ook allebei druk bezig met andere dingen, we
hebben nog KXClothing, ik zit bij Triangle in de
organisatie, WAV. is net vader geworden… het is
druk allemaal, maar omdat het allemaal dicht bij
ons ligt zijn we bereid om dat stukje vrijheid wat
we nog over hebben op te geven voor muziek.
We maken meer dan alleen vrije tijd vrij voor
muziek, we leven half in dit kantoor, we slapen
amper man, hahaha. We komen als zombies uit
dit kantoor, we maken hier overuren. Het is dat
we soms afhankelijk zijn van werk buiten dit om,
anders zouden we dit elke dag doen, zeven dagen
in de week, 52 weken in een jaar.”
http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
sammie-sedano-wav-yard-nachtapothekers-vanrotterdam/

Voor de plaat uitkwam is al de track en de video
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13 december, interview

KEVIN: SLOW FLOW OP
EEN ‘KLEINE VERSNELLING’
De afgelopen maanden is de buzz rondom de
Rotterdamse rapper Kevin enorm gegroeid, maar
hij is bepaald geen nieuwkomer. Toen Rotterdam
Airlines nog RAMG was, was hij al te horen op
de hooks van de lokale hitjes. Vier jaar later is
zijn haar een stuk langer, zijn publiek een stuk
groter en zijn muziek is een stuk volwassener
geworden. In de aanloop van zijn solodebuut
Kleine Versnelling spraken we Kevin, die zijn alias
‘Slowflowanimal’ eer aan deed door aan de late
kant te verschijnen.
“Het is nu mijn beroep, het is nu de tijd.”
Afgelopen vrijdag kwam je EP uit. Je draait
echter al veel langer mee in de scene. Waarom
heb je het gevoel dat nu het moment daar is
voor die eerste plaat?
Ik heb vanaf het begin nooit echt het gevoel
gehad dat ik in de scene was. Ik heb dat nu pas
een jaartje, dat ik het gevoel heb dat ik meetel
en dat er rekening met me wordt gehouden.
Daarvoor was ik ook gewoon heel veel bezig met
andere dingen. Je verdient eigenlijk niks met rap,
het is gewoon strugglen, strijden. Het laatste jaar
pas merk ik dat het een beetje begint te lopen.
Het is nu mijn beroep, het is nu de tijd.
Wat denk je dat de luisteraars op dit project

