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NM013 - Psychon - Apocalypse has been dubbed the weekend pill
Op 16 november brengen het Nederlandse label Narrominded en de Amerikaanse label Scarcelight
samen de cd 'Apocalypse has been dubbed the weekend pill' uit van de Nederlandse groep Psychon.
'Apocalypse has been dubbed the weekend pill' is de eerste cd van Psychon nadat de groep zes cd's
afleverde in de gedaante van Psychon Troopers.
Psychon bestaat uit de Hoofddorpers Lars Meijer en Jantijn Prins en de Haarlemmer Coen Polack.
Lars Meijer en Coen Polack zijn tevens de drijvende krachten achter het Narrominded-label en samen
actief als Living Ornaments.
Apocalypse has been dubbed the weekend pill
De funk van Prince, de rock van Guided by Voices, een assortiment Duitse en Britse electronica en de
vrije geest van John Coltrane zijn slechts enkele van de invloeden die te horen zijn op de nieuwe cd
van Psychon. 'Apocalypse has been dubbed the weekend pill' is met tussenpozen opgenomen in de
afgelopen twee jaar. Daardoor is ook twee jaar vol muzikale ontdekkingen en invloeden in de plaat
verwerkt. Freejazz, krautrock, ambient, electronica en stadionrock vechten om een plaatsje voor in
beeld en leveren daardoor interessante kruisbestuivingen op. Zo bevat de cd zonder twijfel de meest
opzwepende gitaarsolo uit de electronica. De titels van de plaat en de nummers daarop zijn, met een
enkele uitzondering, afkomstig uit spam e-mails. Met enige verwondering verzamelde Psychon de
meest tot de verbeelding sprekende verkoop-slogans uit de wereld van de schemer-apotheken,
penisvergrotingsklinieken en corporate zelfhulpcursussen.
Psychon
Psychon is een voortzetting van de groep Psychon Troopers waarmee Meijer, Polack en Prins zes
cd's opnamen. Psychon Troopers ontstond vanuit de behoefte om hun gezamelijke interesses in
andermans muziek om te zetten in eigen werk. Dat daarbij sommige interesses bijna tegengesteld
waren, bleek juist vruchtbaar te werken. De eerste zes cd's waren gericht op improvisatie. Met
'Apocalypse has been dubbed the weekend pill' stappen ze daar vanaf. De plaat bevat zes
nauwkeurig gecomponeerde en gestructureerde nummers. Nog steeds zijn de overeenkomsten en
tegenstrijdigheden in hun muzieksmaak de basis. Voorheen beklom Psychon Troopers regelmatig het
podium. Psychon heeft zich echter geheel teruggetrokken in de studio.
Narrominded
Naast de release van de nieuwe Psychon cd heeft Narrominded de komende tijd een volle agenda.
Binnenkort verschijnen twee rockplaten op het label, één van de Amsterdamse groep Gone Bald en
een tweede van het gelegenheidsproject Petrified Host. Daarnaast komen er nieuwe afleveringen in
de inmiddels bekende en succesvolle Split LP-serie en andere uitgaven die ook de electronische lijn
van het label doortrekken. Verder bereidt Narrominded optredens van verschillende artiesten in
Nederland en buitenland voor.
Scarcelight
Scarcelight werd opgericht in 2001 en heeft sindsdien 27 titels uitgegeven in verschillende formaten
variërend 3"cdr en gratis mp3 downloads tot reguliere cd's. Hoogtepunten in de Scarcelight catalogus
zijn onder meer een cd bij Birchville Cat Motel uit Nieuw Zeeland, de eerste Amerikaanse release van
Evol en de debuutplaat van Later Days. Deze titels verschijnen zij aan zij met werk van minder
bekende, maar even getalenteerde groepen en artiesten. Bijna de volledige artiestenstal van
Scarcelight speelt regelmatig live en de meeste artiesten brengen ook werk uit op andere
noemenswaardige labels over de hele wereld. Scarlight wil in de toekomst blijven zoeken naar
uitdagende muziek en blijven werken met artiesten die hun eigen route uitzetten in de onafhankelijke
muziekwereld.

