	
  

Hier is REINDIER!
Neem één deel pop, een eetlepel elektronica, een vleugje
new wave, een grammetje glam en een scheut theater,
even asymmetrisch schudden en voilà: een nieuw geluid.
Melancholische

zang,

experimentele

geluiden

en

confronterende teksten, dat is REINDIER. Vol overgave
staat de driemansformatie op het podium: ze laten hun
publiek lachen, genieten, nadenken, vergeten, snikken en
soms even slikken. Stap in de wonderlijke wereld van
REINDIER.

Genre
Bandleden

Theatrale electro-pop
Reinier van Harten (zang, toetsen)
Carlos Dalla-Fiore (elektronica)
Boy van Ooijen (drums)

Opgericht
Debuut
Steekwoorden

2013
REINDIER - Porcelain EP, mei 2015
mystiek, melancholie, onschuld,
verleiding, ontdekkingsreis,
surrealisme, buitenaards

	
  

Hoe klinkt REINDIER?
Na een lang traject van schrijven, opnemen, herschrijven,
produceren en bijschaven is het eindelijk zover: de
debuut-EP van REINDIER is af. Het mini-album kreeg de
titel 'Porcelain' - toepasselijk, want het geluid van de
band is tegelijk krachtig en breekbaar. De vijf tracks zijn
bij

vlagen

freaky

maar

steevast

intrigerend

en

bevestigen de veelzijdigheid van REINDIER, van het
dromerige 'Icarus' tot het indringende 'Control Me'. In mei
2015 werd de EP gepresenteerd met een theatrale show
van een uur in een uitverkocht Melkweg Theater.
'Porcelain' van REINDIER is gratis te beluisteren via
Spotify en te koop in de iTunes Store.

	
  

Wat is REINDIER?
REINDIER

laveert

muzikaal

langs

verschillende

raakvlakken. De band werkt mee aan films en dans- en
theatervoorstellingen en benut die disciplines ook in hun
eigen performance. Geïnspireerd door mystieke verhalen
uit kinderboeken of mythes uit de oudheid, maar ook
door dramatische of opgewekte gebeurtenissen uit het
dagelijks leven, zetten de bandleden van REINDIER hun
eigen zoektocht om in muziek. Tijdens een live-optreden
word je ondergedompeld in een wondere wereld vol
kostuums, lichteffecten en visuals, terwijl REINDIER zich
een muzikale weg baant door een sprookjesbos vol
fantasieën en mysterieuze wezens.

	
  

Wie is REINDIER?
REINDIER is het muziekproject van de Amsterdamse
muzikant Reinier van Harten. In 2013 ging hij solo van
start, inmiddels wordt hij vergezeld door zijn twee
gemaskerde

compagnons,

Carlos

en

Boy.

Tijdens

liveoptredens wordt het drietal geregeld bijgestaan door
wisselende gastmuzikanten en backing vocals.
Reinier van Harten (1991) wordt geboren in een

Carlos Dalla-Fiore (1976) werkte als animator,

dorpje aan de rand van de Biesbosch. Op jonge

cameraman, geluidstechnicus en regisseur in de wereld

leeftijd leert hij piano- en gitaarspelen en niet veel

van film, televisie en radio, onder meer bij de VPRO en Q-

later ook zingen en muziekschrijven. Tijdens zijn
studie aan de Tilburgse Rockacademie ontstaat zijn
eerste band: Puppa and the Clementines, een

music. Naast zijn werk voor de Amsterdamse Desmet
Studio’s runt hij zijn eigen opnamestudio, Studio De
Zwarte Molen, en speelt hij in de reggaeband Bagjuice. In

viermansformatie die theater en muziek versmelt

REINDIER produceert Carlos alle tracks en tijdens live-

tot een poppy hutspotje.

optredens neemt hij de elektronica voor zijn rekening.

Wanneer Reinier verhuist naar Amsterdam vindt hij

Met geluidseffecten en samples draagt hij bij aan de

nieuwe inspiratie in het hoofdstedelijke nachtleven

mystieke sfeer van de muziek, hij bespeelt de synthbas

vol creatieve creaturen. Hij schrijft bijvoorbeeld over

en controleert de verschillende loops die Reinier met zijn

vrouwen die overdag een keurig leven leiden maar ’s

zang 'opstapelt'.

nachts seksueel genot putten uit stiekeme fetisjen
of over drag queens die floreren op
undergroundfeestjes maar op straat vrezen voor
hun veiligheid. Reinier wordt ook beïnvloed door de
puurheid van Bob Dylan, het theatrale van Kate Bush
en de melancholie van Björk.

Boy van Ooijen (1991) studeert drums aan het
Conservatorium van Amsterdam en speelt in nog twee
bands: samen met Carlos in Bagjuice en met vijf anderen
in Schizoid Lloyd, een experimentele progrockband die
inspiratie put uit Pink Floyd, System Of A Down en

Reinier studeert zang aan het Conservatorium van

Radiohead. Boy is geen doorsneedrummer; met zijn

Amsterdam en geeft zangles. In REINDIER zingt hij

experimentele stijl en eigenzinnige combinatie van

en begeleidt hij zichzelf op gitaar, synthesizer en
piano.

akoestische en digitale drums geeft hij de sound van
REINDIER extra muzikale diepgang.

