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een kortingsbon 
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Waarom voel jij 
je verbonden met 
Veldhoven? En hoe? Daar 
draait het om in het 
digitale boek ‘Verbonden 
met Veldhoven’, 
een initiatief van de 
gemeente Veldhoven, de 
Bibliotheek Veldhoven/
VVV Veldhoven, 
Museum ‘t Oude Slot, 
Art4U, De Schalm en het 
Veldhovens Ondernemers 
Contact. Het boek 
verschijnt op zondag 
27 september. In deze 
rubriek deelt rockband 
Mr. Moto alvast zijn 
gevoelens met de lezers 
van De Ahrenberger.

Onder redactie van de Bibliotheek 
Veldhoven.

VELDHOVEN - Als donderslag 
bij heldere hemel verrijst op 
een zwoele zomerdag vanuit 
de krochten des vaderlands 
een nieuwe band. Een sa-
mensmelting van creatieve 
gedachtenstromen, semi-
erotische melodieën en een 
onnavolgbare drang om te 
entertainen. Aan het roer 
van dit equipe schuinsmar-
cheerders staat Freek van 
Hout, een 21e-eeuwse liber-
tijn met de rauwe strot. Zijn 
roerige jeugd schrijft hij van 
zich af in diepgaande, iet-

wat melancholische lyrics. 
Samen met zijn compag-
nons Wesley van de Torren 
(gitaar) en Ruud Scheepers 
(basgitaar) staat hij aan de 
wieg van dit ambitieuze 
project. Als een driekop-
pig monster slaan de drie 
nozems een eigen weg in, 
die uiteindelijk uitmondt 

in het project Mr. Moto. 
Onderweg pikken de man-
nen enkele versterkingen 
op, in de vorm van drum-
mer Bas van Hout en een 
blazersensemble bestaande 
uit Paul de Kort (trombone), 
Tom van de Ven (trompet) 
en Joost van der Heijden 
(saxofoon). Door hun onor-
thodoxe samenstelling vor-
men zij nu een opvallende 
speler in de verzadigde pop- 
en rockmarkt. Verbonden 
met Veldhoven zijn de le-
den op diverse disciplines. 
Zo is deze testosteronbom 
ontstaan op het Sondervick 
College waar Giovanni Bar-
ten als muzikale ‘shepherd’ 
structuur bijbrengt aan de 
losgeslagen pubers. Op de 
muzikale avond in Theater 
de Schalm, het huidige Son-
dervick Spektakel, is dan 
ook het fundament gelegd 
voor de huidige powerpop/
rockband. Met optredens 
op onder andere het hoofd-

podium van Cult & Tumult, 
Kioskpop, Beach Event, De 
Schalm, Odeon, Sint-Joris, 
de Oranje markt, de Samen-
loop voor Hoop en Oers Ge-
zellig is Veldhoven toch wel 
dé thuisbasis van Mr. Moto. 
Zo heeft de blazerssectie de 
muzikaliteit meegekregen 
van harmonie Sint Cecilia 
uit Oerle, halen de broers 

van Hout inspiratie uit het 
keukenleven van de Veld-
hovense horeca en spende-
ren Wesley en Ruud menige 
uurtjes in het repetitiehol 
aan de Run.
Sinds de release van hun 
laatste single ‘Light will lead 
the way’ is Mr. Moto alweer 
hard aan het werk om hun 
droom te verwezenlijken. 

Verbonden met Veldhoven: Mr. Moto

Mr. Moto. Foto: Bellus Imago, Berry de Jong en Antonio Velings.

Verbonden met 
VeldhoVen zijn de 
leden op diVerse 
disciplines

Zeven verschillende persoonlijkheden, maar muzi-
kaal een sterk collectief. Dat is Mr. Moto, de band 
met een rock-’n-roll twist die werd opgericht in 
2011. De groep geeft regelmatig shows buiten Veld-
hoven, maar vindt optreden voor het thuisfront nog 
altijd het meest bijzonder. Op zondag 27 september 
is Mr. Moto de huisband in de talkshow ‘Verbonden 
met Veldhoven’, waarin het gelijknamige digitale 
boek wordt gepresenteerd. Meer info op pagina <?>.


