
Uit de Noorderslagkrant 2003:
Wat voor muziek maakt Noint? eigenlijk? Is het britpop? Of toch stonerrock? Hardcore misschien? Waarom 
strooit Noint? zoveel verwarring in de oren van hen wier taak het is om zulke categorieën te hanteren? 
Waarom zijn die recensenten, programmeurs en andere kenners dan zo onder de indruk van wat Noint? 
vermag? Waarom verzet de groep zich met zoveel succes tegen deze hokjesmentaliteit? Komt het misschien 
door de zwaar uiteenlopende achtergronden van de bandleden? Is het misschien het gunstige Groninger 
muziekklimaat, dat naast de eeuwige, herfstige suikerbietenlucht ook zoveel inspiratie naar binnen blaast? Of  
komt het door het belangrijkste doel van Noint?? SPEUL'N !

Noint? smeedt al jarenlang strakke, toegankelijke en diverse rockstijlen om tot een uniek, krachtig geluid. 
Deze vier ervaren, rasechte rockers combineren het liefst podiumzweet met suikerbietenlucht en dat hebben 
inmiddels diverse podia mogen ondervinden.

Noint? is in 1990 opgericht door Paul Beijert (drum) en Marius Heiner (gitaar). Met de toetreding van Wim 
Joosten (bas) in 1994 en Wilfred van de Worp (zang) in 1995 krijgt de band langzaam maar zeker haar 
gestalte. Een enorme productie van eigen nummers komt tot stand en al vrij snel ontstaat de kenmerkende 
Noint?-stijl: een krachtdadige ritmesectie, hard omfloerste gitaarpartijen en een stem die blijvende 
herinneringen oproept. Kortom: stevige, harmonieuze rock. 

Langzaam maar zeker beginnen de cd's en de podiumervaring hun vruchten af te werpen.
Stond de band in 1995 nog op het Truckstar Festival, in 2002 op Pagepop en De Grote Prijs van Groningen; in 
2003 mochten ze zelfs Eurosonic verblijden met hun aanwezigheid. In 2008 was Noint? op het Gideonfestival. 
De jaren erop op Spijkerpop en Preipop. In 2011 deed men o.a. Roekrock en Stro-Pop aan, in 2012 was 
Graspop aan de beurt. Steengoed Festival en Tattoo Winterfest (2016) volgden al snel. 

Meer informatie en boekingen: www.noint.nl
E-mail:  info@noint.nl


