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NM014 – Gone Bald – Exotic Klautrofobia (cd, 17 mei 2005) 
NM015 – Petrified Host – As When Lighted (gelimiteerde cd / GRATIS mp3 uitgave, 13 april 2005) 
 
De twee meest recente uitgaven op Narrominded markeren een verbreding van de muzikale horizon die tot 
dusver is getoond op het Nederlandse label. Gone Bald maakt een mix van emotionele noise-rock, new 
wave en free-jazz. Petrified Host is meer recht-voor-zijn-raap en maakt zware, maar catchy poprock 
nummers. In 2002 gaf Narrominded de succesvolle elektronische compilatie lp ‘We’re Running out of West’ 
uit, gevolgd door de eerste twee edities van de Split LP serie (Living Ornaments / Accelera Deck, 2003 and 
Hydrus / Kettel, 2004). De uitgave van ‘Apocalypse Has Been Dubbed the Weekend Pill’ van Psychon in 
november 2004 gaf al een hint van Narrominded’s toekomstige richting. “Psychon benadert muziek zonder 
zich in te houden; je krijgt het idee dat alles mogelijk is”, schrijft Dave Heaton van Erasing Clouds. 
Narrominded verkent ook verschillende manieren om muziek uit te geven. ‘As When Lighted’ van Petrified 
Host is de eerste mp3 uitgave en kan gratis worden gedownload van de Narrominded website. 
 
Gone Bald 
De in Amsterdam gevestigde band Gone Bald bestaat uit Razorbalde Jr. (gitaar, zang), Stanley Disko (bas) 
en Bubba de Vries (drums). De band ontstond in 1994. Na diverse uitgaven op labels zoals Kekere 
Acquarium, 100% Recordings en FBWL Records, gaven ze in 2003 de zeer goed ontvangen cd ‘Soul 
Vacation in Rehab Clinic’ uit op het Oostenrijkse label Interstellar Records. 
De geschiedenis van Gone Bald is een verhaal van ontbering en vele veranderingen in bezettingen, maar 
met ‘Exotic Klaustrofobia’ vind de band eindelijk haar ultieme bezetting. Constante factor Razorblade Jr. 
speelt met meer passie dan ooit, drummer Bubba is strak en verfijnd en bassist Stanley vult de lage 
regionen op met een helicopter van basgeluiden. 2004 was een jaar van uitgebreide tours door Europe en 
markeerde het tienjarige bestaan van de band, wat werd gevierd met een festival in Amsterdam met acts 
zoals The Ex, Living Ornaments, Makazoruki en Peach Pit (Kroatië). In 2005 zal Gone Bald de uitgave van 
‘Exotic Klaustrofobia’  ondersteunen met hun uitstekende en nu al legendarische live shows. Op vrijdag 27 
mei geeft Gone Bald een ‘release party’ in de Occii te Amsterdam. 
De Nederlandse pers over ‘Soul Vacation in Rehab Clinic’ 
“Heen en weer geslingerd tussen hemel en hel, of andersom; zwelgend in de romantische bespiegelingen of meegesleept 
door de intense en nietsontziende geweldsuitbarstingen - dat is het punt.” (Fret) 
 “…en wat doen ze dat goed zeg. De geluidsmuur die ze optrekken is enorm en allesverwoestend, om een seconde later 
weer over zacht roffelende drums heen te fluisteren. Een sound die sinds Unsane en Jesus Lizard niet meer zo venijnig 
heeft geklonken.”  (Kindamuzik) 
“Een geniale doch volledig in zichzelf gekeerde hippieplaat.” (Oor) 
“Het is een van de beste harde cd’s die ik in jaren gehoord heb, mede door de intense emotie, knappe variatie en 
puurheid.” (Gonzo) 
 
Petrified Host 
Petrified Host bestaat uit Gabry (zang, gitaar, drums) en Lars (zang, bas, toetsen). Beide leden hebben een 
rijk verleden in de muziekwereld. Ze begonnen begin jaren negentig samen te werken in een band genaamd 
Gloat, één van de vele bands beïnvloed door Nirvana en de lo-fi beweging. Ze name sobere nummers op 
met een viersporen recorder, maar uitendelijk gebeurde er niks met het materiaal. Lars ging verder met zijn 
solo carrière en maakte twee albums (Moral Sewer, 1997 and Waving with Newtons, 2001); Gabry richtte de 
noise-rock band SGP op, waarvan op Narrominded een 7” verscheen in 2001, en later het math-rock project 
Morbide Eenheid, waarvan onlangs de eerste EP ‘Op een booreiland 2 jaar geleden’ verscheen. 
In 2002 begonnen ze samen weer liedjes te schrijven. Meestal kwamen ze samen in het weekend en, onder 
het genot van een aantal biertjes, schreven ze twee à drie nummers per nacht en bedachten ze een 
bandnaam voor de gelegenheid. Alle nummers werden meteen op vier sporen vastgelegd. Na een tijdje 
begon het materiaal zich op te hopen. In 2004 namen ze een selectie nummers plus een aantal krakers uit 
de begindagen op in Amsterdam. Het resultaat is een indrukwekkende mix van catchy pop en door riffs 
gedragen rocknummers. ‘As When Lighted’ is gratis te downloaden van de Narrominded-site. 
 
Narrominded 
Het Narrominded label zal verder gaan met het uitbrengen van muziek op diverse formaten (lp, cd, mp3). 
Komende uitgaven zijn het debuutalbum van de new wave / post-punk band Makazoruki en volledige cd’s 
van elektronica-artiesten Hydrus, Garçon Taupe en Living Ornaments. Daarnaast komen er nieuwe 
afleveringen in de inmiddels bekende en succesvolle Split LP-serie. Petrified Host, Makazoruki, 
Gone Bald en vele anderen zijn live te zien op zaterdag 4 juni in Zaal 100, Amsterdam. Voor meer 
informatie: www.retroretry.com. 
Hoge resolutie albeeldingen van de albumhoezen zijn beschikbaar op www.narrominded.com. 


