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Gone Bald komt na The Ex op een goede tweede plaats als langst bestaande Nederlandse 
underground rockband. Drijvende kracht achter de groep is Razorblade Jr, die de band in 1994 
oprichtte in Zagreb (Kroatië). Al die tijd staat Gone Bald garant voor bijzonder eigenzinnige, 
confronterende gitaarrock. Inmiddels zijn er negen albums van de band verschenen en ondernam de 
band meerdere succesvolle internationale tours. 
De band heeft door de jaren verschillende bezettingswisselingen ondergaan. In de jaren na de release 
van 100 Ways to Become Cool, het laatste Gone Bald album/boek/dvd uit 2007, verlieten de 
toenmalige bassist en drummer de band om zich te storten op soloprojecten als Spoelstra en Garçon 
Taupe. Gone Bald is nu een duo bestaande uit frontman Razorblade Jr op gitaar en zang en 
nieuweling Sultan Battery op de drums. 
 
Waiting It Out 
De nieuwe cd Waiting It Out is afgelopen winter opgenomen in de Kozmo studio te Zagreb. Gone Bald 
weet op Waiting It Out als duo een geluid neer te zetten dat bombastisch genoeg is om voor een 
voltallige noiserock bigband door te gaan. Het tempo van de uitgesponnen stukken ligt over het 
geheel genomen iets lager dan op de vorige albums, en dat geeft een extra dramatische feel aan een 
band die altijd al heel persoonlijke albums heeft gemaakt.  
Het album verschijnt deze maand op Narrominded, dat bezig is een aardige noiserock catalogus op te 
bouwen met bands als Fine China Superbone, Boutros Bubba en Katadreuffe. 
 
Waiting It Out wordt op zaterdag 23 oktober gepresenteerd in Volta, Amsterdam. Behalve Gone Blad 
staan die avond ook Narrominded-collega’s Katadreuffe en speciale gasten Peach Pit uit Kroatië op 
het podium. 
 
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 
elektronische 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 de toekomst: 
nieuwe platen van Puin + Hoop, Hydrus en Spoelstra. 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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