van je te horen krijgen wat ze nog niet over
Kevin weten?
Ze krijgen sowieso de Kevin te horen die ze al
kennen, maar ook wat vrolijkere liedjes. Iets
commerciëler misschien, wat blijere beats die
mensen misschien niet snel van me zouden
verwachten, maar ik wil graag aan iedereen laten
zien dat ik dat kan.
Heb je dat vanuit financieel oogpunt gedaan?
Nee, helemaal niet. Je bent in de studio, je bent
gewoon aan het viben en er komen beats langs
van verschillende producers. Je zit met steeds
meer producers, steeds betere producers en
je ontwikkelt jezelf gewoon. Je gaat ook andere
dingen proberen, meer melodieus en muzikaal.
Vanwaar de keuze om je releaseparty ’s
nachts in een 18+ club te doen? Want je hebt
genoeg jonge fans die erbij zouden willen zijn.
Ja, klopt. Het is trouwens 17+. Ik had onlangs een
optreden, werd ik geboekt door Woest & Wild.
Dat was ook in Thalia. Zij boekten me eigenlijk een
beetje zonder verwachtingen. Hef en Bokoesam
stonden er die nacht ook. Na het optreden kwam
die organisator naar me toe. Hij had echt niet
verwacht dat het zo hard zou gaan. Die mensen
waren er helemaal weg van en ik vond het zelf
ook hard. Toen heeft hij me heel snel geconnect
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van ‘yo, je gaat je EP uitbrengen, kan ik niet iets
regelen?’ Toen zei ik ‘ja, kom maar met iets’. We
hebben gewoon afgesproken om een feest te
organiseren in het teken van mijn EP. Maar ik
begrijp dat het jammer is voor de mensen onder
de 17.
Ja, want wat voor publiek denk je op dit
moment te bereiken met je muziek?
Ik denk niet de jonge jonge kids, wel iets oudere
kids voor wie het wat makkelijker is om het te
begrijpen. Ik merk dat die jonge kids wel wat meer
moeite hebben om het allemaal te bevatten. Die
denken ‘waar heeft hij het nou weer over?’
“Wit, bruin, paars, geel, deze tijden gaat het
gewoon om je raps.”
Je werd de afgelopen tijd aangehaald als de
beste blanke rapper van Nederland. Is het
label ‘blanke rapper’ eentje die je met trots
draagt of word je liever gewoon als rapper
gezien?
Ik kan daar niet zo veel mee, weet je. Wit, bruin,
paars, geel, deze tijden gaat het gewoon om je
raps. Dat de huidskleur altijd wordt benoemd,
ben ik nu wel een beetje gewend. Het houdt me
verder niet bezig.
Je staat nu al een tijd bekend als de
Slowflowanimal. Nu heet je tape Kleine
Versnelling. Wat was de inspiratie achter deze
titel?
Ik zat heel lang zonder titel. Tijdens het afronden
van de EP stond er al snel een releasedatum op
de planning, die we toen niet hebben gehaald.
Voor mijn gevoel zat ik toen echt in een kleine
versnelling van yo, deadline, afmaken. Toen heb
ik tegen Luciano gezegd dat ik de tape Kleine
Versnelling wilde noemen. Het is dus Slow flow
op een kleine versnelling. Dat vond ik wel wat
hebben.
Aha, dus het heeft niet echt met de tempo’s in
je flows te maken.
Je hoort me inderdaad niet snel rennen op een
beat. Ik weet niet hoe dat komt, mijn flow is vanaf
het begin al gewoon een beetje traag.
Is er een Rotterdamse sound volgens jou? En
zo ja, hoe zou je die definiëren?
Jazeker man. De Rotterdamse sound is rauw. En
tja, vies wil ik niet zeggen, maar je hoort duidelijk
verschil als je een Rotterdamse track vergelijkt
met een Amsterdamse bijvoorbeeld. Amsterdam

is meer brag & boast en in Rotterdam heb je meer
die puurheid en rauwheid sinds vroeger.
En hoe past jouw muziek in dat landschap
denk je? Want je muziek klinkt niet per se
rauw, het luistert wel een stuk makkelijker
weg dan bijvoorbeeld een Opium Lotus.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Zij hebben meer dat
boze. Ik denk dat je het vooral terughoort in
de inhoud van mijn muziek, het vertellen en je
meenemen in mijn verhaal. Dat is wel echt iets
Rotterdams, denk ik.
Toen je begon met rappen was RAMG vooral
bezig met swag rap. De manier waarop je
rapt is dus enigszins veranderd. Hoe kijk je nu
terug naar die oude tracks?
Ik was wat jonger in die tijd. Ik had denk ik niet
echt genoeg gezien of gedaan om mijn ding te
vertellen. Ik was vooral te zien op featurings met
boys, die gewoon toevallig tot stand kwamen. Zo
van ‘ja, we zijn toevallig in de studio en ik spring
er ook op’, weet je. Dat waren niet echt mijn eigen
tracks. Als ik daar nu op terugkijk, vind ik het leuk
om te zien. Ik zie dat ik veel ben gegroeid. Ik heb
zelfs een keer tegen Luciano gezegd dat hij die
dingen moet verwijderen. Toen zei hij van: ‘nee,
dit is juist goed. Dan kunnen mensen zien waar je
vandaan bent gekomen.’
Sinds de explosieve groei van Sevn is
het Rotterdam Airlines-label ook veel
meegegroeid en een groter platform
geworden. Voel je daardoor druk?
Nee man, helemaal niet. Ik ben vanaf het begin
gewoon met mezelf bezig geweest, sowieso. Ik
heb wel gemerkt dat de opties steeds groter
werden. Voor mij en heel Rotterdam Airlines
kwamen er gewoon meer mogelijkheden. Dat is
sowieso een steuntje geweest.
“In mijn liveperformance ben ik sowieso
gegroeid het afgelopen jaar.”
We hebben ook een paar nieuwe namen bij
het label zien tekenen die we in de eerste
instantie niet hadden verwacht (Lil Saint,
Yangfashiongados, Chip Charlez red.).
Sommige artiesten hebben een hele andere
invalshoek dan we gewend zijn van RA. Hoe
is het om met die artiesten samen te werken,
wanneer de stijlen zo verschillend zijn?
Ik werk niet echt samen met iedereen. Sommigen
hebben gewoon een hele andere sound. Ik sta wel
altijd open voor featurings binnen het team. Als
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iemand mij nodig heeft, bijvoorbeeld een Lil Saint
of een BKO, dan kunnen ze me altijd connecten
van ‘yo, kom je verse rappen.’ Maar voor de rest
hebben we eigenlijk allemaal onze eigen ding. Ik
vind dat alleen maar hard, dat iedereen anders
rapt.

