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NM018 - Quarles van Ufford - Aurakramp 
(gelimiteerde cd / GRATIS mp3 uitgave, 16 september 2005) 
 
Narrominded gaat verder met het gratis beschikbaar stellen van Nederlandse 
kwaliteitsmuziek. Vanaf 15 september is de nieuwste uitgave van het Haarlemse label voor 
nop te downloaden vanaf www.narrominded.com. Aurakramp, de eerste en laatste plaat van 
de Nederlandse artrock-formatie Quarles van Ufford is een ware aanwinst voor de steeds 
diverser wordende catalogus van het Narrominded label, die sinds dit jaar naast de 
vertrouwde electronica-platen ook een aantal stevige rock-releases bevat. 
 
Quarles van Ufford 
Uit de as van de wel erg vroeg ten grave gedragen band Morbide Eenheid is eerder dit jaar 
Quarles van Ufford verrezen. Met alleen het hoogst noodzakelijke om een goede rockplaat op 
de band te knallen – namelijk gitaar, bass en drums – hebben de heren van Quarles van 
Ufford zich in het oefenhok en later de studio opgesloten. Aurakramp is daarvan het 
zinderende resultaat. Noem het math, noem het noise of noem het gewoon swingende rock; 
gezien de muzikale achtergrond van de drie bandleden is het allemaal voorstelbaar. Gabry de 
Waaij (gitaar) is inmiddels een vaste Narrominded-muzikant, die eerder te horen was op de 7” 
uitgave van noiserockers SGP en de mp3-release As when lighted van Petrified Host. Jeroen 
Warntjes (drums) is tevens drummer bij het Amsterdamse noise-instituut Gone Bald, waarvan 
Narrominded onlangs de cd Exotic Klaustrofobia uitbracht. Verder maakt hij grindcore/herrie 
met het internationaal gerenommeerde Crowd Surfers Must Die. Bassist Daan de Bruyne is 
onlangs toegetreden tot de populaire Haarlemmermeerse band Solid Rocket Boosters en 
speelde daarvoor in de Amsterdamse crossover-formatie Motherfed. 
Deze drukke muzikale agenda’s hebben de band doen besluiten slechts één plaat te maken 
met Quarles van Ufford en na een serie optredens er in december 2005 een punt achter te 
zetten. 
 
Op Aurakramp verenigen de drie hun muzikale smaken en werden in de studio bijgestaan 
door saxofonist Wiechert Warntjes (Solid Rocket Boosters, Rubbermade) en violist Rob 
Hunneman (Jack Nicholson Toilet Seeds). De rijkdom aan swingende riffs, halsbrekende 
ritmes en tegendraadse melodieën op Aurakramp klinkt in eerste instantie als een spervuur 
aan referenties (John Zorn, Slint, Fantomas, Deerhoof, King Crimson), maar doet al snel 
concluderen dat Quarles van Ufford een sterk origineel en eigen geluid heeft gevonden.  
 
Quarles van Ufford is de komende tijd live te bewonderen op verschillende plekken in 
Nederland en waarschhijnlijk ook daarbuiten: 
 
25 september: OCCII, Amsterdam 
29 oktober: Onderbroek, Nijmegen 
30 oktober: Bliksem Festival, Den Helder 
5 november: Kalashnikov, Terneuzen 



Narrominded 
De meest recente uitgaven op het Narrominded-label markeren een verbreding van de 
muzikale horizon die tot dusver is getoond op het Nederlandse label. 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. Daarna volgden Gone Bald, met hun mix van 
emotionele noise-rock, new wave en free-jazz en Petrified Host met meer recht-voor-zijn-
raap, maar catchy poprock. Narrominded verkent ook verschillende manieren om muziek uit 
te geven, momenteel waarschijnlijk het meest opvallen door de uitgave van gratis mp3-
albums. 
 
Narrominded 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 en Living Ornaments. 
Daarnaast komen er nieuwe afleveringen in de inmiddels bekende en succesvolle Split LP-
serie. 


