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gewenste startnummer.
BART SLOOW (BE)

RUIS Verschijnt maandelijks,
behalve in juli en augustus.
*http://psychedelicobscurities.blogspot.com/, http://illformed.wordpress.
com/ en http://mysteryposter.blogspot.com
* 06/06 Omar Souleyman en Group Doueh, Kunstencentrum Belgie, Hasselt
/ Neil Young, Sportpaleis, Antwerpen
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enoeg geluld. Ruis is voor even uitgesproken. Uitgeteld. Teveel avant-garde, te
lange dagen van onophoudelijke oorsuis
en oeverloos gedownload. Even genoeg
Cosmic Michaels, Sore Eros en Rockressios* voor deze
jongens hier. We hebben nood aan extra vakantie.
Met Omar Souleyman of Neil Young als inzet*. Extra
strong. Misschien knippen we na de zomer wel ons
haar en zoeken we écht werk. Het zou ons eens deugd
doen. Straks worden we nog als die jonge sukkelaars
uit de middenklasse die hele dagen op eBay naar
private pressings vissen, stoefen met hun encyclopedische kennis over minimalisme in Oekraïne en
zich godganse dagen voor het internet zitten suf
te blowen. Het woord moet soms tot een gezond
minimum herleid. Herr Geräusch besloot daarom
ondemocratisch om een editie aan de mannen van het
beeld te geven. De redders van onze ondergang. Zij
die de kracht van het woord met de voeten treden, er
overheen walsen als was het warme hondenpoep. Zij
die sinds september 2007 ervoor zorgen dat ook de
nietswetende, nietsvermoedende middengolﬂuisteraar
cult in handen krijgt. Daarom is dit een ode aan de
illustrator, een lofzang op ons monsterverbond. Een
natte zoen op hun onschuldige voor- en waterhoofden
voor we het volgende seizoen weer met frisse moed en
vers elitarisme ingaan. -SM
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celinehudreaux.ultra-book.org/

celinehudeaux.web-log.nl/

CÉLINE HUDREAUX (F): maakt redelijk
intimistische mijmeringen rond
breekbare ﬁguren en van dreiging volle
omgevingen die onder de huid kruipen
en daar de teken zich op hun ongemak
doen voelen.

www.woutervandevoorde.com

WOUTER VANDEVOORDE (AUS): naar Australië verbannen losgeslagen manusvan-allerlei-zolang-er-drank-is die
naast video’s en schilderijen ook wel
eens een koala vilt en een kangoeroe
op de tenen trapt.
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MART VAN DEN ABBEELE (BE): deze Mart
biedt vis noch sportsokken doch duistere beschilderde collages die perfect
passen in deze toch wel zeer duistere
pagina’s.
Meer van dat! www.myspace.com/martvda
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www.henridraws.com

HENRI (F): artistiek wezen uit La
Rochelle dat parallelle werelden uit
haar ene mouw tovert en geometrische
energievelden vol paranormaliteiten
uit de andere schudt.

www.puffandmagic.com

MATT LOCKE (US): niet-ironische
antihipster en metaldude die demente
outsiderfantasy maakt die gaten slaat
in uw zelfbeeld en uw parkeergelegenheid. Zo ongeveer het strafste dat de
US van A heeft te bieden op vlak van
apocalyptische zinespuwende drakendoderij. Matt Locke = the Future of
Awesome.

editionsdu57.free.fr/

FRÉDÉRIC FLEURY (F): schrik van de
onderwereld waar hij spinnen van hun
web likt en foto’s van Gilles De Rais
aan baby’s toont. Geeft met éditions
du 57 ook zines uit van ander schorremorrie en is slecht nieuws gewikkeld
in een onbeleefde kebab.

www.myspace.com/orchid_bite

www.kuvataiteilijamatrikkeli.ﬁ
23

com/pillarsofﬁre

JULIEN LANGENDORFF (F): blackmetalmonster dwaalt rond in Parijs en foltert gaarne trommelvliesjes aan ﬂarden
met psychedelische doomband Pillars
of Fire. Traumatiseert ook regelmatig
oogbollen vanuit de vier windstreken
met zijn tekeningen en collages en
andere stoten.
www.cindersgallery.com en www.myspace.
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www.sabrinaharri.blogspot.com

SABRINA HARRI (FIN): afkomstig van de
uitgestrekte Finse steppe, alwaar de
meeuwen gaan doppen en de Vikings
komen breien (naar het schijnt). Pendelt heen en weer tussen Zwitserland,
Gent en dromenland, van waar ze
tekeningen, video’s en menige andere
verboden zaken de wereld in smokkelt.
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www.premiersang.com

MICHEL VAN DAM (NL): waar het hart
van vol is loopt de neus van over, en
die ﬁjne neus weet best wel wanneer
hij iets lekkers ruikt. Michel van Dam
bijvoorbeeld, krabbelaar eersteklas en
verantwoordelijk voor freaky tekeningen die een smakelijk middeleeuwse
sfeer uitwalmen.
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www.myspace.com/superkasher

HENDRIK HEGRAY (F): vertegenwoordigt
Frankrijk op het Knijp-het-Kind-enDoe-Normaalfestival in Teringland.
Maakt hemels kabaal met Hélicoptère
Sanglante, brengt het beschimmelde
Nazi-Knife zine uit en heeft sinds kort
ook het verdachte label Premier Sang.