	
  

Waar is REINDIER geweest?
REINDIER bespeelde deze podia:
AMSTELVEEN Amsterdamse Bostheater
AMSTERDAM Theater Carré | Melkweg |
Mixtup | Music Matrix | Noorderparkkamer |
Paradiso | Q Factory | Splendor | Studio/K |
Volta | De Waag | Winston Kingdom
BREDA Mezz

REINDIER stond op deze festivals:
AMERSFOORT Lepeltje Lepeltje
AMSTERDAM Mooie Noten | Museumnacht
GRONINGEN Hongerige Wolf
LANDELIJK Popronde 2014
NIJMEGEN Festival de Oversteek
SOEST A Day In The Forest

BRUSSEL Ancienne Belgique
DEN BOSCH Willem II Fabriek
DORDRECHT Het Dolhuis
DRIEBERGEN Landgoed De Horst
EINDHOVEN Het Tuchthuis
GOUDA So What!
GRONINGEN De Gym | De Oosterpoort
HAARLEM Patronaat
LEEUWARDEN Academie voor Popcultuur |
Stadsschouwburg De Harmonie

REINDIER op internet, radio en tv:
3FM Freaknacht (live) | Herman (airplay)
AT5 De Straten van Amsterdam (live)
KXRADIO Herman Hofman (airplay)
PINGUIN RADIO De Stationschef (airplay)
SALTO Pink Terrorists (live)
STADSFM Radio Mortale (airplay)
VICE.COM Noisey (video)
VPRO 3voor12 Luisterpaal (EP)

NIJMEGEN De Klinker | Doornroosje
ROTTERDAM Buiten | Maaspodium
SOEST Herman van Veen Arts Center
TILBURG Studio
UTRECHT ACU | TivoliVredenburg

Waar gaat REINDIER heen?
Volgende optredens: www.REINDIER.com/shows

	
  

Wat zeggen anderen?
Herman Hofman (3FM): "Het is misschien een beetje rare muziek,
niet echt makkelijk, een beetje sferisch ook, maar ik vind het echt te
gek. Het is zo'n groot talent, deze jongen gaat er komen!"
3VOOR12: "Met het aanslaan van de eerste noten voel je dat deze
band gaat verrassen. Een mix van electro, sterke zangpartijen, een
vleugje folk en een stevige beatpartij maken van REINDIER een
bijzondere en muzikaal sterke act."
PopTition: "REINDIER is meer dan elektronische pop met een mooi
verhaal, het is een ervaring. En of ze nou een hit scoren of
‘alternatief’ blijven, maakt niet uit. Zolang we maar worden
meegesleept in de wonderlijke wereld van REINDIER."
Eva van Netten (Popronde): "Jongemannen die zeggen beïnvloed te
zijn door Bob Dylan, Kate Bush én Björk, je komt ze niet veel tegen.
REINDIERs invloeden resulteren in een bijzonder en uniek geluid.
Voeg

daarbij

een

androgyn,

melancholisch

stemgeluid

en

confronterende teksten... Hadden we al gezegd dat REINDIER heel
bijzonder is?"
UUT.nl: "REINDIER is een flamboyante act en een naam om in de
gaten te houden. Reinier van Harten speelt met zijn band
sprookjesachtige electro-soul met zijn stem als betoverend
middelpunt."
Uitformatie.nl: "REINDIER is voor liefhebbers van The XX, How To
Dress Well en London Grammar een absolute aanrader!"
Frank van der Lende (3FM): "TERING WAT VET!"

	
  

Meer informatie
Boekingen
Friendly Fire

Audio
REINDIER - Porcelain EP

Katja Keersmaekers

www.bit.ly/REINDIER-Porcelain-Spotify

T 030 410 0140

www.bit.ly/REINDIER-Porcelain-iTunes

E k.keersmaekers@friendly-fire.nl
W www.friendly-fire.nl

Video
REINDIER - Cold Love

Pers

www.youtube.com/watch?v=PeGNFE2-mKs

Voor een recensie-exemplaar van de EP, een
interview of meer informatie:
press@REINDIER.com. Beeldmateriaal:
www.REINDIER.com/press

Social media
www.facebook.com/REINDIERmusic
www.soundcloud.com/REINDIER
www.youtube.com/REINDIERtube

Techniek
De technische rider kan hier worden
gedownload: www.REINDIER.com/rider
Voor technische vragen: Carlos Dalla-Fiore
T 06 2909 0116
E carlos@chaosmoon.info
Contact
REINDIER
Reinier van Harten
T 06 1271 6983
E info@REINDIER.com
W www.REINDIER.com

www.twitter.com/REINDIERmusic
www.instagram.com/REINDIERworld

