
By turns restless and exciting, Ghent based band Pruikduif mixes 
a post-punk attitude with challenging pop tunes. You can 
recognize their specific sound as a very energetic one, using 
unconventional rhythms intertwined with elusive vocals. Odd, yet 
highly memorable.

Biography

Pruikduif was formed by four friends as the result of a ping pong jam 
session. With no real ambitions they started playing for the sheer fun of it. 
Soon a bunch of ''songs'' emerged and the band started playing live shows. 
As they focused on live performance, their songs were subjected to a 
constant f low of change. They would play in bars, squads and on art 
shows, in search of their own sound. In 2012 Pruikduif was selected to 
play at Boomtown Festival, they then realized the time was right to start 
building their own recording studio. With just a small budget and a strong 
belief in DIY-principles they started to record and mix their debut EP 
janapaman, giving it their own distinctive sound. After f inishing the 
mixes, Pruikduif successfully applied to be part of Record Store Day 
2015. Musicmaniarecords subsequently offered to release janapaman on 
its label.

Schipperend tussen onrust en opwinding combineert de Gentse 
band Pruikduif een postpunk attitude met uitdagende poptunes. 
Hun rauwe songstructuren maken plaats voor expressieve 
instrumentale uitbarstingen en vlijmscherpe hooks. Schelle gitaren, 
opzwepende bassen, catchy melodieën en schreeuwerige vocals 
smelten samen in een energieke sound.

Biografie

Pruikduif ontstond uit een reeks spontane jamsessies op de zolder 
van de gebroeders Naessens. Het duurde niet lang vooraleer enkele 
nummers ontstonden en optredens volgden. Ze speelden geregeld 
in cafés, kraakpanden en op tentoonstellingen, op zoek naar hun 
eigen sound. Na geselecteerd te worden voor het Boomtown 
festival bouwden ze een opnamestudio en namen met een beperkt 
budget en uitgesproken ‘DIY’ attitude hun debuut EP janapaman 
op. Met deze opnames versierde Pruikduif een plek op Record 
Store Day 2015. Vervolgens besloot Musicmaniarecords janapa-
man onder hun label uit te brengen.

‘Er is rammelen en er is rammelen, was ons eerste gedacht bij de 
allereerste track die we van Pruikduif op vi.be hoorden. Een halve 
minuut later begrepen we al waarom er in de Gentse muziekscene 
ineens wel redelijk wat fuzz is over de 'vier vrienden inclusief 
twee broers'. Rico Naessens heeft alleszins een geweldig, speciaal 
stemgeluid, dat speciaal voor punknoise lijkt gemaakt. Er wordt 
bovendien vingervlug op overstuurde gitaren gegrooved en op een 
ultra-droge snare gemept. Smijt er nog wat psychedelische synths 
boven en wij staan te trappelen om het toe te geven: die Pruik-
duif, dat is een verdomd opwindend bandje.’

Katrien Brys
De Morgen Cult magazine / zone 09

‘Ja, ook onze aandacht werd eerst getrokken door de bandnaam. 
Maar als daarachter maffe muziek schuilt, hebben we daar geen 
probleem mee. Psychedelische rock uit Gent! Vier vrienden, 
waaronder twee broers, waren nooit echt van plan een band te 
beginnen. Uit ettelijke nachtelijke jamsessies in hun zelfgemaakte 
zolderstudio groeiden eclectische songs. Pruikduif focust op live 
performance en scoorde via vi.be een spot op Boomtown 2012. 
Prettig gestoord spelplezier, daar houden we wel van.’

Poppunt magazine nr. 55

Het Gentse viertal Pruikduif was nooit van plan een plaat op te 
nemen, laat staan om bekend te worden. wat allicht verklaart 
waarom ze nooit veel tijd in een groepsnaam hebben gestoken. 
Maar zie: een paar opgemerkte optredens en een alsmaar 
groeiende fanbase verder, is Pruikduif in ons land plots de 
vaandeldrager van de psychedelische punk. Of zo. Het is moeilijk 
een etiket op hun debuut-EP "janapaman" te plakken, maar één 
ding is ontegensprekelijk: het rammelt voortreffelijk.

Ben Van Alboom Standaard magazine

Pruikduif's post-punk grooves were brought to our attention thanks 
to Bright Entity, who tipped the four-piece as a Belgian band to 
follow. And, with this debut release, the Ghent based outfit burst 
onto the local scene, its blend of short-fused energetic speed-garage 
for all touching all the right spots.

The Word Magazine
"The 25 best Belgian releases of 2015"

"Music Mania also features much visual stimuli: it's a corking little 
vinyl-everywhere record store, where Clash catches the excellent 
pruikduif, a local band who play often intricate, sometimes 
psychedelic post-punk to an enthusiastic crowd that continues 
outside."

Clash Magazine

Press

"De 15 ontdekkingen van 2015"
Pruikduif - Do It To Win

Zender
Studio Brussel



Upcoming shows:

25.06.2016 - Copacobana, Ghent 
10.05.2016 - Café Video, Ghent 

22.04.2016 - Ik zie u graag, Mezz, Breda

Past shows:

05.02.2016 - Retrovelinx, Tongeren
12.12.2015 - Glimps, Music Mania, Ghent

05.12.2015 - In De Ruimte, Ghent (with Maze)
19.11.2015 - Het Bos, Antwerp (with The Wave Pictures) 

11.11.2015 - Charlatan, Ghent, EP release show 
31.05.2015 Vooruit, Support for Ought, Ghent, BE 
18.04.2015 Record Store Day, Vooruit, Ghent, BE 

26.07.2014 Bruksellive, Brussels, BE
11.07.2014 Rock Earthfeild, Ertvelde, BE

28.06.2014 De Nachtwacht, Tielt, BE
04.05.2014 De Kleine Hedonist, Antwerp, BE

29.03.2014 Londen Calling, Brussels, BE
07.12.2013 Charlatan, Ghent, BE (with Different Fountains and Elmer) 

21.10.2013 Krawietel, Ghent, BE
19.07.2012 Boomtown, Ghent, BE

18.07.2012 La Resistenza, Ghent, BE
15.07.2012 Fatima, Ghent, BE

14.07.2012 Polderfest, Sint-Jan-in-Eremo, BE
03.07.2012 Kinky Star, Ghent, BE

12.06.2012 Once Upon A Festival, Laarne, BE
26.04.2012 Slachthuis, Ghent, BE
25.02.2012 Renold, Brussels, BE

22.02.2012 De aap, Ghent, BE

links:

music   https://soundcloud.com/pruikduif
video   https://www.youtube.com/watch?v=l8S1By_s5uU 
facebook   https://www.facebook.com/Pruikduif 
instagram   https://instagram.com/pruikduif 
website   http://www.pruikduif.be

Katrijn Respeel 
k.respeel@gmail.com 
+32 495 43 38 90

info@pruikduif.com





EP artwork


