Jukebox • Wolf Aartsen & Mozes and the Firstborn ( Top Notch, 2013)
Recensie • Голландия-Россия год • Как и ожидалось
Redactioneel • Nog tot 5 januari van het volgende
jaar kunt u de magistrale mini-tentoonstelling Queer
Zines zien als onderdeel van de tentoonstelling c.q.
constellatie The Temptation of AA Bronson in Witte de
With te Rotterdam. Dat willen wij ook, dachten we op
de redactie, dus presenteert NON-ISSUE vanaf volgend
weekend zijn volledige productie (in print, mind you)
tijdens de solo-expositie Suck Squeeze Multiply van
Wolf Aartsen in Das Spectrum, Utrecht. Wolf kennen
jullie inmiddels als onze vaste beeldcolumnist. Maar,
Wolf heeft meer noten op zijn zang, letterlijk. Aldus
verschijnt deze speciale editie van NON-ISSUE. Kennen
jullie die hoes van Mozes & the Firstborn? Die is van Wolf.
Kennen jullie die doerak die tijdens festivals als Counter
Culture kutportretten van het publiek maakt? Dat is
Wolf. Kennen jullie die muzikant Zoro Inca? Juistem,
ook dat is Wolf. Kortom, mis het niet. Zaterdagavond
16 november om 19.00 uur. Be there or be square.

Groeten uit Amsterdam • Aangebrand – Koninginnedag (2011) • www.zoroinca.com

TO TWIST
Sport • Na twee uur spelen waren Smeets en Adly het
erover eens dat verder spelen zinloos was. Een beetje
beteuterd legde Smeets uit wat er gebeurd was: ‘Die gek
speelde in de opening alle zetten a tempo en toch kreeg
ik een prachtstelling. Toen ging het opeens mis. Ik zag
spoken, deed een prutzet en was al mijn voordeel kwijt’.
Wolf Aartsen • #16 (2008)

Ad Hoc • Wolf Aartsen, Kutportretten (2013) • Beukorkest, Via Ventosa, Eindhoven

— DAS SPECTRUM —
MONTALBAENDREEF 2
UTRECHT — 16/29 NOV
NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen
Met dank aan: Wolf Aartsen • Beukorkest
Zoro Inca • Mozes and the First Born
Das Spectrum • Ontwerp: Kommerz • 08-11-2013

Cover • Wolf Aartsen #16 • Shake V (Detail, 2013) • Wolf is beeldend kunstenaar/muzikant • www.wolfaartsen.com
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