Nieuwsbrief van de Zesde Kolonne is een onregelmatig verschijnende update van onze aktiviteiten – herfst 2017

zaterdag 9 september 2017: Bergen op Zoom
vrijdag 15 september 2017:
Eindhoven

Zesde Kolonne Label Nights
Het jaarlijks terug kerende event zijn onze label nights.
Dit keer zijn het 2 avonden:
Zaterdag 9 september op PopMonument in Bergen op Zoom
en vrijdag 15 september in De Sociale Dienst in Eindhoven.

>>> Inhoud
Label Nights
Releases
De Weerkamer
CoUB
T56
Ditjes&datjeS

PopMonument is een zeer bijzonder initatief van de popzaal Gebouw T in
Bergen op Zoom. Tijdens het Momumenten-weekend spelen artiesten en
bands uit het 'pop' en alternatieve circuit in momumenten. In het voormalige stadhuis, in het centrum van de stad, hebben wij de beschikking
gekregen over de monumentale Heerenkamer.
Vanaf 21:00 tot 24:00uur treden Slumberland, deadman orchestra,
Nick LeBeat, en Fable Dust op.
Als een carrousel om de 20 minuten wisselen we van band, alsof we aan
het dj-en zijn met live muziek.
PopMonument
Voor meer informatie en exacte tijden: http://popmonument.nl/acts/
Voor meer info over het festival en entree prijzen:http://popmonument.nl

De Sociale Dienst is een nieuw initatief in het centrum van Eindhoven.
Vanaf 20.30 spelen de volgende bands een volwaardige set; Fable Dust,
Hermann Blaupunkt, deadman orchestra, Slumberland en Nick Le Beat
Aanvang avond 20:30 uur - entree: € 7,=
De Sociale Dienst
Deken van Somerenstraat 6, 5611 KX Eindhoven
http://www.desocialedienst.nu/
facebook.com/desocialedienst/events/
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Op 9 september komen we met 6 nieuwe releases.
De audio cassettes (K7) komen ook in een speciale
box MET een eenvoudige portable cassette speler.

deadman orchestra
Slumberland
Fable Dust
Drawings by Sound
North Side Noise
Hermann Blaupunkt

deadman orchestra – mixtape for film 1 – ZK 097 – c50

is een van de vele projecten van Youri van Uffelen. Hij brengt onder deze naam een harmonisch
gevecht tussen fragiliteit en intensiteit, zich afspelend in het gebied tussen de gevoelige en de
gebroken snaar. Een zoektocht die zich afspeelt in de schemerzone tussen gitaarcompositie /
songwriter / improvisatie en elektronica. Bijna onbewust gespeelde gitaartokkels, abstracte
loops, soms verrijkt met stem, voeren je mee in de soundtrack van een intrieste wereld.

Fable Dust- the light-forsaken plains in the cosmos of my thoughts – ZK094 – c40

Een filmconcert van Fable Dust neemt je mee naar een traag voorbijtrekkende wereld in zwart/
wit die hypnotiseert en verstilling oproept en waarin (live)muziek en beeldende/filmkunst op
unieke verbonden wordt. Achter Fable Dust gaat filmmaker/componist/gitarist Niels Duffhues
schuil die op bedachtzame wijze zijn filmische verlangen naar weidse landschappen, roadmovies
en donkere romantiek in beeld en muziek vorm geeft.

Slumberland – That night, I realized, I was watching the wind blow
(Dust closed my eyes) – ZK095 – c40

De uitgave is een ingekorte weergave van het live concert wat Slumberland met vriende bracht
op het PsychLab Festival in 2016, Effenaar Eindhoven

Hermann Blaupunkt – 'Collage A Trois Et Un' – Zk092 -c40

Naast zijn (live) bijdragen aan S.T. Cordell en Het Droste Effect maakt muzikant/producer
Hermann Blaupunkt al een jaar of 15 analoge collages van field recordings, soundscapes, gitaar,
synths en noise. Na een split EP in samenwerking met Eindhovenaar travelsunnysamsara ('Drops')
en tracks voor Eindhoven Psych Lab ('Inflight Movies') komt hij nu met het in 2015 opgenomen
en verknipte nachtwerkje 'Collage A Trois Et Un'.

