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Een stortvloed van riffs en ritmes, gejaagd en dissonant, maar altijd beheerst. Net als voorgangers 
The Burn Constract en Brachland is III het resultaat van een zoektocht  naar de juiste balans 
tussen lichte en zware stukken en tussen groove en staccato. Naast de uitstekende heldere en 
volle productie van de opname heeft het drietal op III meer swing en melodie in de razernij weten te 
brengen wat een erg rockende EP heeft opgeleverd.
 
III is opgenomen in Den Haag door Oscar Bor in de Source Recording Studio. Het artwork is gemaakt 
door Ibrahim R. Ineke
 
Peal
Al sinds de jaren negentig opereert Peal vanuit Den Haag. De band heeft een aantal line-
up wisselingen doorgemaakt voordat ze rond de eeuwwisseling besloten zich definitief op de 
instrumentale muziek te richten.  Beïnvloed door bands als Nomeansno en Don Cabbalero  is de band 
zich gaan toeleggen op het maken van enigzins onconventionele muziek zonder daarbij het zicht te 
verliezen op melodie en ritmische thema’s.
 
Bart Lut: Gitaar
Maurice Trompert: Basgitaar
Alain de Jager: Drums
 
In het verleden heeft Peal opgetredens  gedaan in: Paradiso, Vera, Paard (State-X new forms 2007) 
en verschillende andere zalen in het land.
 
Peal presenteert III zaterdag 19 november in Smart Project Space in Amsterdam.  
 
OVER NARROMINDED
Narrominded is een Nederlands platenlabel. Sinds 2000 geven wij vinyl, cd’s en mp3’s uit 
van rockbands als Boutros Bubba, Fine China Superbone, Gone Bald en Katadreuffe, en van 
elektronische en electro-akoestische muziek van artiesten als Hunter Complex, Spoelstra, Coen Oscar 
Polack, Puin + Hoop, Psychon en Living Ornaments. Verwacht in 2012: nieuw werk van Matto Frank, 
Hydrus, Hunter Complex, Coen Oscar Polack & Herman Wilken, Garçon Taupe en Het Fukking Licht.
Verschillende Narrominded uitgaven zijn verkrijgbaar bij distributeurs als Clone, Rush Hour, Decks, 
Norman Records, Worm en Ear/Rational en online via iTunes, Bandcamp en Spotify.
 
Narrominded is volledig onafhankelijk, zowel artistiek als financieel.
 
www.narrominded.com / music@narrominded.com


