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15 vragen aan Phil Mills

1. Wie ben je, hoe oud ben je en waar ben je geboren?

Ik ben Phil Mills, 58 jaar, geboren in Tunbridge Wells, in zuid
Engeland

2.
Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, en heb je kinderen?
Ik woon heel gelukkig samen met Maggie en haar zoon Jeroen, en ik heb 2 kinderen en 4
kleinkinderen.
3. Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik geef les in muziek en muziektechnologie op het MBO en het conservatorium, ik maak muziek, ik
heb een studio, produceer voor anderen en ik doe vertaalwerk. Drukte genoeg!
4. Zou je nog graag eens iets anders gaan doen, en wat zou dat zijn?
Ik ben blij met wat ik doe, maar ik zou me meer willen verdiepen in fotografie
5. Wat is je grootste passie/hobby?
Muziek gaat boven bijna alles voor mij, maar tekst en beeld zijn ook grote passies.
6. Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken?
Indiaas eten
7. Wat vond je tot nu toe de leukste film, wat vind je het leukste boek, wat vind je het lekkerste
eten, wat is je favoriete CD en wat is je favoriete vakantieland?
Ik kijk niet veel films, maar ik vond Under the Volcano indrukwekkend. The Remains of the Day van
Kazuo Ishiguro vond ik een mooi boek, ik hou van o.a. Indiaas eten, mijn favoriete CD is The Rise and
Fall of Ziggy Stardust van David Bowie en Frankrijk is mijn favoriete vakantieland, al zou ik heel graag
een keer naar Nieuw Zeeland willen gaan.
8. Hoe ben je in Engelum terecht gekomen?
We zochten en huis waar ik ook de studio in kwijt kon, en Peter, die ik ken van het muziek maken,
belde dat zij een huis te koop hadden met een studio. We kwamen kijken en waren meteen verkocht.

9. Zou je nog eens willen verhuizen naar een ander dorp of een stad, en waarom?
Nee, want we vinden het hier fijn, maar heel misschien zuid Frankrijk als we met pensioen gaan.
10. Wat was je mooiste moment in Engelum?
Ik vond het erg leuk om met de Engelumer muzikanten op te treden.
11. Wat mis je in Engelum, of wat zou je graag willen veranderen?
Een winkeltje misschien, zoals vroeger bij ons in huis. Maar we hebben geen plannen om zelf eentje
te beginnen!
12. Wat vind je de grootste pluspunten van ons dorp?
Het is lekker rustig maar niet verlaten of eenzaam. Vriendelijke mensen en een weids uitzicht.

13. Wat is volgens jou het leukste jaarlijkse evenement in Engelum?
De Nieuwjaars wandeling, en de borrel erna.
14. Ben je een regelmatige bezoeker van www.engelum.com en heb je nog leuke suggesties voor
de site?
Ik vergeet vaak te kijken, maar het interesseert me wel. Foto’s en verhaaltjes zijn altijd goed!
15. En wat zijn tot slot jouw vijf favoriete internetsites?
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