
 
 
HET FUKKING LICHT - KUTPLANEET 
  

 
 
RELEASE: APRIL 29 2010 
FORMAT: CD-R / DOWNLOAD  
 
Het Fukking Licht is een project van twee multi-instrumentalisten. Zij zijn vooraf niet op de 
hoogte welke instrumenten de ander meebrengt voor de volgende opnamesessie. Hun 
opnames worden in gelimiteerde oplages van priemgetallen uitgebracht.  
 
Kutplaneet is het debuutalbum van Het Fukking Licht en het is een ruige aangelegenheid. In 
drie lange stukken improvisatie krijgen we een vuistvol noise, drone, sjamanistische rituelen 
en kortgesloten electro-akoestiek. Hoewel de opnames aan het oppervlak verweerd en 
vervormd zijn, gloeit ergens diep van binnen een kern van oerpassie. Dit is muziek waarin de 
liefde voor geluid boven alles gaat.Dit album is verkrijgbaar in een oplage van 29 stuks op 
een cd-r in een mooi verzorgde digipak. 
 
Met deze uitgave geeft Narrominded haar catalogus van geïmproviseerde muziek verder 
vorm. De meest prominente uitgave in deze lijn tot nu toe is de derde Split LP waarop het 
werk van de Nederlandse pianist Cor Fuhler en de Zweedse saxofonist Mats Gustafsson 
centraal staat. Later in 2010 zal meer geïmproviseerde muziek het daglicht zien via 
Narrominded door middel van muziek van Gijs Borstlap en KrunoJost en de Nederlandse 
drone/improvisatiegroep Puin+Hoop 
 
NARROMINDED 
Narrominded is een Nederlands platenlabel. 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 GoneBald, en electronische en electro-acoustische 
muziek van artiesten als Hydrus, Psychon, Coen Oscar Polack en Living Ornaments. In 2009 
hebben we de vierde editie van onze Split LP Serie uitgegeven, met werk van Legowelt en 
Garçon Taupe. We gaven ook Retro Retry 2: AnotherAnother Green World uit, een remake 
van BrianEno’s klassieke album uit 1975 door 14 Nederlandse electronische artiesten, onder 
wie Rude 66, FFF and This Is Total War. Verwacht in 2010: nieuwe platen van Fine China 
Superbone, Hydrus en nog veel meer. 
Verschillende releases van Narrominded zijn verkrijgbaar via distributeurs als Clone, Rush 
Hour, Decks, Norman Records, Worm and Ear-Rational and online via onder meer iTunes.  
 
www.narrominded.com 


