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Mis jij het horen, zien en voelen van live muziek ook zo enorm? En draag je lokaal
talent een warm hart toe? Dan hebben wij "an offer you can't refuse". In deze tijd,
waarin vele concerten en festivals niet doorgaan en tours worden gecanceld, is onze
lokale muziekscene belangrijker dan ooit. De Basis vroeg zich af: wat kunnen we in
deze tijd voor onze lokale muzikanten betekenen? En hoe kunnen wij hen samen met
onze achterban supporten? Ons antwoord hierop: een Summerschool voor lokaal
talent en Adopteer een live show!

Summerschool
Acht acts doken afgelopen augustus drie dagen lang samen een muzikale bubbel in
tijdens de eerste De Basis Summerschool in Doornroosje. Onder begeleiding van
professionele coaches uit de Nederlandse muziekindustrie gingen zij aan de slag met
een eigen ontwikkelvraag én werd aandacht besteed aan het onderzoeken van
nieuwe mogelijkheden in deze complexe periode. Tijdens de Summerschool zijn grote
stappen gezet en het is de hoogste tijd om dit talent met jullie, het publiek, te delen!

Adopteer een live show
We hebben de datum al een aantal keer moeten verplaatsen, maar op 21 april gaat
het gebeuren; een bijzondere concertavond in de grote zaal van poptempel
Doornroosje. Een avond bomvol live-muziek waar je muzikale hart sneller van gaat
kloppen. En jij hebt de kans om een van de optredens mede-mogelijk te maken! Je
kunt namelijk een act ‘adopteren’ en daarmee zorgen dat die show door kan gaan.
Met jouw donatie houd je de lokale muziekscene levend én creëer je tegelijk een
unieke kans om op een veilige manier en in een intieme setting te genieten van live
muziek.

Hoe word je adoptieouder? 
Ga naar onze adoptiepagina, maak kennis met de artiesten en kies wie jij wil
adopteren. Per act zijn er drie adoptieouders nodig om het optreden mogelijk te
maken en de artiesten een gage te bieden. Als adoptieouder doneer je €100,- en mag
je aanwezig zijn bij deze bijzondere avond. Hoeveel mensen je mee mag nemen,
hangt af van de dan geldende corona-richtlijnen, maar minimaal één. Wie ga jij
supporten?

In deze uitdagende tijd voor de muzieksector moeten we anders denken en nieuwe
manieren onderzoeken. Opdat we samen live muziek mogelijk blijven maken en onze
liefde voor muziek kan blijven stromen! De Basis Summerschool en Adopteer een live
show zijn een samenwerking met Doornroosje, De Nieuwe Oost Pop, ArtEZ
conservatorium en Poppunt Gelderland en worden mede mogelijk gemaakt door
steun van Gemeente Nijmegen en Rabobank Coöperatief Fonds.

Beste muziekliefhebber,

Welke artiest adopteer jij?



Luca Janzen combineert het indie-

bandgevoel met poppy electronica en

vormt het om tot lichtvoetige,

melodierijke songs vol menselijkheid.

De uit Keulen afkomstige

componist/producer/performer vindt zijn

troost en zingeving in zijn thuisstudio,

en breidt zijn podiumpresence niet

zelden uit met een aantal andere

getalenteerde muzikanten. Aanschouw

en beluister een maker van menig

toekomstig oorwurm.

LUCA

https://open.spotify.com/track/1G3Uq70ynJOFooZ6Oeq4SO

Luister hier!

Fotograaf: Harald Weigelt



Toeknee Tee
Labelbaas, producer, songschrijver, rapper en
wereldreiziger. Toeknee “10 Country Tone” Tee heeft zijn
roots in Columbus, Georgia, maar trekt later naar Sydney
om er in de hiphouse te duiken. Zijn muzikale levensloop
brengt hem uiteindelijk naar onze Waalstad, waar hij met
een eigen label (Set Tripp’n) zijn eerste single GezelligAF
(2016) uitbrengt. Met inspiraties van OutKast tot A Tribe
Called Quest tot Migos zet Toeknee Tee de laatste jaren
in rap tempo en met een behoorlijke productiviteit zijn
even brede als positieve hiphop-sound neer - van jazzy tot
housey, van mainstream tot underground. Een vrijzinnige
en onafhankelijke toevoeging aan onze Summer School!

https://open.spotify.com/track/49a7YRKrTzwC2tkfSmfWdM

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen



https://open.spotify.com/track/0egwKUzWKDYbM0myZfj7s1

Het Arnhemse Youth Reserve bouwde jarenlang aan haar
fundament met retro-synths, galmende gitaren, stuwende
ritmes en bulderende baslijnen. Het resultaat: een geluid dat
ergens tussen de indie-coryfeeën van nu en de helden van
de jaren tachtig past. Debuutsingle Tempest zou je gerust de
onverwachte liefdesbaby van The Boxer Rebellion en Talk
Talk kunnen noemen, eerste EP Tides laat meer
eigenzinnige twists van populaire geluiden tussen verleden
en heden horen - het geheel aangekleed met weelderig
vocaal melodrama. Op zoek naar muzikale warmte vond dit
Gelderse duo haar sound tijdens een strenge winter, tijdens
onze Summer School zal de broeierige sound verder
uitgebouwd worden.

