
NM073: GLICE – FLEISCH  

  Format: tape (gelimiteerde oplage van 50 exemplaren) / digitaal Release: 25 maart 2016   Fleisch is de nieuwe release van de Nederlandse noiseformatie Glice. Ter gelegenheid van hun optreden op het Rewire festival in Den Haag op 1 april 2016, brengt Narrominded Fleisch zeer gelimiteerd uit op cassette (50 stuks, met twee hoesvarianten) en digitaal.   Hoewel de band al meer dan een half decennium een sluimerend bestaan leidt, stak Glice in 2015 luidruchtig de kop op met het alom bejubelde album LIX. De filmische noise van Glice, met groot gevoel voor textuur en dramatiek, heeft oren geopend voor een genre dat vaak als ontoegankelijk en moeilijk wordt gezien.  Fleisch zal de liefhebbers van LIX niet teleurstellen: het is een grommend beest van een plaat. Contrasterende texturen worstelen om de boventoon, intense vloedgolven van geluid verpletteren de luisteraar.   Fleisch is de eerste in een reeks van opnames waarmee Glice hun live-optredens documenteert. Het resultaat is echter verre van een realiteitsgetrouwe registratie van een concert: Fleisch bestaat uit samengevlochten flarden en fragmenten van verschillende optredens van het afgelopen jaar.   Pers over LIX:  LIX klinkt extatisch. [...] Veel beter hoor je niet in 2016. Theo Ploeg, Gonzo (circus)   From the first seconds it grasps you and pulls you down under in creepy soundscapes and nasty noise pieces. Revolutions Per Day   LIX draait om ondergaan; het gaat net als vele stralingen dwars door je heen en omgeeft je, helemaal. Sven Schlijper, Kindamuzik  



 Noisy sounds with a psychdelic twist. experimentaldutch.tumblr   Een erg fraai en veelbelovend album [...] dat verraadt dat Glice een eigen stijl, klankpalet en muzikale visie in petto heeft. Peter Bruyn, FRNKFRT  Gonzo (circus) eindejaarslijstjes 2015:  Glorieuze industriële texturen en klanken. - Hugo Emmerzael Beste album dat ik in tijden hoorde. - Theo Ploeg De soundtrack van 2015. - Lars Meijer   Glice live:  Vrijdag 1 april Rewire festival // Prins 72 - Den Haag // 22:15 uur  Zondag 17 april Manupalooza festival // OCCII - Amsterdam  Vrijdag 14 mei Incubate festival // 013 - Tilburg  Zaterdag 11 juni Sneeuw en Ruis festival // Vechtclub XL – Utrecht   www.narrominded.com glicemusic.tumblr.com 


