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Here Is the Night EP is de eerste release van Hunter Complex. Onder deze naam maakt 
Lars Meijer muziek met een duidelijke stempel van de synthpop en new wave uit de jaren 
tachtig. In januari 2010 verschijnt zijn debuutalbum Hunter Complex. Als opwarmertje 
presenteert Narrominded eerst deze cd en gratis te downloaden EP waarop de track Here Is 
the Night  onder handen wordt genomen door Garçon Taupe, Spoelstra en Coen Oscar 
Polack. Lars Meijer was voorheen actief in de elektronica acts Living Ornaments en Psychon 
en is mede-eigenaar van het Narrominded-label. Rond de eeuwwisseling maakte hij onder 
de naam Larz twee albums met lo-fi pop en gooide daarmee internationaal hoge ogen. ‘Call 
Larz another bedroom genius - which he is, but he’s got that extra bit of special something 
about him’, schreef Allmusic.com destijds. 
 
Lars Meijer: ‘Vroeger schreef ik liedjes achter de piano, en nam die vervolgens op met een 
viersporenrecorder. Op een gegeven moment had ik voor mijn gevoel de grenzen van die 
manier van werken bereikt. Met Living Ornaments en Psychon begon ik te experimenteren 
met nieuwe vormen van muziek maken, zoals improvisatie en klanken creëren met software. 
Met Hunter Complex gebruik ik veel synthesizers uit de jaren tachtig, keer ik terug naar de 
liedjes en zing ik weer, maar vergeleken met tien jaar geleden zijn de mogelijkheden weer 
onbeperkt; vanwege technologische ontwikkelingen zit ik niet meer vast aan vier sporen.’ 
 
Here is the Night EP bevat remixen en remakes van Garçon Taupe, Spoelstra en Coen 
Oscar Polack. Garçon Taupe verzorgde onlangs samen met Legowelt het vierde deel in de 
Narrominded Split LP Series. Van Spoelstra verschijnt in januari de cd The Almighty Internet. 
Coen Oscar Polack oogstte recent veel lof met zijn remake van Brian Eno’s The Big Ship op 
Retro Retry 2: Another Another Green World. 
 
Narrominded 
Narrominded is een Nederlands platenlabel. Sinds 2000 brengen we vinyl, cd’s en mp3’s uit 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 
2009 kwam het vierde deel van de Narrominded Split LP Series uit, waarop Garçon Taupe en 
Legowelt elk een kant vulden. Daarnaast verscheen Retro Retry 2: Another Another Green World, een 
remake van Brian Eno’s klassieker uit 1975 door 14 Nederlandse elektronica acts, waaronder Rude 
66, FFF en This Is Total War. Verwacht in 2010: nieuwe platen van Spoelstra, Fine China Superbone, 
Puin + Hoop en Poor White. 


