
Aan de muziekredactie, 
 
Narrominded zit al bijna aan haar tiende uitgave. De laatste drie releases verschenen in de afgelopen 
maaden. De eerste van de drie is een vinyluitgave van het trio SGP, vernoemd naar de voorletters van 
de drie leden van de band. De twee nummers op de 7" zijn afkomstig van een opnamesessie in het 
Koeienverhuurbedrijf. Door de heldere, transparante productie komt het geluid van de SGP uitstekend 
tot zijn recht. De SGP zoekt haar invloeden voornamelijk in het rockgenre. Bands zoals The Jesus 
Lizard, Shellac, Led Zeppelin, Captain Beefheart hebben de stijl van de SGP hoorbaar beïnvloed, 
maar door het eigen geluid en vooruistrevende composities weet de SGP toch haar eigen weg te 
bewandelen. De band is live net zo dynamisch als op de 7" en weet het publiek altijd te verbazen, 
maar vooral te verrassen met interessante wendingen en technische hoogstandjes. Over de thematiek 
van de nummers weidt de SGP niet uit. Flarden van zinnen zijn maar hoorbaar omdat de zang op een 
gelijk niveau staat afgesteld als de rest van de instrumenten. 
 
De achtste en negende uitgave op Narrominded zijn van Psychon Troopers, die ook de eerste vier 
cd's van het label voor hun rekening namen. Waren de eerste twee releases nog te kwalificeren als lo-
fi-fusion, de derde gaf al een professionelere richting aan. Op de vierde cd bleven alleen piano,drums 
en gitaar nog over en die cd, een soundtrack voor een eigen bedachte film, maakte de weg vrij voor 
5.1 en 5.2, waarop Psychon Troopers alles uit de kast halen. 5.1 bestaat uit vier ambientachtige 
stukken. Oudgediende Pete Namlook zei het volgende over deze cd: "I really like the first track, very 
intense and very psychedelic, almost in the sense of early Pink Floyd recordings. The last track is very 
much in the context of early 90ies ambient. Mainly its good stuff and I would say go ahead with it." 
 
5.2 is komt voort uit dezelfde sessie als 5.1, maar is aangevuld met materiaal dat een aantal maanden 
later werd opgenomen over dezelfde achtergrondsporen. De diversiteit die is ontstaan door de 
combinatie van twee verschillende sessies is groot. Zowel de muzikaliteit en het ontwikkelde geluid 
maken van Psychon Troopers een unieke band die telkens haar grens verlegt. 
 
Volgend jaar zal op Narrominded de tiende uitgave verschijnen. Het gaat hier om compilatie-lp in een 
oplage van 500 stuks. De muziek zal zich vooral toeleggen op het elektronische gebied, alhoewel er 
ook ruimte is voor improvisatie. De lp zal vergezeld gaan met een cd-r met materiaal van artiesten uit 
de Narrominded-stal. Inmiddels hebben de volgende artiesten hun medewerking toegezegd: 
Pete Namlook, bekend van zijn baanbrekende werk in het ambientgenre. 
My favorite Horse, maakte onder de naam Accelera Deck een imponerende melodische 
elektronische plaat op het Duitse label Morr. 
Duplo Remote, maakte een 12" met syncopische freaky techno op het Engelse label FatCat. 
Bedouin Ascent, bracht op Rising High twee technoklassiekers uit. Zijn nieuwe werk is diverser van 
aard. 
Garçon Taupe, debuteert op Narrominded met harde Aphex Twin-achtige techno. 
Larz, is na zijn laatste releases Waving with Newtons een andere weg ingeslagen. 
Living Ornaments, debuteert op Narrominded met melodische hiphopachtige elektronika. 
Vergelijkbaar met Boards of Canada. 
Orphax, krakerige en gruizige techno à la Speedy J. 
Psychon Troopers 
 
De cd's van Narrominded zijn in Nederland verkrijgbaar in platenzaken in Utrecht, Haarlem, 
Amsterdam en Nijmegen en via de internetpagina www.narrominded.com. In de VS wordt 
Narrominded verspreidt door de mailorders Animal World Recordings en Blackbean and Placenta. 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 en Lars Meijer 


