
Kings of Lies 
 
Kings of Lies is de naam van de band rond Francis Kuipers een Nederlands / 

Engelse kunstenaar, musicus en componist, die ook als schrijver en dichter werkzaam 

is. Tijdens zijn vele reizen verzamelde en bestudeerde hij etnische en experimentele 

muziek. Dit resulteerde in een nog altijd voortdurende interesse en onderzoek naar 

geluid en muziek. Hij creëerde een uniek en uitgebreid archief van geluiden. Francis 

woont en werkt op dit moment zowel in Italië en Nederland. 

 

Op 1 september 2015 zal de eerste CD van “Kings of Lies” met de gelijknamige titel 

“Kings of Lies”  uitkomen op  het nieuwe Italiaans –Nederlandse onafhankelijke label: 

False Memories Records. (FALSE MR1501) 

De opnamen voor de CD zijn in februari 2015 gemaakt in Amsterdam bij Studio 150. 

De studio is bekend geworden door de warme en authentieke sound die door te 

danken is aan een grote variëteit van oude analoge kwaliteitsapparatuur.  Sam Tjioe 

de producer en bassist van “Kings of Lies” koos in overleg met technicus en co-

producer Joeri Saal ervoor om hun muziek vanuit het analoge mengpaneel via pro 

tools in een digitale vorm vast te leggen.  

De CD wordt in Nederland gedistribueerd door Sonic Rendezvous. 

   

Over de muziek van Kings of Lies valt te vertellen dat deze een hybride is van allerlei 

muzieksoorten, in een stijl die op dit moment zich het best laat samen te vatten onder 

de noemer: “Singer Songwriter”.  

De achtergrond van de leden van de band, die bestaat uit: Francis Kuipers – gitaar 

en zang, Franc auf dem Brinke – drums en Sam Tjioe – bas, is dan ook zeer 

verschillend. De belangrijkste invloed is natuurlijk die van Francis Kuipers die 

verantwoordelijk is voor de songs en teksten. Hij komt voort uit een traditie van Folk 

en Blues. Franc auf dem Brinke heeft niet alleen een Jazz achtergrond maar is 

daarnaast beïnvloed door Cubaanse en Braziliaanse muziek. Sam Tjioe heeft  in Rock- 

en Punkbands gespeeld en was daarnaast in meerdere functies werkzaam in platen 

en muziekindustrie.  

 

Misschien nog wel belangrijker dan de muziek, maar zeker even belangrijk, zijn de 

teksten. Deze zijn in  de eerste plaats poëtisch te noemen, wat terug  te voeren is op 

de samenwerking met Beat Generation dichter Gregory Corso waarmee Francis in een 

duo, tot aan Corso’s dood, mee optrad.  

Het zijn niet bepaald liefdesliedjes die ‘Kings of Lies’ ten gehore brengen. Een paar 

van de nummers zouden in een andere tijd het predicaat van protest songs opgeplakt 

hebben gekregen, maar zijn volgens de schrijver: ironische verhalen die de heersende 

moraal van deze tijd, die gekenmerkt wordt door o.a. onverdraagzaamheid,  

economisch opportunisme en de terugkeer van religie, aan de kaak stellen. Maar het 

is duidelijk dat het grootste thema van deze plaat, in aansluiting op de naam van de 

groep, de leugen is.  

 

 



 

 

 

 

Korte biografie van de leden van de band 
 

Francis Kuipers ontving filmcredits voor zijn rol als:  music studio director, scenario 

en concept voor de films  Anima Mundi, Evidence en Naqoyqatsi, van regisseur 

Godfrey Reggio (Koyaanisqatsi: Life out of Balance) en componist Philip Glass. Voor 

de Amerikaanse filmmaker Abel Ferrara componeerde hij de muziek voor diens films: 

Mary, Napoli Napoli Napoli, Go Go Tales, (met Grace Jones) en 4:44 The Last Day on 

Earth.  

Van 1992 tot 1996 gaf hij leiding aan ‘the Music & Sound Department’ van Fabrica 

(Treviso Italië), een academie voor ‘Multimedia Communications’ die gesticht werd 

door Luciano Benetton and Oliviero Toscani. Hij won met de Benetton international 

radio spots, de European Grand Prix voor de beste radio publiciteit in 1995- 96.  

Hij maakte radio en teveeprogramma’s voor o.a.: New Zealand Broadcasting 

Corporation and for the Italian RAI networks.  

Hij trad vanaf de tachtiger jaren als duo op met dichter Gregory Corso tot diens dood 

in 2001.  

Zijn muziek kwam uit via de labels: Vedette, Red Records, Durium, Fonit-Cetra, 

Fabbri Editori, Folkstudio Records, Gypsy Records en Milan Records. Francis schrijft 

naast zijn teksten ook proza, dit jaar hoopt hij zijn  boek ‘Disaster Blues’ uit te brengen. 

Voor meer info Francis Kuipers zie ook: www.franciskuipers.com 

 

Franc auf dem Brinke behaalde zijn diploma - Uitvoerend Musicus (UM) Slagwerk 

Lichte Muziek - aan het Rotterdams Conservatorium en deed post-graduate studies in 

New York aan de Manhattan School of Music en Drummers Collective.  

Hij trad onder meer op met Benjamin Herman, Rick Margitza, Deborah J. Carter, 

Karel Boehlee, Toon Roos, Chris Hinze, Edwin Rutten, Paul van Vliet en Louis van 

Dijk. Voor meer info Franc auf dem Brinke zie ook: www.francaufdembrinke.com 

 

Sam Tjioe is werkzaam geweest als fotograaf, televisiemaker, theater- en 

filmregisseur.  

Als bassist speelde hij in een veelheid aan bands en met tal van muzikanten uit de 

Nederlandse rock en punk scene. Samen met Wally van Middendorp richtte hij het 

onafhankelijke label Plurex op waar hij als muziekproducer actief was. De laatste jaren 

houdt hij zich vooral bezig met schrijven. Hij maakte in opdracht enkele filmscenario’s 

en schreef een biografie over het verblijf van militair Peter Fonkert in Nederlands Indië 

en hoopt dat dit jaar zijn roman ‘Roofridder’ verschijnt.  

 

 


