
Icarus Records & Vynilla Vinyl stellen voor: Stray Dogs - ‘Wasteland’
(Releasedatum: 14 september 2013)

‘Wasteland’ van Stray Dogs is de vierde release voor de Gentse tandem Icarus Records/Vynilla 
Vinyl. Het album is verkrijgbaar vanaf 14 september 2013 en de band stelt het op dezelfde datum 
live voor op de Icarus Night @ DOK met Greg Haines, Poppy Ackroyd en Sankt Otten (14/9).

Icarus Records wil een platform bieden aan muziek die niet binnen de afgebakende muzikale grenzen 
ligt. ‘Wasteland’ is de vierde release voor het label, na het album ‘Tidal Motions’ en de Record Store 
Day single ‘Dirty Beaches - Ravel Ravel’ van Echo Beatty en ‘The Sofa Managements’ van Ecila. Ook 
nu weer brengt Icarus Records de plaat uit in samenwerking met Vynilla Vinyl, het label van de Gentse 
platenzaak Vynilla Records.

Stray Dogs

Stray Dogs aka Koenraad Ecker (cello, gitaar, electronica) en Frederik Meulyzer (percussie, electron-
ica) kunnen sinds hun debuut ‘Intangible States’ (2010) terugkijken op een boeiend gezamenlijk muzi-
kaal parcours. Balancerend tussen electronica, dub en experimental, wisten ze door aandacht voor 
detail en textuur gecombineerd met fysieke intensiteit een eigen geluidsuniversum te construeren dat je 
niet alleen moet horen maar ook voelen. Stray Dogs neemt je mee op een dreigende post-
apocalyptische trip doorheen een desintegrerend niemandsland.

‘Wasteland’

‘Wasteland’ klinkt naakter, industriëler en ritualistischer dan ‘Intangible States’. Dat de plaat werd 
opgenomen in een ontheiligde Antwerpse kerk is daar wellicht niet vreemd aan. De akoestiek van de 
ruimtes in deze bijzondere locatie werd ten volle benut, waarna de verschillende bouwstenen in de 
studio werden samengesmolten. Percussie, cello, gitaren en analoge hardware leidden zo tot een re-
sultaat dat zich situeert op het kruispunt van rituele drums, dubby echo’s en desintegrerende orkesten.

Het nieuwe album verschijnt op een beperkte oplage van 250 vinyls, waarvan 100 zilverkleurige 
exemplaren. In het najaar van 2013 verschijnt er overigens nog ander werk van de leden van Stray 
Dogs (die o.a. ook betrokken zijn bij Lumisokea) op de labels Digitalis, Opal Tapes en Eat Concrete. 



Release details

Icarus Records i004 / Vynilla Vinyl 018

Tracklist:

A: Hollow Men / Rite / Charon 
B: Vultures / Solemn / Ruins

. Recorded by Joris Caluwaerts & Sam Vanryssel 

. Mixed by Koenraad Ecker

. Mastered by Rashad Becker at Dubplates & Mastering

. Artwork: Yannick Jacquet & Bless You Design

. Photography: Jeroen De Wandel

14/9: Icarus Night #6 @ DOK

Stray Dogs stellen ‘Wasteland’ live voor tijdens de volgende Icarus Night, op 14 september op 
DOK (Gent). Yannick Jacquet (Legoman), bekend van het gevierde ANTIVJ visual label zorgt die 
avond live voor een indrukwekkende visuele interpretatie van het album. 

Naast Stray Dogs treden op de Icarus Night @ DOK ook drie artiesten aan van het Duitse 
Denovali Records: Greg Haines, Poppy Ackroyd en Sankt Otten.

Info & tickets: Democrazy & Facebook

Meer info

straydogs.bandcamp.com/
stray-dogs.net
facebook.com/straydogsmusic

icarus.fm
facebook.com/icarusrecords

vynilla.be

democrazy.be
------------------------------
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Meer info over deze en de andere Icarus Records releases, en de Icarus Night op DOK:

Jeroen De Wandel Michiel Vanden Broecke  Sam Dermaut  Bob Driege  
jeroen@icarus.fm michiel@icarus.fm   sam@icarus.fm bob@vynilla.be
0479 660 063  0496 424 650    0486 830 080  09 223 71 22
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0494 418 808
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