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De bruisende Balkan-nachten van Amariszi
Geschreven: 09 januari 2015

Amariszi  Nine Balkan Nights  ICUB4T MWCD  CUP 8060 / Music & Words
Als je muziek gebaseerd is op de klanken uit de Balkan dan wil je als band natuurlijk graag in die contreien spelen. Dat deed Amariszi in de zomer van 2013,
ze reisden door Bulgarije, Macedonië en Hongarije, speelden onder meer op het grote Sziget festival en ontmoetten lokale muzikanten. Nine Balkan Nights
is een muzikale indruk van die reis, vol bruisende energie en met fijne gasten.
Alle optredens van Amariszi tijdens de reis door de Balkan werden vastgelegd met een mobiele studio. Het moet flink wat extra baggage en werk bij het
opbouwen van een podium hebben opgeleverd, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Een lekker homogeen geluid dat zowel de energieke diversiteit van
Amariszi laat horen als enkele gasten die bepaald de moeite waard zijn. Zo spelen leden van de Bulgaarse band Oratnitza mee op Vodkavrouw (de gevoelig
indringende kaval in de intro geeft kippevel) en horen we de mooie rijpe stem van Galina Durmushiliyska (voormalig lid van Le Mystère des Voix Bulgares)
op de traditional Hai Digi, die in haar huiskamer werd opgenomen en waaraan nog extra kleur gegeven wordt door de vingervlugge accordeonist Angel
Chakarov. Percussionist Nikola Josifoski geeft met zijn darbuka een lekker lokaal tintje aan drie nummers, waaronder Mahalageasca, een fijne cover van
Mahala Raï Banda.
Maar ook zonder extra gasten zet Amariszi een lekker geluid neer, dat niet onderdoet voor de meeste Balkanbands. Doorstomende blazers in de
instrumentaal Dik Man, de fijne heldere stem van zangeres Merel Simons in liedjes als L’Oiseau (Piafachtig) of Ne Esterim (met een Astrud Gilbertoachtig
begin) en de regelmatig terugkerende aanstekelijke skaritmes in de bas gitaar of drumpartijen overtuigen gemakkelijk. En als ik afga op het enthousiasme
van het publiek in Ne Esterim moeten de toehoorders in de Balkanlanden net zo genoten hebben toen als de luisteraar van de cd nu. Bij optredens van
Amariszi mag een nummer niet ontbreken, en dat is Rakia, waarbij de drank rijkelijk mag vloeien, uiteraard is het ook te vinden op deze live registratie als
lekkere uitsmijter van het geheel.
Met hun debuutplaat Balkan Chaotika leverde Amariszi in 2012 al een mooi visitekaartje af, op Nine Balkan Nights wordt hun muzikale kracht nog maar
eens bevestigd en doen ze er alsof het niets is gewoon nog een schepje bovenop. Ze laten de bruisende Balkannachten keer op keer tot leven komen en er
mag gedanst worden. Een drankje heeft u vast ook wel in de kast staan.
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Recente concertberichten
NL/BE TOUR DUO MCGOWAN-MUNNELLY
David Munnelly (diatonisch accordeon) en Shane McGowan (gitaar) zijn de komende tijd weer te zin op verscheidene podia in België en Nederland.
Lees meer... (/concert/14266nlbetourduomcgowanmunnelly)

VASTE KERSTMANNEN OP TOUR
De Vaste Kerstmannen (ontstaan uit de vaste begeleidingsband van Gerard van Maasakkers) verzorgen deze maand vier warme optredens in EttenLeur, Eindhoven, Waalre en Den Bosch.
Lees meer... (/concert/14261vastekerstmannenoptour)

HORLEPIEP MET KERST IN DICKENSSTIJL
De oudste volksmuziekgroep van Brabant, Horlepiep, bestaat 40 jaar en treedt weer op in Dickensstijl. Dat doen ze op 18 december in Asten en op 27 december in NederweertEind.
Lees meer... (/concert/14259horlepiepmetkerstindickensstijl)

NADARA GIPSY BAND TOERT DOOR NEDERLAND EN BELGIË
Van 7 t/m 17 december toert de Nadara Gipsy Wedding Band uit Transsylvanië weer door Nederland en België.
Lees meer... (/concert/14258nadaragipsybandtoertdoornederlandenbelgie)

