
PEAR - Bio

PEAR werd 1n 1990 opgericht door  singer 
songwriter en producer Paul Stolp. Van sommige 

songs waren er al demo opnamen gemaakt die in die fase al op 
nationale radio werden gedraaid: heftige gitaarmuziek met prachtige 
vocale harmonieën. Met het ruige gordijn eraf blijven de liedjes 
overeind en vaak akoestisch gespeeld. Vrij snel na de oprichting van 
PEAR   werd Herman Bouman bassist. Een drummer en een tweede 
zanger/gitarist waren moeilijk te vinden. Maar uiteindelijk in 1992 
voegden drummer Thomas de Jager en zanger/gitarist Jacob zich bij 
PEAR. 
De band ging al snel live spelen en niet veel later verscheen het 
debuutalbum Man Go!. Bij het roemruchte Kelt records in samen 
werking mer orMusic. Een paar maanden werd een Split 7" met de 
band Thud! bij Kelt uitgegeven. Er verschenen goede recensies in 
binnen- en buitenland en PEAR speelde veel in het clubcircuit (Vera, 
Atak, Doornroosje, Nighttown, etc) en deed zelfs een tour in Rusland, een hoogtepunt (lees 
het verslag voor SPN). Hierover verscheen een documentaire en een videoclip. Na deze tour 
verschenen nog twee nieuwe nummers op de Brest de Kelt CD. In 1994, een paar weken 
voordat PEAR hoofdact van een festival in Paradiso zou spelen, ging de band uit elkaar. PEAR 
was weer solo een project. Thomas and Jacob gingen naar The Serenes. In 1995 verscheen 
nog een PEAR song op de CD Beats and Bedrocks. 

 En nu in 2012 verschijnt het tweede album 'Logical 1, 
Logical 0' wat voor het overgrote deel in 1994 werd 
opgenomen tezamen met de Rusland documentaire op 
DVD. Aan de CD werkte o.a. Jurgen Veenstra 
(Moonlizards/Avery Plains) en Jacob Veenstra 
(PEAR/Serenes) mee. Luister hier naar MP3 fragmenten 
van het L1L0. 
Wil je meer weten over wat andere mensen van PEAR 
vinden? Lees de reviews en interviews in de PDF files 
hieronder. 
Optredens zijn gepland voor 2013.

Het Rusland verslag voor Stichting  Popmuziek Nederland : 

Reviews en interviews 
Klik op de PDF iconen: 1.   2.   3. 
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Discografie:

Man Go! | 1992 | CD | Kelt/orMusic

 
1. Toy
2. Decency
3. (Don't believe in) burning (love)
4. Pear
5. Nagman
6. Coming back
7. Mr Bob (way say ain't!)

Split 7" met Thud! | 1993 | 7" Vinyl | Kelt/orMusic

 
1. Thanks Keith!
2. Justine

Brest de Kelt | 1994 | CD | Kelt/orMusic

 
1. All turn Grey
2. Attitude
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Beats and Bedrocks | 1995 | CD | SB records/orMusic
   

1. Life and how to live it

Logical 1, Logical 0 | 2012 | CD | orMusic
 

1. I Have a Dream 
2. L.A.'s Note On My Bike 
3. Black Means Life 
4. Life and How to Love It (Sweet) 
5. Belgium 
6. Eye 
7. I Had a Dream 
8. Chair Next to Peter 
9. It's Goodbye Forever 
10. Six Roses for Mr. Fuckface (Sail the Souls) 
11. A Centaur's Dreams 
12. Life and how to Live It 
13. Lullaby  

Where to buy:
L1L0 CD mét DVD en eerder materiaal, alsmede MP3 downloads zijn te verkrijgen via het label 
orMusic: http://www.pmmp.nl/orMusic/releases5.aspx 
Meer informatie over PEAR (zoals reviews) en contact: www.pmmp.nl/PEAR.
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