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Puin + Hoop presenteert met Door een rijke geluidstrip op het grensgebied van geïmproviseerde 
muziek, post-industriële drone en gloedvolle synthesizervergezichten. Dit Nederlandse trio - Roald van 
Dillewijn, Remco Verhoef, Erik Uittenbogaard - heeft inmiddels een indrukwekkende catalogus van cd-r 
releases in inventieve, zelfgemaakte hoesjes opgebouwd. Door is voor Puin + Hoop het eerste album 
dat niet in eigen beheer verschijnt, desalniettemin heeft de band ervoor gekozen het ontwerp en de 
productie van de hoesjes ook deze keer in eigen hand te houden.  
 
Wie ooit een optreden van Puin + Hoop heeft meegemaakt weet dat de groep haar naam zonder meer 
waar maakt. De drie muzikanten beschikken over een enorm arsenaal aan instrumenten, effecten, 
elektronica en al dan niet zelfgemaakte lawaaimakers. Alles bij elkaar lijkt het een enorme chaos, maar 
- zoals de organisatie van de werkplaats van iedere vakman voor buitenstaanders moeilijk te 
doorgronden is - ligt elk gereedschap voor de muzikanten op een logische plaats binnen handbereik. 
Ook muzikaal gaat deze vergelijking op. Ook al lijken sommige stukken muziek van Puin + Hoop 
moeilijk te doorgronden op het eerste gehoor, voor de aandachtige luisteraar is er een wereld aan 
muzikale details en emotionele nuances te ontdekken. 
 
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 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, 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 en Spoelstra. 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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