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Album of the Week returns with a look at the staggering debut from Under the Reefs Orchestra.
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Album of the Week: Under the Reefs Orchestra

S/T | Passion of the

end of songs like a foregone conclusion. But the expected reveal isn’t a
cop out. It’s immensely satisfying.
UNDER THE REEFS ORCHESTRA / TUCUMAN / Live In Stud…
Stud…

“Hana” consists of mostly slide guitar, a delicately and delightfully
arranged composition that has little interest in moving outside of
beauty and grace. The diversity of ideas packed into this seven song
album is astounding. The terrain they cover is indebted to a variety of
forebears, but the group never sounds out of their element. As a trio,
they translate a history of music into an entirely new language.
On behalf of the band’s press representative, please consider donating
to Black Lives Matter.
Will Schube is a 21st century schizoid man.
Deep in the underbelly of Belgium’s jazz scene lies Under the Reefs
Orchestra, a trio of musicians who concoct the sort of music that is
perfectly encapsulated in their name. These are funeral dirges for the
barely dead, a shot of life for comatose cowboys. The bass is
omnipresent, this is heavy music. It emerges from caverns, already
formed and equal parts terrifying and enchanting. It’s a siren song
from the land of french fries and Jean-Claude Van Damme. Their selftitled debut is as mesmerizing as it is aggressive. Tones come and go
but the brooding timber of the sharp guitar chords and a saxophone
lasts forever. The sax, by the way, is so guttural that it sounds more
like the final moans of an injured animal than the instrument Coltrane
turned into a revolutionary weapon.
The band, consisting of Clement Nourry, Louis Evrard, and Marti
Melia boast obvious influences: there are heavy doses of psych-noise
on opener “Une île” and threads of jazz scattered throughout. “Sumo”
produces an immediate thizz face with its unrelentingly head-nodding
interplay of guitar, saxophone, and drums. Under the Reefs Orchestra
began as the solo project of Nourry―who plays guitar―but quickly
evolved into what the group describes as a power trio. Powerful does
little justice. This music can throw punches with the best of heavy
metal.
Under The Reefs Orchestra - Une île (O cial Video)

Occasionally, a yelping voice rises in the mix, just to remind us that the
ghost of Keith Jarrett remains omnipresent. In the past, European jazz
tended to play more loosely with psychedelic rock than traditional
American jazz, but the group’s wild concoction of krautrock,
minimalism, and hip-hop-inspired rhythms fits nicely alongside
stateside contemporaries.
Under the Reefs Orchestra sounds like what Kevin Parker imagines
Tame Impala sounds like. It’s boundary-pushing and brave without
ever actively pursuing these descriptors. On “Tucuman,” Nourry’s
guitar melts atop a lilting bassline and heavy, punishing drums from
Evrard. If King Crimson recorded all of their music in a cave, it might
sound somewhat like the music Under the Reefs make. Despite being a
trio, this truly is an orchestra. The title fits. They move and build with
the pacing of classical music, stacking chords and rhythms atop each
other in a relentless pursuit of vertical music. Under the Reefs
Orchestra are a slowly forming skyscraper, often offering blueprints
before fulfilling on the promise, which generally resolves towards the

It’s a stunning album, a debut that recalls a record that’s been on your
shelf for years. In describing the LP, Nourry had this to say: “The
underlying poetic idea is that by drowning, being at the bottom, losing
everything, we discover a new and hidden world.” The album is a total
submission of individual ego in favor of something sprawling and
multifaceted. Its parts are easily detectable but impossible to separate.
In trying to find something past death, Under the Reefs Orchestra have
discovered that the unavoidable noise of eternity can be quite
stunning.

Under The Reefs Orchestra
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We rely on your support to keep POW alive. Please take a second
to donate on Patreon!
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Toen gitarist Clement Nourry in 2016 zijn solo-album Under The Reefs uitbracht, kon hij niet voorzien
dat hij enkele jaren laten een band zou bestieren met dezelfde naam. Samen werken ze al een tijdje
aan een eerste album en na Tucuman en Sumo stellen ze nu Une Île voor.

