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Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden, is de nieuwe EP van Katadreuffe beslist geen
verklaring van eindigheid. Ook is het geen definitieve uitspraak in termen van identiteit. Het neigt nog
eerder naar een uiting van onmacht; een tijdelijke oefening in berusting; een subjectieve vorm van
onderworpenheid die aan verandering onderhevig is.
Dit lijkt wellicht op het afschuiven van elke verantwoordelijkheid, maar Katadreuffe heeft juist het
tegenovergestelde gedaan door de totstandkoming van de EP zo dicht mogelijk bij huis te houden.
Het resultaat is een verzameling van vier nummers die het karakter van de band in zijn meest directe
en veelzijdige vorm vertegenwoordigen. Op sommige momenten is de muziek direct en genadeloos,
maar er wordt net zo (on)gemakkelijk van richting veranderd zolang het territorium dit toelaat. En
terwijl de band bewust de inherente spanning tussen de verschillende instrumenten weigert los te
laten, geven de nummers je het gevoel dat er nog zat mogelijkheden zijn; alsof ze willen zeggen, zij
het met de best mogelijke connotatie en in al zijn dubbelzinnige glorie: dit is het niet. Punt.
Katadreuffe
R.B. Braeken: guitar
M.E.C. Broekhuizen: guitar / vox
B. Jongboer: bass / synth
T. Plevier: drums
www.narrominded.com/katadreuffe
www.katadreuffe.com
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