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Ridiculous Wrists is het tweede album van het noiserocktrio rondom multi-instrumentalist / absurdist 
Spoelstra. In tegenstelling tot het vorige album wilde de band de productie dit maal zo veel mogelijk 
in eigen hand gehouden. Samen met opnametechnicus Geert van den Berg hebben ze zich negen 
dagen opgesloten in een verlaten huis in het Overijsselse Epse met als doel een opname te maken 
die de band zo natuurgetrouw mogelijk zou weergeven. De negen nummers die uiteindelijk Ridiculous 
Wrists zijn geworden, variëren onderling aanzienlijk van stijl, maar vormen samen een eenduidig beeld 
van een band die de ambitie heeft de luisteraar telkens te verrassen.
 
De oplage is gelimiteerd tot 100 cds. Het artwork, gemaakt door Spoelstra, is volledig in ambachtelijk 
getekend 3D en wordt geleverd met het benodigde 3D-brilletje. Ridiculous Wrists is gemasterd door 
Carl Saff in Chicago.
 
Boutros Bubba
Sinds de oprichting in 2004 zijn achtereenvolgens een EP, een 7” en een album uitgegeven. Naast 
optredens op verschillende podia in Nederland waaronder als voorprogramma van bands als 
Deerhoof en Melt Banana, heeft Boutros Bubba uitvoerig getourd door Frankrijk, België, Duitsland, 
Spanje, Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
 
Spoelstra: Gitaar en zang
Freddy Mercury: Basgitaar en zang
Vreselijk Ongeluk: Drums
 
www.narrominded.com/boutros-bubba
 
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 electro-akoestische muziek van artiesten als Hunter Complex, Spoelstra, Coen 
Oscar Polack, Puin+Hoop, Psychon en Living Ornaments. Verwacht in 2012: nieuw werk van Matto 
Frank, Hydrus, Hunter Complex, Coen Oscar Polack & Herman Wilken. 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.
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