PERSBERICHT
Narrominded brengt nieuwe albums uit van Living Ornaments en Psychon
Narrominded presenteert nieuwe albums van vertrouwde Narrominded artiesten: Living Ornaments en
Psychon. Beide groepen zijn al bijna een decennium op het label actief en tonen met hun nieuwe werk
nog steeds een absoluut frisse en eigenzinnige kijk op muziek te hebben.
LIVING ORNAMENTS – KORRELS (gelimiteerde cd/mp3 download)
RELEASE: 16 SEPTEMBER 2009
Met hun vorige plaat Vlokken (2006) heeft Living Ornaments een klassieker in de Nederlandse
elektronica op hun naam staan. Korrels is de tweede langspeler van het duo en heeft naast
vertrouwde elementen als gitaren, piano en kapotte samples een belangrijke rol weggelegd voor
synthesizers. Met Korrels heeft Living Ornaments gekozen voor een kalere aanpak en een duidelijkere
structuur in hun nummers. Dat neemt overigens niet weg dat een nummer als Plunderaar – dat in
opdracht van de VPRO gemaakt werd met behulp van Japanse muziekinstrumenten uit de collectie
van het Haags Gemeentemuseum – een veelheid aan ideeën jongleert. Het is het resultaat van twee
muzikale breinen die het opnameproces als een overdadig toegeruste speeltuin zien. Living
Ornaments bracht eerder muziek uit op labels als Skam en Scarcelight Recordings en speelde o.a. op
het )toon)-festival en in het televisieprogramma Vrije Geluiden.
De pers over Vlokken (2006):
Oor: ‘Living Ornaments verkent alle uithoeken van de intelligentere dance en flirt opzichtig met pop
en... met eigenlijk alles.’
Gonzo Circus: ‘Vlokken is glinsterend en vol, gevormd en integer, een plaat om te koesteren.’
PSYCHON – SLOW COUNTRY FOR OLD MEN (gelimiteerde cd/mp3 download)
RELEASE: 16 SEPTEMBER 2009
De laatste keer dat we van Psychon hoorden was in 2004 toen het album Apocalypse Has Been
Dubbed The Weekend Pill uitkwam. Nu, vijf jaar later, is Slow Country For Old Men voltooid en het is
het wachten waard geweest. Aan de excentrieke complexiteit van de muziek van Psychon is niets
veranderd en ook de eclectische samensmelting van allerhande muziekstijlen is terug. De heren van
Psychon zien hun nieuwe plaat als een resultaat van veranderende muzikale smaak gedurende de vijf
jaar dat ze aan deze tien nummers gebouwd, gemixt en geschaafd hebben. Spits dus uw oren voor
flarden hiphop, field recordings, elektronisch minimalisme en akoestisch maximalisme. Er is zelfs –
heel even – reggae te ontwaren.
De pers over Apocalypse Has Been Dubbed The Weekend Pill (2004):
Oor: ‘ [...] een toonbeeld van harmonie en schoonheid.’
Cut-Up: ‘ [...] dit album krijgt het voor elkaar om krautrock, psychedelica, jazz, minimale techno en lo-fi
binnen de structuur van, jawel, liedjes te persen.’
Artwork en foto’s van de artiesten zijn te downloaden van www.narrominded.com
NARROMINDED
Narrominded is een Nederlands platenlabel dat platen en mp3’s uitbrengt via winkels, mailorders en
internet. In 2000 zijn we begonnen met het uitgeven van cd-r’s, maar sindsdien hebben we vinyl, cd’s,
mp3’s uitgebracht van rockbands als Boutros Bubba, Makazoruki, Katadreuffe en Gone Bald, en
elektronische en electro-acoustische muziek van artiesten als Hydrus, Psychon, Coen Oscar Polack
en Living Ornaments. In 2003 kwam de eerste editie van onze Split LP Serie uit. Tot nu toe zijn in die
serie bijdragen verschenen van Living Ornaments, Accelera Deck, Kettel, Hydrus, Cor Fuhler en Mats
Gustafsson. In oktober 2009 verschijnt de vierde editie met Garçon Taupe en Legowelt. Verder
verwacht: nieuwe platen van Hunter Complex, Fine China Superbone, Puin + Hoop, Spoelstra, Poor
White en een nieuwe aflevering van Retro Retry - waarbij elektronische muzikanten uit heel Nederland
de plaat Another Green World van Brian Eno onder handen nemen.
www.narrominded.com music @ narrominded.com