http://www.hiphopinjesmoel.com/interviews/
kevin-slow-flow-op-een-kleine-versnelling/

Je hebt nu al op Lowlands en in diverse
poppodia door het land mogen staan als
support-act. Welke ervaringen of tips kun je
daarvan meenemen naar je eigen live show?
Ik weet nog dat ik voor het eerst op grote podia
stond. Dan praten we over een paar duizend
mensen. Aan het begin was het wel wennen.
Je wordt nog betrapt op kleine dingen zoals te
veel naar de grond kijken, maar in de loop van
de tijd gaat het groeien en het wordt het een
automatisme hoe je beweegt op het podium. In
mijn liveperformance ben ik sowieso gegroeid het
afgelopen jaar. Ik heb daar wel veel aan gehad,
kleine voorprogramma’s, sowieso de nummers
die ik mocht doen op Lowlands.
En hoe gaat jouw liveshow eruit zien als je
echt je eigen product mag presenteren?
Ten eerste moet iedereen lekker gaan op de
tracks en die shows komen dan vanzelf. Ik heb
binnenkort ook een dag op de planning waarop ik
drie uurtjes ga oefenen, heel mijn liveset. Met een
DJ samen. Ik heb heel lang geen vaste DJ gehad en
dat is wel belangrijk. Die liveshows worden alleen
maar beter man.
Is er eigenlijk een minimaal doel dat je wil
behalen met deze tape?
Streams niet zozeer, weetje. Gewoon erkenning
sowieso. Ik wil gewoon dat mensen het pompen
in de auto. Ik weet, mijn vrienden gaan er hard
op, maar ik wil gewoon zien wat het met mensen
doet. Dit is sinds 2011 mijn eerste tape, dus dat
moet wat worden.
Op Wazig rap je ‘je kan niet dertig zijn en
trapper zijn, da’s raar broer’. Waar zie jij jezelf
op je dertigste?
Op mijn dertigste moet ik genoeg money opzij
hebben dat ik nooit meer hoef te trappen man.
Dat was eigenlijk de insteek. Kijk, sommige
mensen vroegen me al wat ik ermee bedoelde.
Ze dachten dat ik doelde op rappers die rappen
op trapbeats die dertig zijn. Dat bedoelde ik niet
man. Vrienden van mij die rennen in de streets en
zij willen op hun dertigste niet meer met dat bezig
zijn.
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20 december, event report