North Side Noise – North Side Noise I + II – ZK096 – c90

Begin 2017 hebben er 2 industrial sessies plaats gevonden in Ostpol en Trille/Alte Feurewache.
Met een internationale bezetting Pinknoise, Balog (SARDH-D), Schweiger (SARDH-D),
StoRenFrieD, Skanky Ho (GAF-NL) FRGMNT (D), XOVER (I) zijn er 2 avond-vullende programma's
gebracht waarin de individuele muzikanten een performance brachten en als afsluiting een
gezamenlijk improvisatie concert. Deze K7 bevat delen van beide concerten.
Drawings in Sound – 161 ep ZK093 – c35 in een K7 re-release van een de cd-versie, eerder
dit jaar uitgekomen bij Off Record label – ODG062

Special edition K7 BOX

In een handig houten kabinet, met opdruk en laser-cut, komen de 6 K7 als special edition,
inclusief handige K7 player, stickers en extra's

Het artwork van de uitgaves is ontwerpen en vormgegeven door Erik Vermeulen

zaterdag 9 + zondag 10 september 2017

De Weerkamer

De weerkamer is gratis te bezichtigen op
zaterdag 9 (10:00 – 17:00 en 20:00 – 23:00) en
zondag 10 september (12:00 – 17:00)

http://popmonument.nl/de-weerkamer/

De Weerkamer is een project van Stichting PopMonument in samenwerking met
Vereniging Behoud Weervisserij
Met medewerking van Kunstcollectief SynapsZ, Zwarte Vleugels en weervisser Jan van Dort.
Idee en projectproductie door Stichting Zesde Kolonne Eindhoven

is een audio vusuele installatie over de visserij in het oostelijk gedeelte van
de Oosterschelde. Voor de kust van Bergen op Zoom vindt de weervisserij
plaatst. Deze eeuwen oude vorm van visvangst is uniek in Europa.
We hebben 5 filmmakers – Petra Kwaadgras, Luk Sponselee,
Richard de Weert, Niels Duffhues en Jochem Baelus – gevraagd om een
poetische kort film te maken over deze visserij en andere vormen van visvangst; een sfeer portret van de visvangst op de Oosterschelde.
Op 5 videoschermen zien we de 5 films tegelijkertijd, maar steeds met een
andere soundtrack. Het verschuivende geluid zorgt voor een diepere kijkervaring, waarbij nieuwe verbanden worden gelegd en een totaal sfeerbeeld de toeschouwer onderdompeld in het landschap in en rondom de
Oosterschelde.
EXPEDITIE ‘DE WEERKAMER‘
Locatie: Blokstallen 3
Tijden: zaterdag (10:00 – 17:00 en 20:00 – 23:00) en zondag (12:00 – 17:00)
Gratis toegang

In de week van 2 t/m 7 oktober gaat
er een kleine delegatie van de ZK
naar Dresden om deel te nemen
aan circuitbending workshops.
Skanky Ho treedt op zaterdag 7 okt
op tijdens de afsluitende presentatie avond.
http://www.circuit-control.de/
T56 is het nieuwe initiatief
van de Kolonne en is het
vervolg na het stoppen
van Artspace Flipside.
Committee of Unsolicited Business
Nog steeds is er het
is een samenwerking project van
gebouw in Vaartbroek,
Werner Klompen en Luk Sponselee. 20 ateliers & veel ruimte.
Na Pappe 1 en Kollision X presenT56 richt haar pijlen op
teren ze op zaterdag 23 sept op het
workshops, cultuur
TarmaX festival hun derde installatie. productie en educatie.
CoUB doet ingrepen in ruimtes en T56 opereert in de achter
werkt uitsluitend afval wat her
grond en is voorlopig
gebruikt kan worden
low profile. Wij maken
http://www.tarmax.be/
nieuwe aanpassingen
Tot 1 okt is op de Ostrale in Dresden en zijn aan herinrichten.
de installatie Kollision X nog te
www.t56.nl
bekijken
http://www.ostrale.de/

Zaterdag 2 t/m 15 september

Erik Vermeulen
Onomatopee

Vaste hoezen ontwerper Erik Vermeulen heeft een tentoonsteling en publicatie
bij Onomaotpee – Eindhoven. Op de site staat dit: Artist Erik Vermeulen got fed
up with the xenophobic comments on social media, and how the messages on
that medium are becoming more and more simplistic. He started looking for a
way to depict the underlying dynamics of social media and populism, by
collecting the comments that irritated him; Who are the people behind these
vile messages?........

In de aanloop naar
PopMonument
organiseert
De Waterput een
vinylmarkt.
We doen het nooit,
maar nu wel:
we gaan er staan
en brengen speciale
edities en voordeel
pakketen zoals
het gitaarkwartet:
4 gitaar platen in
een handige mee
neem doos voor
Label Night prijs
van € 35,=

