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Narrominded: www.narrominded.com, info@narrominded.com 
 
14 januari 2006, Patronaat Haarlem: Westerslag, een Narrominded Avond 
NM016 – Makazoruki - Makazoruki (cd januari 2006) 
NM017 – Living Ornaments - Vlokken (cd januari 2006) 
 
Voor het Nederlandse onafhankelijke platenlabel Narrominded maakt 2006 een vliegende start: er staan 
twee nieuwe cd’s op het punt van verschijnen en op 14 januari vindt in de kleine zaal van het Haarlemse 
Patronaat het Narrominded-festival Westerslag plaats. 
 
WESTERSLAG 
EEN NARROMINDED AVOND IN HET WEEKEND VAN NOORDERSLAG. VOOR MENSEN DIE 
NIET NAAR GRONINGEN DURVEN. MET: MAKAZORUKI (new wave met rugby sympathieën), 
LIVING ORNAMENTS (moderne melancholica), QUARLES VAN UFFORD (telrock, exact 
voor de laatste keer), GARÇON TAUPE (vette electro), GONE BALD (nedernoise van 
stand), HYDRUS (melodieus polder-escapisme), VIDEOTROOPERS (bewegende beelden) 
EN NARROMINDED MP3J’s 
Het Haarlemse Narrominded-label is flink aan het groeien en terwijl het label begonnen is in de 
elektronische muziek, dijt de artiestenstal inmiddels uit richting rock, jazz en improvisatie. Zes 
audiovisuele optredens op één avond geven een overzicht van de huidige en zeer diverse 
catalogus van Narrominded. Van Makazoruki en Living Ornaments verschijnen in januari 
debuutcd´s terwijl de heren van Quarles van Ufford tijdens Westerslag hun afscheidsoptreden 
spelen. Van Gone Bald verscheen vorig jaar de alom geroemde plaat Exotic Klaustrofobia. 
Garçon Taupe en Hydrus komen verderop in 2006 met debuutplaten. Videotroopers verzorgen al 
jaren de visuele kant van optredens van artiesten uit de Narrominded-stal. 
 
WESTERSLAG: zaterdag 14 januari 2006, 22.00 – 04.00 uur.  
Kleine Zaal, Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem. 023-5175858. www.patronaat.nl 
Entree 8 euro. Voorverkoop bij Patronaat Café en Ticketservice 
 
MAKAZORUKI - MAKAZORUKI 
Makazoruki is de beste band van Nederland. Narrominded presenteert de debuutplaat van deze 
viermansgroep dan ook met gepaste trots. In de studio hebben zanger Skusho, gitarist Alen, bassist Bacho 
en drummer Cigi een wervelende waverockplaat vastgelegd die doet denken aan het stekeligste van Sonic 
Youth en het beklemmendste van The Chameleons. De emotionele teksten van de nummers zijn 
geschreven in een Engels met een persoonlijke grammaticale logica, waarin de Bosnische afkomst van de 
bandleden doorsijpelt. Komend jaar gaat Makazoruki met dit materiaal uitbundig op tournee door Europa.   
 
LIVING ORNAMENTS - VLOKKEN 
Living Ornaments is het huisproject van Narrominded. De oprichters van het label, Lars Meijer en Coen 
Polack, laten hierin hun muzikale fantasie de vrije loop. Immer terugkerende elementen zijn sterke 
melodielijnen, piano, gitaar en een steeds van textuur, vorm en plaats veranderende waas van klikken, 
tikken en statische ruis. Na twee ep’s (Ribbels op Narrominded, en Klonten op Scarcelight) en een bijdrage 
aan de Skam-compilatie Skam Cats, is Vlokken de eerste volledige cd van het duo.   
 
Narrominded 
Het Narrominded label zal verder gaan met het uitbrengen van muziek op diverse formaten (lp, cd, mp3). Volgende 
uitgaven in 2006 zijn het debuutalbum van electro/tv-tune componist Garçon Taupe en een volledige cd elektronica-duo 
Hydrus. Daarnaast komen er nieuwe afleveringen in de inmiddels bekende en succesvolle Split LP-serie en staat er een 
nieuwe labelcompilatie op stapel, waarop de volledige reikwijdte van de Narrominded-catalogus in een oogopslag 
duidelijk moet worden.  
De meest recente uitgaven op Narrominded markeren namelijk een verbreding van de muzikale horizon die tot dusver is 
getoond op het Nederlandse label. Met Gone Bald, Makazoruki, Petrified Host en Quarles van Ufford, heeft Narrominded 
met succes een rocklijn opgezet binnen een labelcatalogus die tot voor kort gekenmerkt werd door voornamelijk 
elektronische uitgaven. Narrominded verkent inmiddels verschillende manieren om muziek uit te geven. Van Petrified 
Host en Quarles van Ufford verschenen mp3 uitgaven die nog steeds gratis kunnen worden gedownload van de 
Narrominded website. 
Meer informatie en hoge resolutie afbeeldingen van de albumhoezen zijn beschikbaar op www.narrominded.com. 