ZO GING HET ERAAN TOE
BIJ 10 JAAR 101BARZ IN ANNABEL
101Barz bestaat alweer 10 jaar (congrats!) en
dat viert het platform met een uitgebreide tour
langs diverse popzalen door heel het land.
Overal is weer een andere line-up te zien en
Rotterdam werd afgelopen vrijdag geblessed met
live optredens van onder meer Wilde Westen,
Mocromaniac, Josylvio, Jozo, Poke en Latifah. Dat
niet alleen; de tour betekent ook de terugkeer
van Kempi on stage en Winne en Feis (die ooit
deze classic sessie neer hebben gezet) waren de
special guests in hun thuisstad. Het werd een dik
verjaardagsfeest, check de pics!
http://www.hiphopinjesmoel.com/events/zo-ginghet-eraan-toe-bij-10-jaar-101barz-in-annabel/
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Artiesten die hun muziek willen delen via onze
website hebben daartoe zelf de mogelijkheid in
de Dropzone sectie. HIJS helpt echter graag een
handje. Dus de veelbelovende losse tracks, de
spectaculaire video’s, geslaagde EP’s, albums en
mixtapes en de mooie of interessante visuals voor
een release geven we graag wat extra aandacht.
In onze media sectie hebben we in 2016 de
onderstaande muziek uit Rotterdam gedeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/olliehuilie-huilie-prod-run/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/g-nohou-het-echt-ft-rasskulz-prod-esko/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
watwatis-turnen-ft-jar-c-kevtendencies-lee-yo/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/hefdroom-ft-crooks/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
marrymarv-x-maximus-goodlife-produnrthdx/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
vieira-nkosi-sankofa/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
vieira-nkosi-de-tijd/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
steff-dat-is-toch-niet-hiphop/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
refreshed-orchestra-refreshed-orchestra/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
dichter-synths/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
starrlight-x-psl-soulshifters-ep/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
far-i-the-black-shepard/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/fari-x-dm2m-rollin-in-da-deep/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/millzwaarom-ft-ricks-delano-prod-aleerock/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/fabzpi-departure-ft-josimar-gomes-gerson-rafael/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/rawroets-jonko-me-bitch-ft-adje-prod-pim/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
ruhwel-harder-werken-ep/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
sevn-alias-trip-naar-la-bentley/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/fari-x-dm2m-flawless/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/mrmorbid-melph-walking-contradiction/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
mr-morbid-melph-unreleased-demons/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/rawroets-doe-die-dingen-prod-pim/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
kevtendencies-aokigahara/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
kevtendencies-kevhellsing-ep-season-01/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
ruhwel-het-is-beter-nu-ft-yellow-lesley-dossantos/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
rotterdam-airlines-gate-16/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
yellow-cloud7-part-1-7seals/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
nesim-najih-walou/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
yellow-4niggaz/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
dygo-wat-nou-als-prod-deuces/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
ruyzdael-wanneer-de-tijd-daar-is/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
sammie-sedano-soms/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
kevtendencies-o2-ft-ruwhel/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
kevtendencies-d-d-i-t-d-w-g-w-p-k/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
rascle-nix-op-mij-ft-crimitov-prod-staceygrind/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
sammie-sedano-de-nachtapotheker/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
vieira-nkosi-kralienge-state-of-mind/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
china-viking-larry-pickles-b-a-b-ft-wavy-b-bigcam-m3sen/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
duvel-billy-geen-kapsones-prod-chubeats/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
crimitov-pagara-shots-prod-feis/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
wavy-b-china-viking-file-98/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
crimitov-heeft-pagara-shots-geclipt/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
justice-the-backbone-khal-nayak-iii-thetrilogy-of-the-villainry/
http://www.hiphopinjesmoel.com/videos/
watwatis-feestje/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
kevin-kleine-versnelling/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
sevdaliza-that-damaged-girl-ft-aap-ferg/
http://www.hiphopinjesmoel.com/audio/
hef-laat-twee-nieuwe-tracks-van-zijn-albumruman-los/
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•

