zaterdag, 08 september 2007

De usb-stick van Bagger United
De Noord-Limburgse
folkrockband Bagger
United brengt zijn
nieuwe album The
Cursed uit op een
usb-stick. Kopiëren is
toegestaan want de
groep hoopt met het
verspreiden van de
muziek meer
optredens binnen te
halen.
MUZIEK
DOOR PETER VAN DE BERG

Het einde van de cd? Dat gaat
Roy Grutters van Bagger United
een stapje te ver. Hij beseft ook
wel dat het uitbrengen van de
usb-stick met daarop het nieuwe album van de folkrockband
vooral een gimmick is. Rijk worden de mannen er niet van.
Sterker nog, waarschijnlijk levert het helemaal niets op,
want iedereen kan de usb-stick
zonder problemen kopiëren.
Dan hebben ze ook meteen hun
doel bereikt. Hoe meer mensen
de nieuwe nummers beluisteren, des te groter de kans dat er
boekingen binnenstromen.
Daar is het de band uit Venlo en
omgeving vooral om te doen.
„We proberen onze muziek zo
veel mogelijk te verspreiden”,
zegt accordeonspeler Roy Grutters (23) uit Maasbree. De voormalig basgitarist van dialectband Neet oét Lottum heeft

Folkrockband Bagger United met tweede van links Roy Grutters. foto Bagger United
over belangstelling weinig te
klagen. Het idee van Bagger
United heeft in elk geval al voor
genoeg publiciteit gezorgd.
Bagger United - „de naam zegt
niets over de kwaliteit van onze
muziek” - schuwt de zelfspot
niet. De band is in 2000 opgericht en via in eerste instantie
funpunk vorig jaar overgestapt
naar folk met een stevig randje.
„Wasbordspeler Paul Joosten
heeft vorig jaar de band verlaten om naar Canada te verhuizen. Dat was voor ons een geschikt moment voor een koerswijziging. We zijn een andere
weg ingeslagen. Ik zelf heb de
basgitaar ingeruild voor de accordeon en mandoline. We hebben een nieuwe bassist gezocht.
Het resultaat is dat we nu een
mix laten horen van rock en Ierse folk à la The Pogues. Zowel in
het Engels als in Limburgs dialect.”

Op dat moment is ook het idee
ontstaan om het nieuwe album
op een usb-stick uit te brengen.
De stick, die in een dvd-doosje
zit, wordt verkocht voor 7,50
euro. Ongeveer de waarde die
de band heeft moeten betalen
om een lege usb-stick aan te
schaffen. „Winst maken we dus
nauwelijks. Toch is dit een
goedkope manier om je product op de markt te brengen. Je
maakt een usb-stick en vervolgens ga je gewoon kopiëren.
Dat hebben we als bandleden
dus ook enkele avonden thuis
gedaan. De eerste oplage bestaat uit 250 stuks.”
Op de gegevensdragers staan
niet alleen zes nieuwe nummers, maar ook de teksten van
de liedjes, een videoclip, interviews en een touragenda. „Je
kunt er veel meer gegevens op
kwijt, in tegenstelling tot de cd.
Dat is een enorm voordeel.”

Volgens Grutters vinden de
meeste fans van Bagger United
de usb-stick een geweldig idee.
„We hebben echter ook klachten gekregen van fans die het
betreuren dat ze de usb-stick
niet in de auto kunnen gebruiken. Dat probleem is echter gemakkelijk op te lossen: de gegevens even branden op een cd.”
De zeskoppige band in de leeftijd van 22 tot en met 26 jaar
hoopt dankzij de usb-stick een
hit te scoren. „Dat zou echt geweldig zijn. In het regionale circuit is weinig vraag naar bands
met eigen nummers. Het zijn
toch vooral deejays en coverbands die aan de bak komen.
Wij proberen ons daarin te onderscheiden. Het is prachtig als
dat lukt.”
De usb-stick presentatie van het album The Cursed is morgenmiddag
om 16.30 uur in café De Splinter aan
de Dominicanenstraat in Venlo.

