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PERSBERICHT
Op dinsdag 25 november brengt het Amerikaanse label Scarcelight Recordings de EP “Klonten” uit
van het Nederlandse elektronika duo Living Ornaments. “Klonten” is de tweede EP van Living
Ornaments. “Ribbels”, hun eerste EP, werd in mei dit jaar uitgebracht op Narrominded als eerste deel
van een serie split lp’s. Living Ornaments zijn Lars Meijer en Coen Polack, tevens de drijvende
krachten achter het Narrominded-label.
Scarcelight Recordings
Scarcelight Recordings is het label van Chris Jeely, beter bekend onder de naam Accelera Deck.
Naast uitgaven van hemzelf brengt Jeely ondermeer muziek uit van gelijkgestemde geesten in de
vorm van 3” cd’s. Na de geslaagde samenwerking met Narrominded vroeg Jeely Living Ornaments
een bijdrage te leveren.
Klonten
Chris Jeely omschrijft Klonten op zijn website Scarcelight.com als volgt: “Dutch duo of Coen and Lars
follow up their critically acclaimed "Ribbels" 12" with 20 minutes of post drum and bass reflections.
Fragmented piano figures, acoustic guitar and a swingtime marching band all poke their heads up,
while a keen pop sensibility holds it all together. This is rural electronics for the romantic soul.
Absolutely tuned in!”
Living Ornaments
De eerste resultaten van de samenwerking tussen Meijer en Polack zijn te horen op de vorig jaar
uitgegeven Narrominded compilatie “We're Running out of West”. Hierna volgde de debuut EP
"Ribbels", die in diverse media over de hele wereld positief werd ontvangen.
Living Ornaments schept er genoegen in om smakelijke maar obscure Nederlandse woorden als
tracktitels te gebruiken. Ditmaal werd gekozen voor de namen van langvergeten bekende
Nederlanders.
Living Ornaments is op 12 december live te zien in galerie Niggendijker in Groningse binnenstad. Op
18 januari speelt Living Ornaments op het tweewekelijks terugkerende zondagmiddagfeestje Club
Funday in het Patronaat in Haarlem. Die middag is ook het Amerikaanse Sonic Boom’s Experimental
Audio Research te bewonderen.
Narrominded
Er staat ook een hoop te gebeuren met het Narrominded label. Binnenkort verschijnt het tweede deel
in de split lp serie, een prachtige uitgave met muziek van Hydrus en Kettel. Inmiddels is bekend dat
beiden act de presence zullen geven op aankomende )TOON) festival in Haarlem. Verder bereidt
Narrominded optredens van verschillende artiesten in heel Nederland voor.
Voor een hoge resolutie afbeelding van de hoes van “Klonten” en voor een foto van Living Ornaments
kunt u terecht op www.narrominded.com/press

