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Voorwoord
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, namens Muziekvereniging Soulex, het (digitale)
jaarverslag van 2016.
Muziekvereniging Soulex bestond dit jaar alweer 30 jaar! En dat moest natuurlijk gevierd
worden. We hebben weer mooie activiteiten kunnen organiseren, waar we allen zeer tevreden
op terug kunnen kijken. Hierover later meer.
We hebben in 2016 negen keer vergaderd met ons bestuur. Binnen het bestuur zijn er dit jaar
een aantal veranderingen geweest. Allereerst hebben Kimberly Linders en Cas Neijnens besloten
om ons bestuur te komen versterken! Welkom Kimberly en Cas! Helaas heeft Nick, omwille van
zijn verhuizing naar Breda, besloten om met Soulex te stoppen. Op 30 september hebben we
tijdens ons jaarlijkse etentje met het bestuur (dit keer bij Atlantis in Nederweert), officieel
afscheid genomen van Nick. Nick was sinds 1 mei 2012 lid van ons bestuur en heeft in de
afgelopen jaren onder andere de ledenlijst en de website voor zijn rekening genomen en
natuurlijk meegeholpen met de organisatie en uitvoering van de evenementen. We zullen je
missen, Nick!
Op 12 maart vond het Soulex Open Podium plaats in de Zuiderpoort, hierover meer verderop in
dit verslag. Het was weer een mooie avond, met goede bands en zoals gebruikelijk een fijne sfeer
en terechte winnaars! Op voorhand stond onze algemene ledenvergadering gepland, doch hier
zijn geen bezoekers op af gekomen.
Daarna vond op 16 juli de Soulex Kampvuursessie plaats, achter de Zuiderpoort. Omwille van
het 30-jarig bestaan besloten we wat groter uit te pakken. We hebben een fantastische headliner
kunnen boeken: Heidevolk! Een band die al verschillende Europese tours heeft gedaan, maar
ook in Noord- en Zuid-Amerika heeft gespeeld, was bereid om op de Soulex Kampvuursessie
een akoestische try-out te komen doen. Zanger Lars Vogel is zijn muzikale carrière bij Soulex
begonnen en om die reden vond ook Heidevolk het leuk om in Budel te komen spelen. Wat een
prachtige avond. Het verslag van de avond lees je verderop in dit jaarverslag.
10 september hebben we met Soulex meegedaan aan de Open Dag (uitzwaaidag) van
gemeenschapshuis De Borgh in Budel, waar onze oefenruimte is gevestigd.
30 september hebben we de vrijwilligers uit ons bestuur getrakteerd op een etentje bij de Wok
in Weert waarbij we dus tevens afscheid namen van Nick. Wederom een zeer gezellige avond
met lekker eten.
Op 29 oktober hebben we ons jaarlijkse evenement Soulex Presents… georganiseerd! Vier bands
zijn de revue gepasseerd en Toxicity (de band die vorig jaar cancelde) heeft het meer dan goed
gemaakt!
Ik wens jullie veel leesplezier en wellicht tot ziens op de volgende activiteit!
Judith Lambers – Peerlings, voorzitter Muziekvereniging Soulex
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Oefenruimte
Onze oefenruimte bij de Borgh wordt nog altijd bijna dagelijks verhuurd aan bands uit de
omgeving. Dit loopt vrij aardig, de bands zijn tevreden, en de meeste dagdelen zijn bezet. Er zijn
gedurende het jaar wat reparaties verricht, zoals de basversterker die was gevallen en er zijn
nieuwe tweeters aangekocht omdat deze kapot waren.
Website
De nieuwe website is online gezet en onder andere Soulex Radio doet het ook weer. De
demobestanden (o.a. opgenomen bij Artiztic Studio) van de winnaars van het Open Podium zijn
nu dus via de website te beluisteren. Wel zullen we in 2017 nog wat verbeteringen doorvoeren,
zoals het stukje over het bestuur en de algemene, nu wat verouderde teksten. Ook voor de foto’s
moet nog een betere oplossing komen.
Open Podium
12 maart 2016

