
Echo Beatty - ‘Tidal Motions’ (Icarus Records & Vynilla Vinyl)  
(Releasedatum album: 28 januari 2013-single Tidal Motions, 12 december 2012)

Het nieuwe Gentse platenlabel Icarus Records wil een platform bieden aan muziek die niet binnen de 
afgebakende muzikale grenzen ligt. ‘Tidal Motions’, de debuutplaat van het Antwerpse duo Echo Be-
atty wordt de eerste release op het label, een samenwerking met het eveneens Gentse Vynilla Vinyl. Op 
vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2013 stelt Echo Beatty de plaat live voor in Antwerpen (Salle Jeanne) en 
Gent (Minardschouwburg).

Echo Beatty

Februari 2011, het Antwerpse duo Echo Beatty (bestaande uit multi-instrumentalist Jochem Baelus en zangeres 
Annelies Van Dinter) treedt als allereerste band aan tijdens de Icarus livesessies op het Gentse radiostation 
Urgent.fm. Met een arsenaal aan D.I.Y. Instrumenten (van breinaalden en haarkammen tot muziekdozen) zoekt 
Echo Beatty bewust de eigen muzikale grenzen op, schipperend tussen broos en agressief, licht en donker. 

Na een eerste EP in eigen beheer (‘Tiny Organs Of Trust’) en een tournee die hun via Duitsland en Nederland tot 
in Tsjechië brengt, trekt Echo Beatty in de lente van 2011 tijdelijk naar Montreal. Ze werken er aan nieuwe num-
mers en trekken de studio in met producer Jeff McMurrich. McMurrich werkte eerder al samen met klinkende 
namen als Sandro Perri, Owen Pallett en Tindersticks. Met zijn aparte aanpak weet hij ook Echo Beatty’s subtiele 
en onvoorspelbare geluid succesvol vast te leggen. 

‘Tidal Motions’

Het full album ‘Tidal Motions’ is een feit en kan worden omschreven als elektrische folk doordrenkt met een 
subtiele Twin Peaks - dreiging. De mastering gebeurt door James Plotkin, die eerder hetzelfde deed voor bands 
als Sunn O))), Khanate, Earth en Isis.

Terug in België speelt Echo Beatty als support-act voor het Britse Still Corners en de Finse singer-songwriter 
Mirel Wagner. Ondertussen werd ‘Guests’ (uit ‘Tidal Motions’) opgepikt door Select op Stubru én door Radio 1. In 
navolging van andere bands als Kapitan Korsakov en Birds That Change Colour verscheen zonet Echo Beatty’s 
intieme 8-track sessie voor Spoor 8, opgenomen in een desolate scheepscontainer 
(hier te vinden:  http://www.spoor8.com/video/echo-beatty).



Releaseconcerten

‘Tidal Motions’ verschijnt in januari 2013 op Icarus Records in samenwerking met het Gentse Vynilla Vinyl.
Vynilla Vinyl is het huislabel van de  Gentse Vynilla Record Shop, een referentie onder muziekliefhebbers en 
bekend van eerdere releases van onder andere Amatorski, Love Like Birds, The Future Dead, en de Ruis-
bestuiving reeks. De plaat komt uit op vinyl en wie ze koopt krijgt er een bijzondere, door Echo Beatty zelf 
met de naaimachine nabewerkte Smeraldina-Rima zeefdruk bij.

Ter gelegenheid van de release speelt Echo Beatty twee concerten, in Salle Jeanne (Antwerpen, 18 januari) 
en de Minardschouwburg (Gent, 19 januari). Het voorprogramma wordt telkens verzorgd door het Canadese 
duo Solar Year (Montreal).
In december wordt de eerste single ‘Tidal Motions’ uitgebracht. (Clip: http://www.youtube.com/
watch?v=RN3QnB7zBY8

Icarus.fm

Icarus Records is het jongste wapenfeit van het radioprogramma en muziekplatform Icarus, opgericht door 
Jeroen De Wandel. Sinds 2008 brengt deze radioshow op het Gentse radiostation Urgent.fm elke zondag-
avond een unieke mix van ambient, post-rock, kraut, psychedelica en hedendaags klassiek. 

Maandelijks ontvangt Icarus.fm ook artiesten voor live-sessies, steeds gevolgd door een persoonlijk inter-
view. Nationale en internationale artiesten en bands als Liesa Van Der Aa, Love Like Birds, SX, Jan Swerts, 
The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble (NL), Jozef Van Wissem (USA), Machinefabriek (NL) en Rafael Anton 
Irrisarri (USA) kwamen voor hun grote doorbraak al langs in de Urgent.fm studio’s. Hun sessies leverden 
steeds unieke en exclusieve opnames op (voor een volledig overzicht: http://www.icarus.fm/livesessions.
html).

Naast de wekelijkse radioshow zijn er sinds 2012 ook de Icarus Nights, in een partnership met Democrazy 
Gent. Artiesten als The Catamites (het duo Chris Brokaw & Stephen O’Malley), Rafael Anton Irrisarri, Kreng, 
Nils Frahm en A Winged Victory For The Sullen maakten er drie succesvolle avonden van, en er staan er nog 
meer aan te komen.

Videoclip eerste single ‘Tidal Motions’: 
http://www.youtube.com/watch?v=RN3QnB7zBY8

www.icarus.fm
www.vynilla.be
www.echobeatty.com
www.onesolaryear.com
www.smeraldina-rima.com

Niet voor publicatie:

Voor meer info (of beeldmateriaal) over Echo Beatty, de plaat en de releaseconcerten of Icarus Records / 
Vynilla Vinyl, neem contact op met onze persverantwoordelijke:

Michiel Vanden Broecke    Jeroen De Wandel
michiel@icarus.fm    jeroen@icarus.fm
0032 496424650    0032 479660063

Bob Driege
bob@vynilla.be
0032 92237122