http://www.hiphopinjesmoel.com/visuals/detracklist-van-hefs-nieuwe-album-is-hier/
http://www.hiphopinjesmoel.com/releases/
hef-ruman/
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De Dropzone is in 2016 populairder dan ooit
geworden. Liefst 1243 keer is gebruik gemaakt
van de optie om een nummer, EP, mixtape,
videoclip of aankondiging op HIJS achter te
laten. Mede door enkele competities die via de
Dropzone zijn georganiseerd (bijvoorbeeld de
beatbattles) is dit aantal nog hoger dan andere
jaren. Van de 1243 inzendingen komen er 137 uit
Rotterdam. Deze posts hebben we hieronder op
een rijtje gezet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nachtwakers-24-uur-te-leven/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nog-24-uur-te-leven/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nachtwakers/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nachtwakers-eat-shurluck/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nog-24-uur-te-leven-feat-shurluck/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
regendruppels/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
gadget-flow/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
rbm-ik-stop-niet-leyo-rey-x-willa-x-lyon/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
better-wait/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
focus-4/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
rewiejr-zonder-jou/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
freak/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
jordinair/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ezzer/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
vhs/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
set-this-bitch-on-fire/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
constant-consequent/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
winnaar-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
alen-bbbounce/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kane-keezy-mijn-struggle-remastered-imgeagles-2016/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
air-w-khroam/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

air-w-khroam-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
chello-iets-anders/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
do/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
in-de-avond/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ronnie-flex-ft-chello-jij-weet/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
setbacks/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
levitating/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
mystery-school/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
grayskull/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
cuz-we-love-it-prod-by-evil-needle-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
leyo-rey-waarom-ben-ik-zo/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ritualz/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
sowieso/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
topgunn/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ik-ben-geen-kleine-jongen/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
city-glow/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
dropzone/no-joke-the-beattape-vol-3-freestreamdownload/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
magic/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
world-invasion/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
hard-sessie/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ritualz-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
welkom-in-de-belcrum-i/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
takkie-ranx/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kom-nou-official-video/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
panda-remix-xcentriek-ft-dubbele-w/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
capuchon-op-official-music-video/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
motivatie-ft-jdkriss-rotterdam/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

motivatie-2-6/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
geen-spijt/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
new-era-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
als-een-stekker/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
lobi-gi-yu/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
shotgun-anthem/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
soms-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
niemeerna/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
status-quo/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nique-ta-mere/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
leyo-rey-geskot/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
fast-life/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
ze-weten-van-niks/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
derra-dnd-geen-interesse/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
chello-vele-praten-official-videoclip/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
leyo-rey-witzwart/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
burning-africans/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
the-people/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
geprobeerd-kip-bier-n-gouwetanduh-vol-1/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
vrije-val/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
leyo-rey-ft-willa-ik-weet/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
rock-on/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
dropzone/mr-blinker-ongelooflijk-prod-byblinkerindustries/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
bam-sessies-21-creative-music/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
steye-felix-woonboot/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
renegades-ii/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
demain-le-monde-official-video/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creatief/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
renegades-ii-boombap-mix-ft-dj-true-justice/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
wolf/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
leyo-rey-in-je-huis/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
summer-jam/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
punchoutbattles-michael-afters-track/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
wat-wil-je-hebben/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
jeweettettog/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
michael-after-wakker-liggen-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
g-roy-dawn-mists/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
g-roy-vibes/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
punchoutbattles-michael-after-interview/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
punchoutbattles-michael-afters-track-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
g-roy-inspired-by-dilla/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
studio-spuug-sessie-deel-2-ze-wilt-rijden-meteen-g/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
niet-alleen/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
dropzone/7-dagen-ft-royschat/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
real-recognize-real/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
marvins-room-drake-remake/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
wakker-liggen/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
pusha-t-x-jay-z-type-beat-faded-prod-by-groy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
free-instrumental-pusha-t-x-jay-z-type-beatfaded-hip-hop-beat-prod-by-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
chance-the-rapper-paranoia-type-beat-prodby-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-3/
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http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-4/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-5/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-6/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-7/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-8/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
michael-after-wakker-liggen-3/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-9/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
future-x-drake-type-beat-get-it-trap-beatprod-by-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
chance-the-rapper-paranoia-type-beat-prodby-g-roy-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
bleed-4-de-fam-sfb-cover/
http://www.hiphopinjesmoel.com/
dropzone/9mm/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
michael-after-wakker-liggen-prod-gekkobeats/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-10/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-11/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-12/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
flatbush-zombies-fly-away-type-beat-prod-byg-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
free-instrumental-j-dilla-type-beat-late-nightprod-by-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
gaande/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
free-instrumental-joey-badass-type-beatknowledge-prod-by-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
no-money-no-love/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
drake-x-big-sean-type-beat-real-talk-prod-byg-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
rae-sremmurd-type-beat-cash-trap-beatprod-by-g-roy/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kortsluiting-video/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in-me-zone-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
nonsens/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
royalz-studiosessies-making-of-pt-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
kane-keezy-mr-blinker-royalz-studiosessie/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
stacken/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
weet-niet/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
alles-of-niets-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/fu-n/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
alles-of-niets-3/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
terwijl-de-wereld-draait/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
terwijl-de-wereld-draait-2/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
wijziging/
http://www.hiphopinjesmoel.com/dropzone/
next-best/
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Op HIJSBEATS2 zijn tien splinternieuwe tracks
te vinden, waarvan drie instrumentaal. De rest
van de beats wordt op eigen wijze ingekleurd
door de deelnemende acts: Yangfashiongados,
Kringili, Affoe, Kevtendencies, Schwarzkopf,
MarOne, Respectlooz en Afronaut zorgen voor
een blend van zowel Nederlands- als Engelstalige
raps op beats van City Lights, EarlGreyBeats,
Estobe, Crano, Lenn Beats en Despotez. De
instrumentale vibes komen van Tjomba Beats,
VPM en Abel Matic. De winnende beatmakers
zijn uit de honderden deelnemers gekozen door
gerenommeerde professionals uit het vak. Bij de
opnamedag maakten ze kennis met de mc’s en
werden ze aan elkaar gekoppeld om een collabo