Het Soulex Open Podium van 12 maart jl. was weer goed ontvangen door zowel het publiek als
de bands zelf. Met een diversiteit aan muziekstijlen hebben we Budel weer mogen voorzien van
een rockende avond.
De band die de spits mocht afbijten was ‘Puyn’. Met hun mix van Rap / Metal / Hardcore werd
meteen de toon gezet. Ze knalden als eerste band en met hun covers en eigen(aardige) nummers,
die al dan niet politiek (in)correct waren, hadden ze een lekker uitgebreid repertoire. Thank god
for the ‘frietpan’!
Stylo, de tweede band van de avond uit Eindhoven Rockcity bracht ons weer even terug naar het
hier en nu. Met een ‘Arctic Monkeys’ twist in een rustige pop/rock uitvoering, kon het publiek
weer even op adem komen.
Daarna mocht als derde band Northern Lights hun ‘gevoelige nummers’ ten gehore
brengen….dat hebben we geweten! Deze energieke band bracht hun snoeiharde hardcore de zaal
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in, waarbij wij, trotse Nederlanders dat we zijn, de zaal weer van een stukje groene energie
hebben voorzien. Er werd namelijk menig molenwiek toegepast waarbij geen enkel kapsel werd
gespaard. Have you seen the light?!
Onze Zuiderburen van Argonath lieten de jaren 80 van de hard rock & heavy metal weer
herleven. Wat is dat toch met die Belgen en deze nostalgische rockklanken…Zij waren tevens
winnaar van de avond met als verdienste het in ontvangst nemen van de Soulex wisseltroffee en
een DEMO opname in de studio van ArtiZtic Sound. Heren en dame gefeliciteerd! Hard rock
heavy metal from the Shire!
Als afsluiter van de avond waren de dames en heren van Change die hun rock covers ten gehore
brachten. Een paar jaar geleden als jongste band ooit op het Soulex Open Podium en nu voor de
tweede keer.
Kampvuursessie
16 juli 2016

Opgericht in 1986, bestaat MV Soulex dit jaar alweer 30 jaar. Dat was reden voor een net wat
specialere editie van de Soulex Kampvuursessie. De eerste editie vond plaats in 2011, in 2012 is
er geen kampvuursessie georganiseerd, maar vanaf 2013 weer iedere zomer.
De Kampvuursessie van 2016 was dus alweer de vijfde editie. Dit jaar heeft MV Soulex besloten
het weer net wat beter aan te pakken. Er speelden vier bands, waarvan drie uit de regio en één
grote headliner, welke we konden boeken mede dankzij de sponsoring van de Budelse
Brouwerij. Daarnaast was er, dankzij Keurslagerij Vonken uit Budel, een grote tent geregeld voor
boven het podium. De slager zelf kwam de hele avond BBQ-en op een zeer speciale,
houtgestookte BBQ. De Zuiderpoort had een prachtige overdekte buitentap geplaatst. Verder
was er een grote vuurschaal, waar gedurende de avond een bescheiden vuurtje in brandde.
Al voor 20.00u kwamen de eerste bezoekers aan, tegen dat de eerste band begon te spelen was
het al gezellig druk en aan het eind van de avond stond het terras van het Zuiderpoortcafé
stampvol, ondanks de nodige concurrentie van evenementen in de omgeving.

-4-

Soulex Jaarverslag 2016
Lost Memory mocht de aftrap doen. Deze normaal gezien vijfkoppige band, met leden uit
Hamont-Achel en Budel, trad vandaag maar met twee leden op, wat voor het optreden geen
enkel probleem bleek. De zangeres en gitarist hebben een prachtige set rockcovers neergezet. De
zangeres bleek een erg goede, beetje rauwe stem te hebben en o.a. Amy Winehouse’s Back to
Black paste daar perfect bij.
De tweede band deze avond, Soulmates uit Nederweert (of mam & Wally voor intimi) was
wederom een duo met zangeres en gitarist. Zij speelden eveneens covers, maar dan weer net in
een andere richting (country/pop/rock). Ook een goed samenspel met fantastische zang.
De derde band, Katie Jaze uit Budel, heeft twee jaar geleden ook op de Kampvuursessie
gespeeld en maakte toen al indruk. Dat was dit jaar niet anders. Een iets andere bezetting, maar
dezelfde stijl en kwaliteit. Multitalent Kyra van Helden zingt met groot gemak diverse covers van
verschillende bekende popnummers, zoals My Silver Lining van First Aid Kit. De inbreng van de
blazer maakte de nummers af.
Als afsluiter van de avond had Soulex een grote band weten te boeken: Heidevolk! De normaal
gesproken Nederlandstalige folk-/vikingmetal band bestaat al sinds 2002, heeft inmiddels zes
albums uitgebracht en heeft al diverse tours door Europa en Amerika achter de rug. Sinds 2013
zingt Lars Vogel uit Weert bij Heidevolk en mede omdat Lars zijn carrière gestart is bij het
Soulex Open Podium, waren ze bereid om op de kampvuursessie te komen spelen. Akoestisch
optreden doet Heidevolk pas sinds kort en dit was dan ook pas de derde akoestische try-out.
Vanaf de eerste noot was het publiek dolenthousiast en dat heeft het hele optreden geduurd. Het
plezier en de energie straalden van het podium, wat een fantastische band!
Wij zijn Vulgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaris Magistralis! Een leuk detail is nog dat Heidevolk hun
optreden live heeft uitgezonden op Facebook. Deze live-video is inmiddels 14.321 keer bekeken!
DJ Jaylabs heeft nog een fijne set gedraaid en de avond waardig afgesloten. De organisatie kan
absoluut met een zeer tevreden gevoel terugkijken op een erg geslaagde avond.

