PERSBERICHT
Narrominded: www.narrominded.com music @ narrominded.com
NM031 Coen Oscar Polack & Herman Wilken – The Language of Mountains is Rain (gratis mp3 download/
gelimiteerde cd)
NM036 Coen Oscar Polack - Geluiden uit De Blauwe Kamer (gratis mp3 download/gelimiteerde cd)
NM037 Coen Oscar Polack - The Skipping Monk: Recordings of Nature and Culture in India (gratis mp3
download/gelimiteerde cd)
Narrominded presenteert drie nieuwe releases van de hand van Coen Oscar Polack. Op dit spannende drieluik neemt
Polack u mee van een broeierig Utrechts rivierreservaat naar door regen verzadigde Noord-Indiase berghellingen. De
drie uitgaven hebben als bindende factor dat ze zijn gebaseerd op veldopnames. Op The Language of Mountains is
Rain verwerkt Polack samen met Herman Wilken (helft van het electronicaduo Hydrus) de opnames in een muzikale
context. Geluiden uit De Blauwe Kamer is een verslag van een optreden/installatie in een natuurgebied en The
Skipping Monk is een collage van cultuur- en natuuropnames die Polack maakte in India.
COEN OSCAR POLACK
Coen Oscar Polack is één van de vier personen achter het Narrominded label. Zijn muzikale carrière begon in de
groep Psychon Troopers (later Psychon) en hij werkt sinds 2002 met Lars Meijer aan elektronische muziek onder de
naam Living Ornaments. Hij treedt regelmatig op en maakt daarbij gebruik van field recordings, electronica en
saxofoon. In 2007 gaf hij zijn eerste solo-cd Psychic Investigations uit bij Narrominded.
Fileunder: "De ambient van Polack's release intrigeert".
Subjectivisten: "Het contrast tussen elektronische en akoestische muziek weet hij perfect te benutten".

HERMAN WILKEN
Tijdens zijn studie sonologie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag begon Herman Wilken met medestudent
Almer Lücke het electronicaproject Hydrus. Hij maakt ook deel uit van de postrockgroep Fire Walk With Me. Voor
Narrominded produceerde Hydrus tot nu toe een plaatkant in de Split LP Serie (met Kettel), de download EP
Postcards en de volledige cd/download-release Interleaves.
NM031 - THE LANGUAGE OF MOUNTAINS IS RAIN
Wilken en Polack namen veldopnames en zelfgeprogrammeerde software als basis voor twee lange improvisaties,
waarvan de neerslag op The Language of Mountains is Rain te horen is. De samenwerking kwam tot stand na een
gelegenheidsoptreden in de Amsterdamse Zaal 100. Het resultaat is een intrigerend spel met frequenties waarin
muziek en noise om het hoogste woord vechten.
NM036 - GELUIDEN UIT DE BLAUWE KAMER
In opdracht van Utrechts Landschap nam Coen Oscar Polack geluiden op in het rivieroeverreservaat De Blauwe
Kamer. Hij verwerkte deze in een installatie/performance ter gelegenheid van de opening van een nieuw
informatiecentrum in het gebied. Geluiden uit De Blauwe Kamer is een samenvatting van dit evenement. De cd –
hoewel gebaseerd op geluiden uit het gebied – vormt een kunstmatig klanklandschap van onnederlandse intensiteit.
NM037 - THE SKIPPING MONK
In oktober en november 2008 bracht Polack zes weken door in India. De 22 geluidsflarden op The Skipping Monk zijn
opnames die hij maakte op verschillende plekken op het subcontinent. In de serene rust van de oostelijke Himalaya,
maar ook in de kolkende stadsgekte van Kolkata en Mumbai maakte Polack opnames van bezwerende rituelen,
haperende electronica en bruisende natuur. De resulterende cd is een avontuurlijke reis op zich.
Artwork van bovenstaande releases en foto’s van de artiesten zijn te downloaden van www.narrominded.com
NARROMINDED
Narrominded is een Nederlands platenlabel dat platen en mp3’s uitgeeft 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 uitgegeven van
rockbands als Boutros Bubba, Makazoruki, Katadreuffe en Gone Bald, en electronische en electro-acoustische muziek van
artiesten als Hydrus, Psychon, Coen Oscar Polack en Living Ornaments. In 2003 hebben we de eerste editie van
onze Split LP Serie uitgegeven. Tot nu toe zijn in die serie bijdragen verschenen van Living Ornaments, Accelera Deck,
Kettel, Hydrus, Cor Fuhler en Mats Gustafsson. Verwacht verder in 2009: nieuwe platen van Living Ornaments, Psychon, Hunter
Complex, Fine China Superbone, een nieuwe aflevering van Retro Retry - waarbij elektronische muzikanten uit heel Nederland de
plaat ‘Another Green World’ van Brian Eno onder handen nemen - en een vierde editie in de Split LP Series.

