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Quasi Quasi is een versmelting van melancholieke, neurotische noise en cerebrale postrock-achtige 
geluiden in een geluidsreis van 40 minuten. Het eindresultaat is een boeiende geluidsstorm, een 
parallelle wereld benadert via geluid, meeslepend en pretentieloos. 
 
Quasi Quasi is een project van Gijs Borstlap (NL) en Kruno Jošt (KRO), die er beiden verschillende 
bands en muzikale projecten op nahouden zoals: Impromondays, NoiseWall, LiveNoiseTupi, 
kaisergrutva, In Process Of Reason, The KGB and Tom Kinksi. 
 
Borstlap: ‘In Quasi Quasi merken wij dat onze improvisaties langzaam maar zeker iets opbouwen, 
waarna we dat bouwwerk weer laten instorten om vanuit de overblijfselen weer iets nieuws te gaan 
bouwen. En zo verder. We kunnen in dit project zonder grenzen experimenteren en improviseren 
zonder dat we daarmee meteen in traditionele rock- en jazzsferen terecht komen.’ 
 
Met deze uitgave geeft Narrominded haar catalogus van geïmproviseerde muziek verder vorm. In 
2009 verscheen de derde Split LP waarop het werk van de Nederlandse pianist Cor Fuhler en de 
Zweedse saxofonist Mats Gustafsson centraal staat. Eerder dit jaar verscheen de uitgave Kutplaneet 
van Het Fukking Licht en later in 2010 ziet meer geïmproviseerde muziek het daglicht via Narrominded 
in de vorm van een uitgave van de Nederlandse drone/improvisatiegroep Puin + Hoop. 
 
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 hebben we de vierde editie van de Narrominded Split 
LP Serie uitgegeven, 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: nieuwe 
platen van Fine China Superbone, Hydrus, Puin + Hoop 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 en Spotify. 
 
Narrominded is artistiek en financieel volledig onafhankelijk. 
 
www.narrominded.com 


