
Op 25 januari 2018 organiseren muzieklabel Barreuh en MU een mixtape event bij 

MU op Strijp-S in Eindhoven. De reden is de lancering van BARxMU, een nieuwe 

collectie unieke mixtapes en cassettes gemaakt door kunstenaars, muzikanten 

en andere creatieve vrienden van MU en Barreuh. De lancering van BARxMU wordt 

een DIY-feest van jewelste, met live performances en een screening van ‘Cassette’ 

een documentaire van de New Yorkse filmmaker Zack Taylor.

Liefde voor mixtapes en makers

Zo’n veertig jaar nadat de compact cassette op spectaculaire wijze het muziekmaken 

democratiseerde, is het cassettebandje weer helemaal terug. Bij toeval ontdekten 

MU en muzieklabel Barreuh hun gedeelde liefde voor de mixtape, en de DIY (do it 

yourself) cultuur die erbij hoort. Barreuh brengt sinds 2013 werk uit van makers 

uit Eindhoven, Nederland en ver daarbuiten. Ze brengen vooral muziek uit op 

persbericht

Wat

BARxMU Mixtape Event

Wanneer

Donderdag 25 januari 2018

20.00 – 01.00 uur

Waar

MU

Torenallee 40-06

5617 BD Eindhoven

Tickets

€ 5,- 

Verkrijgbaar bij MU of via de 

BARxMU hotline

+31 (0)6 5173 4909

beeld:

BARxMU tapes

Muzieklabel Barreuh en MU lanceren feestelijk 
BARxMU: een cassettecollectie 

DE CASSETTE IS TERUG!



cassette, uiteenlopend van experimentele noise, techno en free-jazz, tot hiphop en 

avontuurlijke indiepop. Maar er zijn ook andere producten in hun catalogus te vinden, 

zoals chocolade en een pot jam.

“We do stuff we like. We don’t do stuff we don’t like.” 

(Barreuh)

Unieke releases luisteren op walkmans

MU wil met de samenwerking ruimte bieden aan makers om hun werk te tonen en 

ten gehore te brengen. Alle tapes die uitgebracht worden zijn dan ook bij MU te 

beluisteren, op oude vertrouwde walkmans. Slechts één exemplaar van elke release 

wordt verkocht: het origineel, met artwork van de maker zelf. Avans Communicatie 

en Media Design afstudeerders Luuk van Berkel en Massimo Panciera hebben een 

koffer gemaakt met daarin een oude Philips bandrecorder en alles wat je nodig hebt 

om een mixtape te maken. Deze koffer gaat van maker tot maker en brengt telkens 

nieuwe tapes in de collectie.

Verwacht een eclectische mix van performers, muzikanten en ontwerpers. Steye 

van Dam en Joel Blanco maakten beiden een bizarre audiotour waarmee bezoekers 

van MU op zijn zachts gezegd anders naar de omgeving gaan kijken. Studenten van 

het Rock City Institute maakten soundtracks voor Strijp S, die je bezoek aan Strijp S 

een extra dimensie geven. Barreuh oprichters Lars Leeuw, Mike Dobber aka A Million 

squeeks Will Do You No Harm en Lilia Scheerder aka Antoine Panaché maakten 

mooie mixtapes met eigen werk.

Screening mixtape documentaire ‘Cassette’ en BARxMU feestje

Op donderdagavond 25 januari luiden MU en Barreuh de samenwerking in met een 

screening van de mixtape documentaire ‘Cassette’ van filmmaker Zack Taylor, die 

vanuit New York overvliegt voor het event. Hoofdrolspeler in de film is cassette-

uitvinder Lou Ottens. De inmiddels 90-jarige Nederlandse ingenieur stond aan de 

wieg van de compact cassette bij Philips in de jaren 60. In de film wordt Ottens 

door rockveteranen zoals Henry Rollins, Thurston Moore en de oprichters van 

het Californische cassettelabel Burger Records meegenomen in de wereld van de 

mixtape en komt hij erachter waarom de audiotape niet zal sterven.

Over MU

MU is een avontuurlijke gids in de 

buitenwijken van de hedendaagse 

kunst van nu en straks voor een 

breed en jong publiek. MU laat 

hybride talenten ontkiemen. MU is 

een open en dynamische instel-

ling, die op Strijp S  exposities 

maakt. Het programma van MU 

ademt de 21ste-eeuwse praktijk 

van creatieve multidisciplinaire 

samenwerking.
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“We expected it would be a succes, but not a revolution.” 

(Lou Ottens, uitvinder Compact Cassette)

Na de screening schuiven de tapes in de decks en wordt er gemixt, heen en weer 

gespoeld en met potloodjes gedraaid en kruipt een aantal van de makers van de 

eerste BARxMU releases op het podium. 

Strijp-S heilige grond

Het BARxMU event vindt plaats bij MU op het voormalige Philips industriegebied 

Strijp-S. Op de plek waar vroeger in het Philips Natlab muziekpionier Dick 

Raaijmakers het eerste elektronische muziekalbum ter wereld maakte, waar de 

cd werd uitgevonden. De plek waar door Philips de kiem is gelegd van wat later de 

compact cassette werd. Heilige grond dus, voor muziekliefhebbers.

more

Check out the entire collection (www.toekomstmuziek.nu/barreuh)

Check out Cassette, including a trailer (www.cassettefilm.com)
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Noot voor de redactie

Voor meer informatie, digitaal 

beeldmateriaal en interviews, 

neemt u contact op met Nadine 

Roestenburg: nadine@mu.nl

+31 (0) 40 296 1663
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