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Amariszi – Babel Fish
zaterdag 25 februari, 2017
door Roelof Noorda
Amariszi – Babel Fish
Label: AAC rec.
Eindresultaat: 7,5
“Laat de zomer maar komen, we zijn de regen en storm nu wel zat”. Het is een zin die in februari veel
over de tafel gaat. De invloed van het weer, daar hebben we maar weinig vat op, maar het is wel
mogelijk om het gevoelstemperatuur te beïnvloeden.
Met enige hulpmiddelen kom je verder dan verwacht. Een van deze hulpmiddelen is het nieuwe album
van Amariszi. De zonnige Balkansfeer doet je direct wanen op een zonnige Oerol, Munidal dag of een
ander theater festival. Het “Cadirimin Üstüne” en “Manzana Azul” zijn vrolijke swingende klanken uit de
Balkan. Een achtkoppige band weet je direct mee te voeren in hun zigeunerpop. Het ligt gemakkelijk in
het gehoor waardoor het laagdrempelig is om deze soort van muziek uit te proberen. Naast de vrolijke
klanken van “Ein Ewiger Tanz” weet de Amsterdamse band ook melodramatisch uit de hoek te komen
met “Het Vertrek”. Het is het enige Nederlandstalig nummer op dit album. Het is wat jammer, want hier
weet deze band zich te onderscheiden van veel Nederlandstalige pop. Maar misschien komt het ook dat
dit verstaanbaar voor mij is, want de vertaling van het Balkan, is niet meer wat het is geweest. Wellicht
dat men daarom denkt om enkele songs in het Engels (“Reflecting Scars”) en Frans (“Va t’ en Fou) te
gaan doen.
Deze Nederlandse Balkan mag er zeker internationaal zijn!
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Stathe Sessie: Josh Savage
Stathe Utrecht
woensdag, maart 1, 2017  20:30
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De tweetalige Britse singer
songwriter Josh Savage tourde door
Amerika, Europa MiddenOosten en
ston »
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DIRECT + Support
De Oosterpoort Groningen
donderdag, maart 2, 2017  20:00
Een van de succesvolste rockbands
van Nederland €20 exclusief €3,10
servicekosten Vrije sta en (een »
Delen
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Picidae – It’s Another Wor d
Noorda

The Dolmen + Pyrolysis
Poppodium P60 Amstelveen
donderdag, maart 2, 2017  20:00
The Dolmen is een vijftallige groep
heidense rebelrousers van het
mystieke eiland van Portland aan »
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Frontier Ruckus – Enter The
Kingdom
Noorda

In The Whale (USA) live at Winston Kingdom
Winston Kingdom Amsterdam
donderdag, maart 2, 2017  21:00
In The Whale’s music resonates with
anyone thirsting for the time when
bands simply rocked. That nos »
Delen
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