
Naive Set 
 
Biografie 
“You really fucked me up”, dat zijn de eerste woorden die Mikey Casalaina zingt op het nieuwe album van 
Naive Set. Maar dat is in de muziek niet terug te horen. Zodra de andere instrumenten invallen herkennen 
we direct het warme geluid en de aangename melodieën van de band. “Zorgeloos sprankelende indiepop” 
noemt de Volkskrant het. “Classic-indie artisans,” schreef MOJO. De nummers van Naive Set doen denken 
aan artiesten als The Modern Lovers, Elvis Costello en Ultimate Painting. 
 
Over Ultimate Painting gesproken: dit derde, titelloze album werd opgenomen door James Hoare, zanger 
en gitarist van die band. Twee keer reisde Naive Set in een veel te klein autootje – gitaren op schoot – af 
naar Londen, om in het appartement van Hoare een elftal nummers op tape vast te leggen. Zo direct 
mogelijk. Het resultaat: een band die zowel spontaan als bedachtzaam klinkt. 
 
De hoes van het album, ook deze keer ontworpen door kunstenaar Marijn van Kreij, sluit daarbij aan. Van 
Kreij maakte een viertal schijnbaar onsamenhangende collages, die bij nadere bestudering toch meer met 
elkaar te maken blijken te hebben. Deze spanning vind je ook terug in de optredens van Naive Set, die 
tegelijkertijd energiek en breekbaar zijn, als een Jenga-toren waar bijna de laatste steen uit wordt 
getrokken. Maar vlak voordat alles echt fucked up wordt, en de toren in elkaar stort, is er de muziek. 
 
Citaten 
“Dragon is een zorgeloos sprankelende indiepopplaat om als een blok voor te vallen.” — De Volkskrant (****) 
“Onweerstaanbare melodieën […] fijne koortjes […] tintelfrisse gitaarpartijen. […] Heerlijke plaat.” — OOR 
“Impressing classic-indie artisans.” — MOJO Magazine 
“Naive Set maakt slimme, überaanstekelijke indiepop. Opgepast, hier raak je aan verslingerd.” — VPRO 
3voor12 
“Eenvoudigweg wonderschone liedjes.” — Kicking the Habit (AAA rating) 
“They were charmingly naive and I taught them some worldly things.” — Ian F. Svenonius 
 
Links 
naiveset.nl 
facebook.com/naiveset  
twitter.com/naiveset  
soundcloud.com/naiveset 
naiveset.bandcamp.com 
 
Video’s 
So Far So Gone — official video (by Roman Ermolaev) 
Dieter Rams’s Wife — official video (by Rolf Glasmeier and Günter Steinle) 
Rabbits — official video (by Marijn van Kreij and Sterling Hoch) 
Midnight, Amsterdam — official video (by Suédy Mauricio and Marijn van Kreij) 
Let Me Down — live (Converse Red Light Sessions) 
Dieter Rams’s Wife — live (De Wereld Draait Door) 
Like That — live (De Wereld Draait Door) 

http://naiveset.nl/
https://facebook.com/naiveset
http://twitter.com/naiveset
https://soundcloud.com/naiveset
https://naiveset.bandcamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eUuXFB4T23o
https://www.youtube.com/watch?v=YpaVV0CVt2E
https://www.youtube.com/watch?v=eG5LVA5Li_4
https://www.youtube.com/watch?v=dnvemfA8O30
https://www.youtube.com/watch?v=fuo8sosr-2A
https://www.youtube.com/watch?v=QMNerdy4z8U
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/350578
https://www.youtube.com/watch?v=z2kCJBqtkds


Contact 
Boekingen: Mitchell Quitz, mitchell@rocknrollhighschool.nl 
Overig: Arie van Vliet, boringarie@gmail.com 
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