PERSBERICHT

NM048: COEN OSCAR POLACK – SPECTRAL CHURCHES
RELEASE: 6 OKTOBER 2011
FORMAT: CD / DOWNLOAD
Narrominded presenteert met trots een nieuw werk van Coen Oscar Polack. Het is tegelijk de eerste liveregistratie die bij Narrominded op cd wordt uitgebracht.
SPECTRAL CHURCHES
Het werk Spectral Churches’ is gemaakt in opdracht van het StreetCanvas Festival en werd uitgevoerd
tijdens de eerste editie van dat festival op 7 oktober 2010, midden op de Oude Groenmarkt in Haarlem.
De muziek op deze cd is een multitrack live-opname van die uitvoering.
Voor Spectral Churches werden alleen geluiden van bellen in de beiaard van de Grote of St. Bavokerk
in Haarlem gebruikt. Het werk is gebaseerd op de mechanische bellenmelodie De Damiaatjes die elke
avond vanaf 21.00 uur, gedurende ongeveer 26 minuten klinkt. Spectral Churches bouwt voort op de
bellensequentie en werd tijdens het festival uitgevoerd tijdens het verloop van die sequentie.
Het werk werd gepresenteerd als een gestructureerde improvisatie in een zeskanaals surround-omgeving
met daarbij live onversterkt spel op de beiaard in de kerktoren van de Grote- of St. Bavokerk en uiteraard
de Damiaatjes-sequentie.
Spectral Churches is verkrijgbaar als gelimiteerde cd en als digitale download.
COEN OSCAR POLACK
Coen Oscar Polack is een van de oprichters van Narrominded en maakt deel uit van Living Ornaments
en Psychon. Het werk onder zijn eigen naam bestaat voornamelijk uit installaties en performance werken,
gebaseerd op field recordings, instrumentale ingrepen en gevonden geluid. Voor Narrominded maakte hij
eerder drie solo cd’s en samenwerkingen met Herman Wilken en Puin+Hoop.
OVER NARROMINDED
Narrominded is een Nederlands platenlabel. Sinds 2000 geven wij vinyl, cd’s en mp3’s uit van rockbands
als Boutros Bubba, Fine China Superbone, Gone Bald en Katadreuffe, en van elektronische en electroakoestische muziek van artiesten als Hunter Complex, Spoelstra, Coen Oscar Polack, Puin+Hoop,
Psychon en Living Ornaments. Verwacht in 2011: nieuw werk van Boutros Bubba, Peal, Katadreuffe en
Matto Frank.
Verschillende Narrominded uitgaven zijn verkrijgbaar bij distributeurs als Clone, Rush Hour, Decks,
Norman Records, Worm en Ear/Rational en online via iTunes, Bandcamp en Spotify.
Narrominded is volledig onafhankelijk, zowel artistiek als financieel.
www.narrominded.com / music@narrominded.com

