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In februari 2009 maakte Matto Frank een reis door China. Hij nam daar geluiden op met een 
haperende microfoon. Wat hem direct opviel was de enorme aanwezigheid van popmuziek en ander 
synthetisch geluid in de openbare ruimte. 'Het lijkt alsof ze er in China plezier in hebben alles zo hard 
mogelijk te zetten. Muziek komt overstuurd uit de boxen. In combinatie met microfoons ontstaat er 
soms gigantische feedback, maar daar lijkt niemand zich aan te storen.' Hij besloot het geluid om 
hem heen 'zo rauw en bot mogelijk' vast te leggen. Deze opnames mixt hij op China met eigen werk, 
ambientnummers die rustpunten vormen in de hectische Chinese geluidslandschappen.
 
China is een eigenzinnige trip door het China van vlak na de Olympische Spelen van 2008, waarin 
allerlei flarden te horen zijn van de nieuwe gastvrijheid van het eens zo gesloten communistische 
land: gesprekken met nieuwsgierige voorbijgangers, uitbundige welkomsthymnes en popmuziek naar 
westers model.
 
In zijn live-sets mengt Matto Frank Chinese muziek met eigen werk, noise en overstuurde vocalen. 
China wordt gepresenteerd op 31 maart in VLAM/Oostzee (Laing's Nekstraat 44, Amsterdam)
 
MATTO FRANK
Matto Frank is Frank Schouten. Onder de naam Hakki Takki maakt hij geïmproviseerde techno en 
deed hij onder andere een bijdrage aan de Narrominded uitgave Retro Retry 2: Another Another 
Green World, een remake van de legendarische plaat van Brian Eno. Daarnaast presenteert Schouten 
de wekelijkse radioshow Wasmachine op DFM.nu (voorheen Radio 100) en runt hij het platenlabel 
Plattegrond, waar artiesten als Reefteef, Bahk en Peter Quistgard muziek op uitbrengen.
 
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 Garçon Taupe, Hydrus, Hunter Complex, Het Fukking Licht, 
Coen Oscar Polack & Herman Wilken en Puin + Hoop. 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


