
Aan de muziekredactie, 
 
Narrominded bestaat inmiddels een half jaar en na de eerste twee cd's in mei, zijn hier nu de 
opvolgers: 'Waving with Newtons' van Larz en 'Morning Became Eclectic' van Psychon Troopers. Met 
deze twee cd's verlegt Narrominded zijn grenzen in het grote gebied van stijlen en genres. 
 
'Waving with Newtons' is de opvolger van Larz' debuut-lp 'Moral Sewer', uitgebracht op het 
Amerikaanse label Blackbean and Placenta. Het debuut is, met een oplage van 300 stuks, inmiddels 
uitverkocht. Het Amerikaanse label vroeg Larz om een opvolger. Omdat Larz nauw verbonden is aan 
het Narrominded-label, werd dit een split-release, waarbij Narrominded de hoezen verzorgde en 
Blackbean and Placenta de cd's (oplage: 500). 
 
'Waving with Newtons' bevat opnames uit een periode van drie jaar (1995-1998). Larz heeft het 
materiaal twee jaar op de plank laten liggen om er zeker van te zijn dat alleen het beste op zijn tweede 
uitgave zou verschijnen. In 45 minuten laat hij 19 nummers horen, elk met een verschillende sfeer. 
Alle liedjes hebben typische arrangementen, waaruit de diverse muzikale invloeden van Larz naar 
voren komen. Bij de muziek van Larz gaat het niet om de teksten; de woorden zijn associatief gekozen 
en laten zich ook zo beluisteren. Het gehele album is opgenomen met een vier-sporen recorder, maar 
mag daarom niet lo-fi worden genoemd. 'Ik doe mijn best om mijn opnamen zo goed mogelijk te laten 
klinken. Klankkleuren zijn voor mij net zo belangrijk als de structuur van een nummer en de 
melodieën', vertelt Larz. 
 
'Morning Became Eclectic' is het vierde album van Psychon Troopers op Narrominded. De 
voorgaande twee cd's, 'The Building Playground' en 'Atomic Museum', werden reeds in mei dit jaar 
uitgebracht. De eerste cd, 'Animals Rise', is nog niet klaar voor uitgave. 'Morning Became Eclectic' is 
anders dan zijn voorgangers. Psychon Troopers besloten namelijk om voor deze cd geen enkel 
elektronisch instrument te gebruiken; er zijn alleen een piano, een gitaar en drums te horen. Deze 
'naakte' vorm laat Psychon Troopers van een hele intieme kant zien. In een klein half uur volgen de 
piano en gitaar elkaar telkens op met prachtige en ondersteunende melodieën en leggen de drums 
een simpele doch doeltreffende basis neer. 
Vanwege de intieme en dramatische sfeer van dit werk, is gekozen om het thema van een speelfilm in 
de cd aan te brengen. Naast de muziek, brengen de titels en de hoesfoto's deze 'film' tot leven. 
 
Op 13 december spelen Psychon Troopers en SGP (genoemd naar de voorletters van de drie leden 
van de band) in de Winston Kingdom in Amsterdam. De SGP brengt dan onder andere nummers ten 
gehore van hun cd 'Songs of God's Praise', waarvan twee nummers in januari 2001 op Narrominded 
zullen verschijnen. Daarnaast wordt er tevens muziek van het Narrominded-label gedraaid. 
De cd's van Narrominded zijn vooralsnog alleen in de randstad en via de internetpagina 
www.narrominded.com te verkrijgen. Als u in uw medium aandacht zou willen besteden aan 
Narrominded en/of de artiesten op Narrominded, zouden wij dit zeer op prijs stellen.  
 
 
Namens Narrominded, 
 
Coen Polack 
Lars Meijer 
 