https://luminousdash.be/singles/under-the-reefs-orchestra-une-ile-capitane-records/
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Ruim 7 minuten meeslepende, instrumentale jazz waarin de gitaar van Nourry de melodie voor zijn
rekening neemt. Eerst met volle ondersteuning van de sax van Marti Melia. Zacht deinend nemen ze
ons nietsvermoedend mee door een open landschap. Koetjes dansen vrolijk in de wijde, bijtjes
zoemen van bloem tot bloem, het zonnetje schijnt en de wereld is mooi.
Dat verandert echter allemaal wanneer de sax van Melia ons onverwachts en diep brommend een
stevige por in de rug geeft, we in een stroomversnelling terecht komen en we worden meegesleept
naar steeds woeliger water. De gitaar van Nourry
houdt nog even de schone schijn op maar
https://luminousdash.be/singles/under-the-reefs-orchestra-une-ile-capitane-records/
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“resistance is futile”. Ook hij verliest stilaan de controle met een dolle rit tot gevolg. Pas tegen het
eind van het nummer komen we terug in rustiger vaarwater terecht. Uitgeput en naar adem
snakkend, een illusie armer en een levensles rijker zijn we blij dat we de overkant gehaald hebben.
Trek dus je badmuts aan en laat je meedrijven op dit intense nummer van Under The Reefs
Orchestra. Als je toch bezig bent, kijk dan misschien ook eens naar de mooie videoclip van fotograaf
Olivier Donnet. Je ziet er de Italiaanse danser Federica Porello aan het werk in een choreogra e van
Anne-Laure Lamarque. Ge lmd in de straten van Brussel.
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Under The Reefs Orchestra – Under The Reefs Orchestra (★★★½): Expressieve en onvoorspelbare klass

Een Belgisch instrumentaal powertrio; dat is een korte, maar perfecte beschrijving van
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Under The Reefs Orchestra – Under The Reefs Under
Orchestra
(★★★½):
Expressieve
en onvoorspelbare
klasse
The Reefs
Orchestra
dat zich tussen
de grenzen van jazz
en alternatieve rock
bevindt. In de band wordt gitarist en componist Clément Nourry vergezeld door

saxofonist Marti Melia en drummer Louis Evrard. Het drietal werd in 2017
Under The Reefs Orchestra – Under The Reefs Orchestra (★★★½): Expressieve en onvoorspelbare klasse
geïnspireerd door de Franse kamermuziek van de negentiende eeuw en artiesten zoals
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Jim O’Rourke en Moondog en kwamen zo samen voor een eenmalig optreden op Les
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Nuits in datzelfde jaar. Na een fantastisch optreden konden ze met hun enthousiasme
geen blijf meer en zo ontstond er een lang proces rond het maken van het


  Ř Œ ¢

debuutalbum dat vandaag eindelijk uitkomt. Versta ons zeker niet verkeerd, want het
was het wachten absoluut waard.
Hun selftitled-album is een instrumentaal geheel dat zich overspant en genadeloos
zweeft doorheen genres zoals jazz, psychedelica, artrock en zelfs postrock. Zelf
beschrijft de band het als: ‘Een instrumentale speeltuin vol smeltende folk-invloeden,
jazz uit de jaren vijftig en postromantische muziek’. Desalniettemin weet de Belgische
band een samenhangende nuance te voorzien die bestaat uit persoonlijke
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Under The Reefs Orchestra – Under The Reefs Orchestra (★★★½):
Expressieve en onvoorspelbare klasse
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Cory Wong - Trail Songs: D
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Een Belgisch instrumentaal powertrio; dat is een korte, maar perfecte beschrijving van

Nieuwe single Bob Mould "Forecast of Rain"

Under The Reefs Orchestra dat zich tussen de grenzen van jazz en alternatieve rock

14 juli 2020

bevindt. In de band wordt gitarist en componist Clément Nourry vergezeld door
saxofonist Marti Melia en drummer Louis Evrard. Het drietal werd in 2017

Nieuwe single Rejjie Snow
DOOM & Ca...
14 juli 2020

https://www.dansendeberen.be/2020/06/05/under-the-reefs-orchestra-under-the-reefs-orchestra-expressieve-en-onvoorspelbare-klasse/?fbclid=IwAR0E-dm25N…
geïnspireerd door de Franse kamermuziek van de negentiende eeuw en artiesten zoals

Jim O’Rourke en Moondog en kwamen zo samen voor een eenmalig optreden op Les

12 juli 2020

SUMI & Patches @ Museum
(Inuit Exit): Onbek...
12 juli 2020

1/6

Nieuwe single Bill Callahan
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Nuits in datzelfde jaar. Na een fantastisch optreden konden ze met hun enthousiasme
geen blijf meer en zo ontstond er een lang proces rond het maken van het
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was het wachten absoluut waard.
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zweeft doorheen genres zoals jazz, psychedelica, artrock en zelfs postrock. Zelf

beschrijft de band het als: ‘Een instrumentale speeltuin vol smeltende folk-invloeden,
jazz uit de jaren vijftig en postromantische muziek’. Desalniettemin weet de Belgische
band een samenhangende nuance te voorzien die bestaat uit persoonlijke
interconnectie die we meteen horen vanaf het begin. Zo komen er verschillende
elementen naar boven en weet het trio even los als strak te klinken.

woeliger water; het gebeurt geheel onverwachts en neemt ons mee op een dolle rit.
Ook de gitaar van Nourry verandert plots in een rampzalige catastrofe die ons wel
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Under The Reefs Orchestra - Une île (O cial Video)

8 juli 2020

De vijf van “Den Beir” (29 j
juli)
5 juli 2020

Interview Donny Benét: 'Do

