Een groep meisjes en jongens, dat is naifu. Begin 2003 speelden Dominique, Cécile, France-Marie en
Raphaël (zang, drums, bas en gitaar) voor het eerst samen. In juni was naifu rijp voor de studio om haar
eerste demo met vier nummers op te nemen: Three Ladybirds And A Big Cockroach. Deze wordt gedraaid
op verschillende radio’s: Radio 21, Pure FM, Studio Brussel, Antipode LLN, Equinoxe (Namur),
Fréquence Plus (Andenne), Equinoxe FM (Liège), FM Brussel… Na deze positieve ontvangst krijgt
naifu de gelegenheid om op te treden op verschillende podia, oa de VK in Brussel of op Coq Rock in
De Haan. De groep is trouwens sedert februari 2004 lid van het Rarefish-collectief (www.rarefish.be).
In de zomer van 2004 nam naifu dan weer 8 nieuwe songs op waarvan er 4 op de 2de demo staan die A
Bit Of ANaughty Pony gedoopt werd. Begin 2005 komt het eerste volledige album uit met 12 nummers in
een speciale uitgave. De plaat luistert naar de naam Naughty Pony. In de lente vervangt Nil, drummer uit
het Rarefish-sterrenstelsel (A December Lake, Wixel) Cécile. Zij besloot zich te concentreren op haar
eigen projecten, maar zal met haar viool naifu af en toe nog op het podium vergezellen.
Muzikaal valt naifu moeilijk te situeren: Emo, Post-Grunge, Noise, Pop, Alt. Rock… waarom niet, maar
niet alleen dat. De invloeden van dit viertal gaan waarschijnlijk van de Pixies tot Neurosis via Fugazi,
Trail Of Dead of Blonde Redhead. Niettemin komt uit de eigen nummers van de groep een coherent
geheel te voorschijn met een opvallende vrouwenstem en compromisloze teksten. naifu houdt er
bovendien van om zoet en bitter, hard en zacht met elkaar te vermengen, zonder daarbij een duidelijke
scheidingslijn tussen beide aan te brengen; de bedoeling is om bij de luistenaar een verontrustende maar
fascinerende verwarring teweeg te brengen.

naifu bestaat uit:
• Dominique: zang
• France-Marie: bas
• Raphaël: gitaar
• Nil: drums

naifu: Japans voor mes. Het is een neologisme, afgeleid van het Engelse knife, omdat de Japanners traditioneel met stokjes aten.

