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NM025 – Hydrus – Interleaves (gratis download / cd/dvd)  
NM027 – Boutros Bubba – How I wrote the Star Spangled Banner / Silly Me and the Homosexuals (7”)  
NM028 – Makazoruki – Analogue Breakfast (cd ep)  
NM029 – Coen Oscar Polack – Psychic Investigations (gratis download / cd on demand)  
 
Narrominded presenteert de eerste nieuwe releases van 2008.  
 
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. Na een bijdrage aan de Narrominded Split LP-serie en de 
Postcards EP, is dit hun eerste volledige album. Terwijl het voor Hydrus typerende kristalheldere geluid nog 
steeds de boventoon voert, verschijnen in deze twaalf tracks meer complexere texturen en arrangementen. Op de 
achtergrond sijpelen zelfs geluiden uit de buitenwereld door in de muziek. Luister goed! Bij verschillende 
gelegenheden heeft Hydrus samengewerkt met Videotroopers, het project van visueel kunstenaar Erik Mijwaard. 
Als deel van Interleaves heeft Mijwaard drie videos gemaakt bij tracks van Hydrus. Deze videos zijn te zien op de 
gelimiteerde dvd die bij Interleaves is gevoegd.  
 
BOUTROS BUBBA  
Boutros Bubba is een rockband, bestaand uit muzikanten uit bands als Gone Bald, Petrified Host, Morbide 
Eenheid, SGP and Crowd Surfers Must Die. A groot deel van 2007 heeft de band onderweg doorgebracht, op 
weg naar optredens in heel west-Europa. Tijdens deze optredens hebben ze hun geluid en songs verfijnd. De 
nummers op deze 7” zijn zowel muzikaal als tekstueel absurd en daarmee geven ze een perfecte proeve van hun 
beste materiaal. Hun eerste volledige album nadert voltooiing en moet in de loop van 2008 verschijnen.  
 
MAKAZORUKI  
Na een bijzonder goed ontvangen debuutplaat, komt Makazoruki nu met een EP met vier tracks, die zo mogelijk 
nog beter is. Makazoruki is een van de meest opwindende bands die momenteel in Nederland actief zijn en met 
deze EP laten ze maar weer eens zien waarom dat is: de vier nummers zijn hoogstandjes in tegendraadse en 
energieke waverock met sterke melodielijnen en poëtische teksten.  
 
COEN OSCAR POLACK  
Coen Oscar Polack maakt deel uit van het electronicaduo Living Ornaments en is daarnaast mede-eigenaar van 
Narrominded. Op Psychic Investigations staan zes nummers die op een meer abstracte en muzikaal vrijere 
manier gemaakt zijn dan zijn werk met Living Ornaments. Het titelnummer is een stuk dat gemaakt werd voor een 
performance tijdens het no-)TOON) festival dat in 2007 in Haarlem werd gehouden. Het is opgebouwd uit 
geluiden die verzameld zijn in het verwarmingssysteem van De Vleeshal, het museum voor eigentijdse kunst in 
Haarlem, waar een deel van het festival ook gehouden werd. De overige tracks op het album zijn voornamelijk 
gebaseerd op gitaar, saxofoon en bekkens.  
 
Narrominded  
Narrominded is a music label run by a group of friends in The Netherlands. We release records and mp3's through shops, 
mailorders and our website. We started out with cd-r releases, but since 2002 we make vinyl, cd's and since 2005 we make 
mp3's for free download as well. Until 2005 we have focused our attention on electronic music, but we have decided to no 
longer hide our love for rock music (and –now that we're breaking down some barriers- every other music for that matter). Most 
of our artists perform their music on stage and feel at home in every kind of venue from squats to museums. Next up in 2008 is 
a new instalment in the renowned and succesful Split LP-series and a new label spanning compilation album. 


