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NM030 - Narrominded Split LP #3: Mats Gustafsson / Cor Fuhler 
 
Op 9 mei geeft Narrominded de derde aflevering uit in een serie split lp’s waarmee het label in 
2003 begonnen is.  
 
Deze lp bevat nieuw werk van twee belangrijke muzikanten uit de Europese vrije improvisatie. 
De Nederlandse pianist Cor Fuhler en de Zweedse saxofonist Mats Gustafsson hebben in de 
afgelopen twintig jaar nieuwe mogelijkheden voor hun instrumenten verkend. Niet alleen door 
deze instrumenten in een radicaal andere context te presnteren, maar voornamelijk door nieuwe 
manier van spelen te ontwikkelen. 
 
Cor Fuhler (1964) werkt voornamelijk in het binnenwerk van de piano. Hij stimuleert de snaren 
met allerlei magneten, ebows en aangepaste gereedschappen zoals handboren en 
melkschuimers. Daarnaast is hij instrumentbouwer en –uitvinder. Zijn meest bekende creatie is 
de keyolin, een viool die door middel van een toetsenbord bespeeld kan worden. Fuhler is actief 
in een groot aantal groepen zoals Music In Movement Electronic Orchestra (MIMEO), Otomo 
Yoshihide’s New Jazz Orchestra en zijn eigen Corkestra. 
 
Mats Gustafsson (1964) heeft de mogelijkheden van zijn instrument aanzienlijk verbreed met 
een uitgebreid arsenaal aan tongtechnieken. In zijn stuk ‘Sleeping Instructions’ – te horen op 
deze plaat – speelt hij baritonsax en electronica. Hij heeft platen opgenomen met allerlei soorten 
saxofoons, waaronder de zeldzame contrabassaxofoon en de schuifsaxofoon. Gustafsson speelt 
in groepen over de hele wereld, onder meer in zijn eigen trio The Thing, Peter Brötzmann’s 
Chicago Tentet, Barry Guy’s New Orchestra en Otomo Yoshihide’s New Jazz Orchestra. Hij 
speelt regelmatig samen met leden van Sonic Youth, Zu en The Boredoms. 
 
Hoewel de zoektochten van deze twee muzikanten vaak naar heel andere muzikale en 
emotionele terreinen voeren, is het de ongebreidelde experimenteerdrift die hen op de lp 
verbindt. 
 
Om het verschijnen van de LP te vieren, worden twee concerten gehouden: 
9 mei 2008:  )Toon) @ Philharmonie, Haarlem 
10 mei 2008 : SJU Jazzpodium, Utrecht 
 
 
Voor meer informatie en hoge resolutie afbeeldingen van de hoes van deze lp en van de 
artiesten: www.narrominded.com/catalogue/nm030 
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