GERARD HERMAN (BE): Soms drinkt
de merel uit het glas van ome Joop en
schuifelt hij een lied dat de azalea doet
kraaien van de okselpijn. En op pagina
8 staat Gerard Herman, dat is ook al
heel wat.
www.gerardherman.tk is nog meer de
moeite dan wat je nu ook aan het doen
bent.
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myspace.com/gevleugelde_wreker

TESSA DE CEUNINCK (BE): kelderdwalend opperwezen der donkere
onderbuiken en fervent beoefenaar
van hoektandpolitiek. Ongetemd en
ondersteboven van Xena (it never
stops!). Bezoekuren tussen 0 en 1: www.
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mirukitusko.tk

MIRUKI TUSKO AKA YANNICK VAL GESTO
(BE): gewapende maniak die gevaarlijk
is voor zowel u alsook uw arme, oude
moeder. Woont in Antwerpen en dat
zegt al genoeg.
www.myspace.com/mirukitusko alsook www.

blogspot.com

BART SLOOW (BE): meneer pipidelica
himself, bekend als de executivejuniorsjamaan achter Sloowtapes en
meest losse medewerker van Sylvester
Anfang II.
Vlieg zelf eens langs www.sloowtapes.
20
1

19

www.ﬂickr.com/photos/smeraldina-rima/

WOUTER VANHAELEMEESCH (BE): onaangenaam schepsel dat nooit vuilniszakken koopt, de afwas als bouillabaisse
presenteert, bedreigde diersoorten bij
de Gestapo aangeeft en ijsjes uit de
handen van kleuters slaat.
Is tevens verantwoordelijk voor het
samenstellen van dit Ruisnummer.
Gelieve hem dat niet kwalijk te nemen.

www.myspace.com/jonas_france

nkzine.free.fr/

JONAS DELABORDE (F): uit de hand
gelopen eisprong in de onzekere
toekomst, waar smeulende ruïnes
zacht in je oorlel bijten en de straling
van de atoomkevers je tenen en tanden
doen smelten tot ﬂuokervelsoep met
balletjes, jouw balletjes.
Tevens ook een van de misbaksels
achter Nazi-Knife. Op eigen risico bij
je grootje uitnodigen.

myspace.com/kapreles

KAPRELES (BE): compleet onuitroeibaar
onkruid dat zich nestelt in de vieze
blaadjes die Fabiola voor haar Pretoriaanse wacht verbergt. Onnavolgbaar
enigmatische übergriezel met onuitputtelijke waterput vol vuilspuiterij.
www.ﬂickr.com/photos/monsterrobot/ en www.

www.ﬂickr.com/photos/brecht_vandenbroucke

www.myspace.com/brecht_vandenbroucke

BRECHT VANDENBROUCKE (BE): dwarrelt
achteloos de kosmos rond en kietelt
met zijn sinaaskleurige afro de ring
rond Saturnus en biedt de nevel rond
Uranus een kopje ﬂauwekul aan.
Maakte een van de beste Ruiscovers
van 2008 en is aaibaarder dan de poes
van een babyolifant.
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IGNATZ

EL-G

III - LP/CD

TOUT PLOIE - LP

Third full album and again a masterpiece.
Brain-melting retrofuturistic blues folk!

Ingenious arrangments and a pigheaded
approach of the French language.

BEAR BONES, LAY LOW

KÖHN

VALLEE DE DITH - LP

WE NEED MORE SPACE
IN THE COSMOS - LP

Heavy solo kraut rock jams.
Think South-American style Neu!
Think free, think space!

Come back by Belgium’s electronica
high priest. Reminding much of late
70ies kosmik synth explorers.
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap en Provincie Oost-Vlaanderen

AVANT PERFORMANCE CENTRUM / GELUID & BEELD GALERIJ DE PLAYER

COM.POST 2009

planning, architectuur, stedelijkheid,
sociale structuren en chaos

COM.POST is een serie waarin
componisten, kunstenaars,
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gevraagd worden onderzoek
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13 juni - COM.POST #7
Jan Konings (nl)
04 juli - COM.POST #8
������������� (ch)
29 augustus - COM.POST #9
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26 september - COM.POST #10
Experiment en onderzoek
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28 november - COM.POST #12
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BMB.con (gb/nl)
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DE PLAYER

wordt ondersteund door Gemeente Rotterdam,
dienst Kunst en Cultuur, Mondriaan Stichting, Nederlands
Fonds voor Podiumkunsten+, Pact op Zuid en Vestia

COM.POST
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