
PERSBERICHT 
 
FINE CHINA SUPERBONE – MAKE-MACHINE (NM042) 
 

 
 
RELEASE: 24 SEPTEMBER 2010 
FORMAT: LIMITED CD / FREE DOWNLOAD 
 
De voornaamste handelswaar van Fine China Superbone is de gitaar riff. Op Make-Machine laat het 
viertal zien dat de zaken goed gaan. Gemene riffs worden meedogenloos op de luisteraar afgevuurd in 
zes stukken instrumentale noiserock. Hectische drums, filmsamples en keyboardpartijen completeren de 
setting, die herinnert aan beruchte noise- en mathrockbands als Dazzling Killmen en Don Caballero. 
Gitaristen Wiebe en Joeri, bassist Bas en drummer Robert (die ook in Organisms speelt) zijn afkomstig uit 
Den Haag en Rotterdam en vormen al sinds 2000 een band. In 2002 verscheen hun debuut How long is 
a Chinese, dat juichende recensies kreeg in bladen als Oor en Fret. De zeven jaren die hierop volgden 
werden besteed aan wijn drinken, kinderen opvoeden, diploma’s halen, huizen kopen en uiteindelijk het 
schrijven en opnemen van Make-Machine in de Next to Jaap Studio van indie-koning Corno Zwetsloot. 
De CD gaat vergezeld van prachtig artwork van de Nederlandse kunstenares Zeloot, en wordt vrijdag 24 
september gepresenteerd met een optreden in Café Cremers op TodaysArt festival in Den Haag (zie: 
www.todaysart.nl). 
 
Met deze uitgave geeft Narrominded haar catalogus van noiserock en aanverwante harde gitaarmuziek 
verder vorm. In 2009 verschenen National Anthems van Boutros Bubba en Quel Gargantua! van 
Katadreuffe. Eerder gaf het label al werk uit van Makazoruki en Quarles van Ufford. Dit najaar verschijnt 
op Narrominded de nieuwe cd Waiting It Out van noiserockveteranen Gone Bald. 
 
OVER NARROMINDED 
Narrominded is een Nederlands platenlabel. Sinds 2000 heeft Narrominded vinyl, cd’s, cd-r’s, mp3’s 
uitgegeven van rockbands als Boutros Bubba, Katadreuffe, Makazoruki en Gone Bald, en electronische 
en electro-akoestische muziek van artiesten als Hunter Complex, Spoelstra, Coen Oscar Polack, 
Psychon en Living Ornaments. In 2009 brachten we de vierde editie van de Narrominded Split LP Serie 
uit, met werk van Legowelt en Garçon Taupe. We gaven ook Retro Retry 2: Another Another Green 
World uit, een remake van Brian Eno’s klassieke album uit 1975 door 14 Nederlandse electronische 
artiesten, onder wie Rude 66, FFF and This Is Total War. Verwacht in 2010: o.a. nieuwe platen van Puin 
+ Hoop, Hydrus en Gone Bald. 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 en Spotify. 
Narrominded is artistiek en financieel volledig onafhankelijk. 
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