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Het is maar een constatering is het debuutalbum van het elektronische nederdoompop duo Rooie Waas.
Dit album komt op 14 september uit op het Nederlandse label Narrominded als cd en betaalde digitale
download.
ROOIE WAAS
Rechtstreeks vanuit de moerassen van een zinkend Amsterdam brengt Rooie Waas Nederlandstalige
meezingers onder begeleiding van zompige beats. Rooie Waas is in 2011 opgericht door Gijs Borstlap,
die eerder met Kruno Jošt het album Quasi Quasi op Narrominded heeft uitgebracht. In Rooie Waas
wordt hij bijgestaan door Mikael Szafrowski, lid en mede-oprichter van Royal Improvisers Orchestra.
Het is maar een constatering is een eigenzinnig elektronisch album vol met schreeuwende synths en rake
teksten over jou. Het duo probeerde een noiseplaat te maken die toegankelijk is voor een groter publiek
dan doorgaans het geval is in de niche die noise heet. Het resultaat is elf catchy nummers zonder, als
je goed luistert, enige melodieën en tonen. De twee zelfbouw synths: de weird sound generator en de
cacophonator vervullen een belangrijke rol op dit album. Gijs en Mikael haalde voor dit album inspiratie
uit Meshuggah, Swans, Laibach, Michiel Romeyn, Theo Wesselo en de clip Jazz (We've Got) & Buggin'
Out van A Tribe Called Quest.
EXPO / PRESENTATIES
Bij wijze van albumpresentatie houdt Rooie Waas een expositie met een concert. Rooie Waas: ‘Als
eerbetoon aan de vergane glorie van het plastic schijfje hebben wij een aantal kunstenaars gevraagd
om ieder een kunstobject te maken dat fungeert als cd-hoes. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij of
beeldhouwwerk zijn of gewoon een gebruiksvoorwerp.’
De expositie/presentatie wordt gehouden op de volgende data en locaties:
14 september: Eddie the Eagle Museum, Amsterdam
MUZIKALE LINE-UP: Rooie Waas, Karel Anker En De Joden, DJ Reggie Satanas
20 september: Roodkapje, Rotterdam
MUZIKALE LINE-UP: Rooie Waas, Bismuth, DJ Elle Bandita

De expositie bestaat uit werk van:
Kiki Weerts (jas), Yuri Landman (instrument), Julien ‘’Supe’’ Couic (canvas), Robin Hood (stalen object),
Caspar Prager (ijzeren object), Raymond van Cauweberghe (canvas), Willum Geerts (vaag object), Sarah
de Rooij (canvas)
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