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Vlak na de release van hun nieuwe album Door presenteert Puin + Hoop een nieuwe cd met een live 
opname in samenwerking met Herman Wilken en Coen Oscar Polack. De opnames zijn gemaakt 
tijdens de opening van de een jaar durende, voortschrijdende expositie The Object Lag in het 
Haarlemse kunstcentrum De Nieuwe Vide. Het trio Puin + Hoop (Roald van Dillewijn, Remco Verhoef, 
Erik Uittenbogaard) speelde daar samen met Wilken en Polack in een gestructureerde improvisatie.
 
Puin + Hoop verzamelden voor de gelegenheid hun enorme collectie elektronische lawaaimakers, 
gitaren, Korg MS-20 en elektrische piano, Herman Wilken bespeelde zijn laptop, iPhone en effecten 
en Coen Oscar Polack bespeelde zijn laptop, saxofoon en effecten. Het resultaat was een uiterst 
geconcentreed optreden dat desalniettemin in totaal een uur en drie kwartier duurde. Voor De 
Objectieve Lach zijn de opnames van de avond teruggemonteerd tot een uur vol overweldigende, 
langzaam opbloeiende muziek.
 
Net als alle andere Puin + Hoop releases is De Objectieve Lach verkrijgbaar als gelimiteerde cd 
in handgemaakte kartonnen hoesjes, bespoten met acht verschillende ontwerpen. Hoge resolutie 
fotobestanden van het optreden en de artwork van de cd zijn te vinden op:
http://www.narrominded.com/objectlag/
 
Met deze uitgave geeft Narrominded haar catalogus van geïmproviseerde muziek verder vorm. 
De meest prominente uitgave in deze lijn tot nu toe is de derde Split LP waarop het werk van de 
Nederlandse pianist Cor Fuhler en de Zweedse saxofonist Mats Gustafsson centraal staat. In 2010 
zag meer geïmproviseerde muziek het daglicht via Narrominded in de vorm van uitgaven van Het 
Fukking Licht, Puin+Hoop en het Nederlands-Kroatische noiseproject Quasi Quasi.
 
Over Narrominded
Narrominded is een Nederlands platenlabel. Sinds 2000 heeft Narrominded vinyl, cd’s, cd-r’s, mp3’s uitgegeven 
van rockbands als Boutros Bubba, Fine China Superbone, Gone Bald en Katadreuffe, en elektronische en 
electro-akoestische muziek van artiesten als Hunter Complex, Spoelstra, Coen Oscar Polack, Puin + Hoop, 
Psychon en Living Ornaments. In 2009 brachten we de vierde editie van de Narrominded Split LP Serie uit, 
met werk van Legowelt en Garçon Taupe. We gaven ook Retro Retry 2: Another Another Green World uit, 
een remake van Brian Eno’s klassieke album uit 1975 door 14 Nederlandse electronische artiesten, onder wie 
Rude 66, FFF and This Is Total War. Verwacht in de toekomst: nieuwe platen van Hydrus, Boutros Bubba, 
Spoelstra, Coen Oscar Polack en Hunter Complex. Verschillende releases van Narrominded zijn verkrijgbaar via 
distributeurs als Clone, Rush Hour, Decks, Norman Records, Worm and Ear-Rational and online via onder meer 
iTunes en Spotify.
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