
“Meest funky editie ooit”

LEIDEN – Waar denk jij aan bij de toe-
komst? Denk je aan vliegende auto’s, 
robots en AI? Of denk je aan natuur-
rampen, klimaatverandering en 
leeggeviste zeeën? Op 22 december 
is ‘toekomst’ het dagonderwerp van 
Leiden2022. Hannelore Maier maakte 
daarom deze foto van Roosmarijn van 
de Velde uit het team van Leiden2022. 

HOE BEN JIJ MET DE TOEKOMST 
BEZIG?  “Met het New European 
Bauhaus van Leiden European City 
of Science 2022 en het Ministerie 
van de Toekomst zetten we overal 
de toekomst op de agenda. We doen 
dat op verschillende manieren, bij-
voorbeeld door de organisatie van 
Plekberaden. Als Ministerie van de 
Toekomst zijn we een beweging 
van mensen door heel Nederland, 
die zich bezighouden met de lange 
termijn.”
WAT IS EEN PLEKBERAAD?  “De Plek-

beraad-bijeenkomsten zijn het 
belangrijkste onderdeel van de 
New European Bauhaus program-
malijn. In deze ‘Plekberaden voor 
de Toekomst’ komen allerlei ver-
schillende mensen bij elkaar om 
over de toekomst van hun plek 
te praten. Meestal is deze plek 
‘Leiden’. Met al die verschillende 
mensen samen ontdekken we hoe 
de toekomst eruit kan zien, bijvoor-

beeld het jaar 2060 of 2112. Samen 
kunnen ze met ideeën komen om 
hun plek beter te maken, en hope-
lijk hier zelf ook dingen voor doen.”
WAT ZIEN WE OP DE FOTO? “Op de foto 
zie je mij die kinderschoentjes 
vasthoudt, omdat het belangrijk 
is om in de schoenen van de vol-
gende generaties te gaan staan. Als 
je beseft dat we allemaal ouders 
en voorouders hebben, kun je ook 

inzien dat wijzelf de voorouders 
zullen zijn van de mensen na ons. 
Wat willen we aan hen doorgeven?”
HOE ZIE JE DE TOEKOMST? “Soms ben 
ik wel eens hopeloos als ik aan de 
toekomst denk, als ik kijk naar de 
gevolgen van klimaatverandering 
en de ongelijkheid in de samenle-

ving, twee dingen die elkaar ook 
nog eens versterken. Soms ben ik 
echter ook hoopvol als ik zie hoe 
veel mensen hun best doen om 
te werken aan verbetering. Daar 
probeer ik me nadrukkelijk op te 
focussen, om zo vol goede moed 
door te gaan”. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Roosmarijn van de Velde verzamelt ideeën over de toekomst van Leiden (Foto: 
pr/LAFV/Hannelore Maier).

LEIDEN – Na de kerstdagen even alles 
eraf dansen? Dat kan bij Funked Up, 
een avond vol funky tunes van ver-
schillende acts. Verspreidt over drie 
zalen in Gebr. de Nobel staat de avond 
bomvol lekekre funk, soul en hip-hop 
van groovende bands en dj’s. Funked 
Up vindt plaats op dinsdag 27 decem-
ber om 19.30 uur in Gebr. de Nobel aan 
de Marktsteeg 8.

Voor de organisatie is het een eer 
dat Michelle Davids & The True-To-
nes op Funked Up komen optreden 
en wel in een XL-bezetting met per-
cussie en blazers. 
Op zoek naar de roots van rhy-
thm & blues, R&R en soul, werden 
muzikanten Onno Smit en Paul 
Willemsen gegrepen door de pure 
energie van deze muziek, en beslo-
ten ze hun eigen variant te maken. 
Beide heren, door de wol geverfd 
met hun bands Beans & Fatback en 
Lefties Soul Connection, vonden in 
de Amerikaanse Michelle David dé 
zangeres voor hun zoektocht naar 
de bakermat van de soul. Michelle 
David is geboren in North Carolina 
en opgegroeid in New York zong al 
vanaf haar vierde in de kerk en een 
jaar later al bij haar eerste gospel-
groep The Mission of Love.  Nu staat 
Michelle samen met de True-Tones 
in uitverkochte zalen en festivals 
over de hele wereld. Voorheen 
bekend als Michelle David & The 
Gospel Sessions, kunnen Michel-
le David & The True-Tones met de 

nieuwe bandnaam nog meer muzi-
kale invloeden aan hun unieke stijl 
toevoegen.
Een andere act waar Funked Up 
superblij mee is is Funky Times. 
Kleurrijke trainingsjacks en 
grooves zorgen voor een hoge dans-
baarheid bij deze blije funk forma-
tie uit Duitsland. Funky Times is 

DE opkomende funk band volgens 
onze eigen Candy Dulfer. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
hun social media en songs inmid-
dels miljoenen keren zijn bezocht 
en beluisterd 

Power to the Pipo serveert een 
onweerstaanbare cocktail van 
harde grooves en explosieve solo’s. 
Rauw, energiek, retefunky en 
altijd feest! De band groeide in de 
afgelopen jaren uit tot een populai-

re live act met ruim 200 optredens 
op de teller. Eerder stonden ze al 
op Funked Up en dat was een der-
mate indrukwekkend en daverend 
optreden dat ze op Funked Up het 
jaar komen afsluiten. 
“Voortgekomen uit de liefde voor 
sample hip-hop en neo-soul”. Dat 
is de absolute basis voor deze Rot-
terdams alt-R&B-band Dragon-
fruit. Het geluid van deze band 
wordt gekarakteriseerd door 
soundscapes, old-school samples 
en electronics die samen met de 
betoverende stem van lead singer 
Danique van der Vlugt, die zoals ze 
het zelf zeggen “a verry danceable 
atmosphere” creëert  
De afsluiter is zoals gewoonlijk 
voor Strik & Strak. Keer op keer 
weten ze met hun grooves ieder 
podium tot een dampende dans-
vloer transformeren met hun 
Silent Disco.   De basis van de 
gedraaide platen bestaat uit JB 
funk t/m  grooves en van old skool 
Hip-Hop t/m oude (funky) classics. 
Speciaal voor deze editie worden 
ze bijgestaan door DJ Rafiki. Deze 
Leidse DJ heeft een voorliefde voor 
alles wat met Oost-Afrika te maken 
heeft en begon ooit z’n DJ carrière 
op Funked Up. 
De foyer staat in het teken van Dj’s 
met groove en een enkele verras-
sing. Kaarten à € 17,50 (alle leeftij-
den welkom,18- onder begeleiding 
van een meerderjarige) zijn ver-
krijgbaar via www.funkedup.nl. x

Voor de organisatie is het een eer dat Michelle Davids & The True-Tones op 
Funked Up komen optreden en wel in een XL-bezetting (Foto: pr). 

Funked Up op Derde Kerstdag in Gebr. de Nobel aan de Marktsteeg 8
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