Youth Reserve

Luister hier!

Fotograaf: Sjoerd van den Berg



KOLLEE
Na twee albums vol keiharde bluesrock met The Naked
Sweat Drips breidt Stefan Kollee zijn muzikale universum
verder uit als KOLLEE: een drager van machinaal kabaal,
uitvoerder van sonische experimenten en zender van
vocale uithalen die meteen onder de huid kruipen.
Experiment en noise krijgen de overhand in een door
spacerock en darkwave geïnspireerd solo-project, met
een geluid opnieuw uitgevonden in de Summer School
van De Basis!

Fotograaf: Elske Nissen



Minimale aankleding, maximale impact. De
serene, dromerige pop van ALIDA is klein,
subtiel en ingetogen, maar kan grote emoties
teweeg brengen en veel laten gebeuren. Enkel
met een gitaar bezingt de Arnhemse singer-
songwriter een steeds aangewakkerde liefde
(Firestarter) en channelt ze haar inner Angel
Olsen op een nieuwe, rauwe opname (Free).
Laat je meenemen en tot stilte manen in
ALIDA’s nieuwe verhalen.

ALIDA

https://soundcloud.com/anne-weggeman-619487555

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen



BARTH.
Bart Hanswijk - beter bekend als BARTH. - neemt je met
een scala aan instrumentale composities mee naar een
plek die ver weg ligt van de waan van de dag. Zijn tracks,
die bruggen slaan tussen neo-klassiek en ambient,
bevatten niet alleen het to concentrate to-keurmerk, maar
vertellen met weelderige melodieën, rijke
geluidslandschappen en subtiele ritmesecties aan iedere
luisteraar een ander verhaal. Een introspectief
productietalent uit de regio dat nog veel meer muzikale
verhalen zal voortbrengen tijdens Summer School.

https://open.spotify.com/track/0ETqHn39cTERboT7rnsGbu

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen



Maarten van Veen is een optimist, hopeloos

romanticus en stadstroubadour. Als De

Reisgenoot nodigt hij, bepakt met een gitaar en

een loopstation, mensen uit met een andere blik

naar de wereld te kijken. Geïnspireerd door

zowel protestzangers als hiphop-artiesten van

eigen bodem is De Reisgenoot met zijn humane,

vrolijke liedjes op zoek naar muzikale verbinding

en diepgang. In zijn stad Deventer slaat hij al

bruggen, maar dit jaar kwam hij de Waalbrug

over naar Nijmegen voor onze Summer School!

De Reisgenoot

https://open.spotify.com/track/3i1LNlfsls1LCijOsBVygi

Luister hier!

Fotograaf: Elske Nissen



Roos Marijn Peperkamp
Met wortels in kleinkunst en literatuur verkent Roos Marijn

de meervoudigheid van de dingen, hoe ze het gevoel dat

ze écht leeft ervaart als alles om haar heen langzamer

beweegt. Door de akoestische instrumentatie van haar EP

Schemerlicht blijft de klemtoon bij taal en vocalen - de

humane observaties, zachte uithalen en de rijkheid aan

vocabulair detail komen op die manier direct en zonder

filter binnen. Kortom: dit multidisciplinaire talent uit het

Oosten van het land maakt taal voelbaar middels muziek

en performance. 

Luister hier!

https://roosmarijn.bandcamp.com/album/schemerlicht-ep

Fotograaf: Niels Coppes



Welke artiest adopteer jij?

Fotograaf coverfoto: Elske Nissen

Ga naar onze adoptiepagina en maak je keuze

Live show 21 april: ben jij erbij?

Op woensdag 21 april organiseren we een bijzondere
concertavond in Doornroosje. Een avond vol live muziek
waar je muzikale hart sneller van gaat kloppen. 

Adopteer een artiest en maak deze avond mede mogelijk! 
 Jij bent dan met je plus 1 getuige van deze verrassende
show vol lokaal talent.

https://debasisnijmegen.nl/adopteer-een-live-show

