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'From the moment we decided to hunt down that whale and skin him alive, I knew we were
headin' towards the most terrifying expedition of humankind'
Het woeste zeemansbestaan, op een gammele boot in verre wateren, is één van de
terugkerende thema's in de muziek van de Antwerpse band Handkerchief. We horen de
havens van zeven zeeën in een onweerstaanbare mengeling van Europese rootsmuziek,
rock ‘n roll, ska, gypsy, surf, calypso en rumba. In hun onmiskenbare zeemansblues volgen
ze telkens weer de lokroep van de oceaan. Hun debuut Dancing Bones (2015) werd meteen
enthousiast onthaald in De Roma, en dubbel-lp Sea Rain River (2017) bracht de koers ook
op tournee door Nederland. Datzelfde jaar schreven ze ook de soundtrack voor de
bekroonde graphic novel Red Rider (Lectrr & Stedho). De vernieuwde bemanning wordt
nog steeds aangevoerd door de, schijnbaar al eeuwen tegen de wind in bulderende, stem
van kapitein Christof Annaert en komt met een opvolger die nog meer naar zeewier
smaakt.
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De band bestaat uit:
Christof Annaert (gitaar en zang)
Simon Beeckaert (contrabas)
Tijs Bonner (toetsen, gitaar en zang)
Floris De Smet (bassax)
Tom De Wilde (drums en percussie)
Sebastian Fischer (baritonsax)
Nele Paelinck (viool, accordeon)
Reinout Reggers (tenorsax)
Lies Vandeburie (trompet, zang)

Mutiny Ballads

'These songs are Mutiny Ballads, songs that
were recorded in hijacked places during
stolen moments. Songs made up in the crow's
nest of the heart. Written and played with
love under the warm blanket of the Antwerp
summer 2018'
De titel “Mutiny Ballads” verwijst naar de
onconventionele manier waarop
Handkerchief te werk gaat. De nummers zijn
opgenomen op verschillende locaties in
Antwerpen, waar de band telkens een eigen
studio optrok. Op deze manier trekt
Handkerchief de traditie van feld recordings
door naar de stedelijke context en verrast met de
sound van deze "wildlocation-recordings".
Eregasten op de plaat zijn Gunter Nagels (Donkey Diesel, Prima Donkey,
Pasmans) & Gregor Engelen (Antwerp Gipsy-Ska Orkestra, Gregor Terror & the
Calypso Gigolo's) die hun vocalen laten weerklinken op 2 nummers.
Mutiny Ballads komt op 13 april 2019 (Record Store Day) uit op 10” vinyl. In
Nederland wordt ze live voorgesteld op 1 juni 2019 in De Rozenknop Eindhoven.
Luister vooral even zelf:
https://itunes.apple.com/be/album/mutiny-ballads-ep/1452347270?l=nl
https://open.spotify.com/album/4zgzwNNyevZn1G20bTAdrE?
si=7MsXKndcREapgxy8DJNe1w
https://youtu.be/y22RyLP9HLE
Live
België

Nederland

11 april Missy Sippy, Gent
13 april Record Stores, tba
15 juni Vrij België, Deurne
22 juni Borgerrio, Antwerpen
22 juni Zomerfeest, Nijlen
5 juli Paenhuys Parkhappening, Hoegaarden
more tba

1 juni De Rozenknop, Eindhoven
2 juni Unlimited Festival, Zwolle
8 juni Naar zee, naar zee!, Leiden
15 juni Eindeloos Eiland Festival,
Wissenkerke
more tba

