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NM016 – Makazoruki - Makazoruki (cd, maart 2006)
NM017 – Living Ornaments - Vlokken (cd, maart 2006)
NM019 – Hydrus - (gratis mp3-EP, april 2006)
CD-presentatie Makazoruki:
25 maart, De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111, Amsterdam
(vanwege geluidsrestricties begint deze presentatie om 20.00 uur precies!)
CD-presentatie Living Ornaments:
8 april, Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem
(deze presentatie vindt om 18.30 uur plaats tijdens het speciale diner voor het 7e )TOON)festival)
Voor het Nederlandse onafhankelijke platenlabel Narrominded maakt 2006 een vliegende start: de eerste
volledige cd van Living Ornaments is zojuist verschenen samen met het debuut van Makazoruki. Van
Hydrus verscheen in 2004 al een bijdrage aan een Narrominded Split LP; nu is er - als opwarmer voor de
later dit jaar te verschijnen cd - een EP gratis te downloaden van de Narrominded website. Al met al genoeg
kwaliteitsmuziek om de lente door te komen.
MAKAZORUKI
Narrominded presenteert de debuutplaat van Makazoruki met gepaste trots. Deze viermansgroep is
namelijk één van de opwindendste bands die momenteel in Nederland actief is. 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 tour. Makazoruki is beschikbaar voor interviews.
LIVING ORNAMENTS
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.
HYDRUS
Hydrus bestaat uit de Amsterdamse sonologen Herman Wilken en Almer Lücke. Ze ontmoetten elkaar op
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze speelden in rockbands en zijn inmiddels net zo thuis in
aleatorische compositie als in het programmeren van beats op het scherpst van de snede. Hun
productiekwaliteiten kunnen zich meten met die van de groten in het genre. Net als op hun eerdere bijdrage
aan de Narrominded Split LP-serie, is deze EP een pareltje van adembenemend transparant
gepresenteerde polder-elektronica. Hydrus klinkt afwisselend melancholisch, duister en hoopvol. Later dit
jaar volgt er meer in de vorm van hun eerste volledige album ‘Interleaves’.
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 van het
elektronica-duo Hydrus. Daarnaast komen er nieuwe, buitengewoon spannende 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 daarvoor gekenmerkt werd door voornamelijk
elektronische uitgaven. Narrominded verkent ook 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.