Soulex Presents…
29 oktober 2016
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Soulex Present……30th anniversary (Halloween edition)
Het was een koele herfstavond op 29 oktober. De maan stond hoog aan de hemel en de
vleermuizen fladderden door de lucht. Gelukkig was de headless horseman nergens te bekennen,
aangezien dit het weekend van Halloween was. Een uitgelezen moment voor Soulex om haar 30
jarig bestaan te vieren met haar leden en andere (Cranendonckse) muziekliefhebbers! En wat
voor feest hebben we gevierd. Halloween versieringen in het café, last-minute halloween makeup en een heuse ‘pop-up’ store voor leuke Halloween accessoires! En natuurlijk niet te
vergeten….een goede reden om verkleed te komen, aangezien hier een leuke prijs mee te winnen
was. ‘Cruella’ was dan ook de best verklede dame van de avond en bleek achteraf ook nog eens
jarig te zijn.
We hebben haar deze avond dan ook getrakteerd op een viertal supervette bands.
De kickoff was met Shallow. Hun muziek was op z’n zachts gezegd verre van shallow oftewel
oppervlakkig. Man..man..man….wat blazen deze heren een flinke bak herrie uit te versterkers!
(geen wonder dat onze versterkers ‘de geest’ gaven) Hardcore met een hoofdletter H: uit
Brabant.
Als tweede hadden we Yasmine. Yasmine (met een Y dus…!) bracht de BPM’s en Decibels weer
een flinke stap omlaag met hun poppy songs. Deze driekoppige band had tevens het gehele
podium nodig om hun effectenpedalen uit te stallen. De bassist, welke zijn instrument op
gegeven moment met een strijkstok aan het bewerken was, wist er de raarste tonen uit te
krijgen. Hipstermusic for the poplovers!
Third but not least: LUKAZZ! Deze heren uit Limburg (met Buulse drummer) weten natuurlijk
hoe ze een feestje moeten bouwen. Hun arsenaal aan kick-ass, straight-up, hard-rocking covers,
wisten menige muziekliefhebber aan het meezingen en bewegen te krijgen. Met natuurlijk de
vette nummers van o.a. Foo Fighters en Volbeat en samen met het überstrakke drum- en
gitaarwerk alsook de rauwe stem van Robert Eussen, was de toon al snel gezet. Een 30-jarig
jubileum om niet snel te vergeten!!
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Are you ready for some disorder? disorder? Amai, als laatste band kwamen onze Zuiderburen
van Toxicity, de System of a Down tributeband uit België. Vanwege omstandigheden konden ze
vorig jaar niet komen spelen, maar dat hebben ze deze editie dubbel en dik goed gemaakt. Zo
ongeveer alle bekende ‘SoaD’ nummers zijn de revue gepasseerd. “Wake up / Grab a brush and
put a little (make-up)” Er werd wederom duchtig meegezongen en gesprongen op o.a. Chop
Suey, Aerials, spiders and many more. Een waardige afsluiter van een zeer muzikale avond.

Soulex 30th anniversary…..it was one for the books!
Financieel jaarverslag
Hieronder de balans en verlies en winstrekening van het boekjaar 2016.

** WWW.SOULEX.NL**
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