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Narrominded presenteert Split LP #4: Garçon Taupe / Legowelt 
 
Release: 12 november 2009 
 
Met knallende bijdrages van electrokoning Legowelt uit dirty brown Den Haag en bliepfreak 
Garçon Taupe uit de bourgeois getto’s van Amsterdam, presenteert Narrominded de vierde editie 
van de bejubelde Split LP Serie. Beide artiesten zijn geworteld in de electro en leveren elk op hun 
kant een volledige EP af. 
 
Op Garçon Taupe’s Wittenburg EP maken jaren tachtig drumcomputer beats en zware bassen 
de weg vrij voor vrolijke en pretentieloze melodielijnen. De vijf tracks zijn naar tape gemixt in de 
Triple Six Lounge studio van Rude 66. Invloeden zijn hoorbaar van elektronica pioniers als Yellow 
Magic Orchestra en Mantronix, tot hedendaagse acidfreaks als Luke Vibert en Like A Tim. Het 
eindresultaat is een catchy mix van electro en acid. 
 
Legowelt verkent de donkere kanten van elektronische muziek in vier spacy tracks vol 
unheimische vocalen en gruizige electrobeats. Zijn Land Rovers in Astrophysics EP neemt ons 
mee naar mysterieuze plaatsen. We verwonderen ons over de eindeloosheid van het heelal in 
The Stars, The Universe, Etc, en begeven ons in mystieke dans op de hypnotiserende beats van 
Pago Pago West Samoa. Legowelt weet niet alleen hoe hij een dansvloer tevreden te stellen, 
maar is ook als geen ander in staat om de fantasie van zijn luisteraars te prikkelen. 
 
Split LP Serie 
In 2003 kwam de eerste editie van onze Split LP Serie uit. De stijlen in deze serie lopen uiteen 
van abstracte elektronica en IDM, tot electro-acoustic drones en avant-jazz. Er zijn tot nu toe 
bijdragen verschenen van Living Ornaments, Accelera Deck, Kettel, Hydrus, Cor Fuhler en Mats 
Gustafsson. 
 
Pers over Split LP#3 (2008, Cor Fuhler / Mats Gustafsson): 
‘Amazing shit’ – Thurston Moore en Byron Coley, Duke Cit Presentation blog 
‘Heartily recommended.’ – Furthernoise 
‘I totally love this’ – Mashnote 
‘Not for the narrow minded’ – The Wire 
‘Niets minder dan een sfeervolle prachtplaat’ – Gonzo Circus 
 
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. Verder verwacht: nieuwe platen van Hunter 
Complex, Fine China Superbone, Puin + Hoop, Spoelstra en Poor White. 