te maken. Het maken van de beats, het schrijven
van de raps en de opnames vonden allemaal
plaats in slechts één dag.
Het geheel kent traptracks en snoeiharde
straatraps maar ook soulvolle jaren 90-samples,
melodieuze
refreinen
en
een
rauwe
boombaptrack. Het album biedt een staalkaart
van wat Nederlandse hiphop te bieden heeft anno
2016. HIJSBEATS2 is gemixt door Mista Sweet en
gemasterd door Killing Skills.
De plaat is te vinden op Spotify, iTunes, Apple
Music en alle andere grote (streaming) media
platformen.
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Tijdens het Eendracht Festival verzorgde HIJS
onder de noemer BOOMDOX een aantrekkelijk
hiphop-podium. Hiervoor konden acts zich tot
1 mei via de website aanmelden, waarna er een
selectie gemaakt werd die op 21 juli het podium
mochten rocken!
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Op zaterdag 9 april was de lancering van de
Rewriters streetart route inclusief app. Dit werd
gevierd met een officiële opening in Hoboken en
het wandelen van een stuk van de route. Dit werd
door vele mensen bezocht en enthousiasme voor
de route is sindsdien alleen maar toegenomen.
De app is al enkele duizenden keren gedownload
en wordt nog steeds met regelmaat door
geïnteresseerden aangeschaft. Zowel de app als
de route worden dan ook regelmatig geüpdatet.
Ook bleek er vanuit de VVV behoefte te zijn naar
een papieren kaart die men zelf uit kon printen.
Deze kaart is inmiddels vervaardigd en wordt aan
toeristen gegeven die prefereren de route zo te
lopen.

Voor Rewriters was grote belangstelling vanuit
de pers. Onder meer dagblad Metro, de
internationaal geroemde toeristengids Lonely
Planet en het New Yorkse online magazine
Mass Appeal en de internationaal gelezen krant
The New York Times besteedden uitgebreid
aandacht aan het project. We kunnen inmiddels
gerust stellen dat Rotterdam er inmiddels een
toeristische trekpleister bij heeft en zullen
de route in 2017 aan de route blijven werken
om deze uit te breiden en Rotterdam zo nog
aantrekkelijker te maken voor zowel bewoners als
bezoekers.
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