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‘The Sofa Managements’ van Ecila is de tweede release voor het nieuwe Gentse label Icarus
Records, dat een platform wil bieden aan muziek die afgebakende muzikale grenzen
overschrijdt. Net als bij de eerste release, het alom warm onthaalde ‘Tidal Motions’ van Echo
Beatty, brengen Icarus Records en Vynilla Vinyl (het label van de Gentse platenwinkel Vynilla)
‘The Sofa Managements’ samen uit. Het album wordt officieel gereleased op de Icarus Night met
Raime in de Gentse Studio Skoop (24/5).
Ecila
De uit Wit-Rusland afkomstige Ecila (Sveta Shljachova) verblijft al jaren in België. De voorbije 15 jaar
was ze samen met partner Nikita Chudjakov betrokken bij verschillende muzikale projecten. Ze richtten samen het break-core project STREFF op, het meer electronica-idm georiënteerde Elements Of
Sci-Fi, en Ecila was lid van de Kosmozo crew. Vorig jaar nog bracht ze onder de naam Alice In
Kosmoland het album Stories uit.
‘The Sofa Managements’
Ecila stelt haar debuutalbum The Sofa Managements voor op de Icarus Night met Raime (24/5) in de
Gentse Studio Skoop. Het album - de tweede release op Icarus Records/Vynilla Vinyl - bevat zowel
knisperende, dubby electronica als wijdse ambient. Inspiratie haalde Ecila onder meer bij de engelen;
een citaat van Moses Maimonides vat voor haar het best de manier waarop:
“...This leads Aristotle in turn to the demonstrated fact that God, glory and majesty to Him, does not do
things by direct contact. God burns things by means of fire; fire is moved by the motion of the sphere;
the sphere is moved by means of a disembodied intellect, these intellects being the ‘angels which are
near to Him’, through whose mediation the spheres [planets] move... thus totally disembodied minds
exist which emanate from God and are the intermediaries between God and all the bodies [objects]
here in this world. “ Guide for the Perplexed II:4.

The Sofa Managements werd geproducet door Sveta Shljachova (Ecila) en gemastered door Nikita Chudjakov. Het album verschijnt op een beperkte met de hand genummerde oplage van 200
vinyls (clear vinyl) inclusief downloadcode. De LP’s zullen voor het eerst te koop zijn tijdens de
Icarus Night met Raime op 24/5 in de Studio Skoop in Gent.
Label
‘The Sofa Managements’ van Ecila is de tweede release voor het samenwerkingsverband Icarus
Records/Vynilla Vinyl. Beide Gentse labels brachten eerder samen ‘Tidal Motions’ uit, het alom
warm onthaalde debuut van Echo Beatty. Eerdere releases op Vynilla Vinyl omvatten werk van
o.a. Tiny Legs Tim, Love Like Birds en Amatorski. Icarus Records werd vorig jaar opgericht en wil
een platform bieden aan muziek die de afgebakende muzikale grenzen overschrijdt.
The Sofa Managements wordt officieel gereleased op de Icarus Night met Raime in de Gentse
Studio Skoop (24/5).
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