TOUR ANÚNA, VRIJKAARTENACTIE UTRECHT EN EINDHOVEN
Van 7 t/m 22 december toert het Ierse koor Anúna weer door Nederland met het kerstprogramma Christmas with Anúna. Folkforum mag in totaal vier sets vrijkaarten weggeven voor de
concerten in Utrecht (14 december) en Eindhoven (21 december).
Lees meer... (/concert/14256touranunavrijkaartenactieutrechteneindhoven)

SIDO MARTENS PRESENTEERT CD + BOEK WEERBARST IN OENTSJERK
Op zondagmiddag 11 december presenteert Sido Martens zijn nieuwe cd (plus boek) Weerbarst in het Friese Oentsjerk.
Lees meer... (/concert/14255sidomartenspresenteertcdboekweerbarstinoentsjerk)

HONGAARSE FOLKBAND SÖNDÖRGŐ NAAR PODIUM GROUNDS
Op vrijdag 2 december speelt de Hongaarse folkgroep Söndörgő in Podium Grounds in Rotterdam.
Lees meer... (/concert/14254hongaarsefolkbandsoendoergonaarpodiumgrounds)

CONCERTTOUR EN NIEUW ALBUM DULCE PONTES
Grande dame van de Portugese muziek Dulce Pontes komt van 6 t/m 11 december naar Nederland voor een concerttour en de release van haar nieuwe album Peregrinaçao.
Lees meer... (/concert/14252concerttourennieuwalbumdulcepontes)

MARY BLACK IN DE MELKWEG IN AMSTERDAM
Mary Black geeft op 14 oktober 2017 een intiem concert voor haar fans in De Melkweg in Amsterdam. De voorverkoop is vandaag, woensdag 16 november, begonnen via www.ticketmaster.nl
(http://www.ticketmaster.nl/event/177841?brand=nl_melkweg&camefrom=mw_nl&_ga=1.5403571.1477539578.1479311635).
Lees meer... (/concert/14251maryblackindemelkweginamsterdam)

UNICORN VIERT JUBILEUM IN OOSTERLEEK
Komende zondag, 20 november, viert swingfolkband Unicorn zijn 20jarig bestaan met de presentatie van hun nieuwe cd Destination Unknown in Oosterleek.
Lees meer... (/concert/14250unicornviertjubileuminoosterleek)

CUA DRIE DAGEN BIJ MULLIGANS IN AMSTERDAM
Het Ierse folktrio Cua is vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november te gast bij Mulligans in Amsterdam, zondag nemen ze deel aan de open Ierse sessie daar.
Lees meer... (/concert/14246cuadriedagenbijmulligansinamsterdam)

REÜNIECONCERTEN SISTRUM
Afgelopen woensdag gaf folkgroep Sistrum een eerste reünieconcert, wie dat gemist heeft kan op 19 november nog terecht in Dordrecht of op 21 januari in Zevenaar.
Lees meer... (/concert/14244reuenieconcertensistrum)

LE VENT DU NORD BIJ RASA UTRECHT
Op zondag 13 november staat de Canadese folkband Le Vent du Nord op het podium van RASA in Utrecht. Dit is hun enige optreden in Nederland.
Lees meer... (/concert/14243leventdunordbijrasautrecht)

VRIJKAARTEN VOOR THE KILKENNYS
De Ierse band The Kilkennys toert vanaf komende vrijdag door Nederland, Folkforum mag 8 sets vrijkaarten weggeven, 2 x 2 stuks voor elk van de concerten in Rotterdam (8/11), Middelburg
(11/11), Sneek (20/11) en Coevorden (4/12).
Lees meer... (/concert/14242vrijkaartenvoorthekilkennys)

VRIJKAARTEN VOOR I AM OAK IN DEN HAAG
Op zondag 6 november speelt I Am Oak in het Paard van Troje in Den Haag. Folkforum mag 2 x 2 vrijkaarten weggeven.
Lees meer... (/concert/14239vrijkaartenvooriamoakindenhaag)

PO’ RAMBLING BOYS BIJ PARELSESSIES UTRECHT
Op maandag 17 oktober is de Amerikaanse band Po’ Rambling Boys te gast bij de Parelsessies in De Parel van Zuilen in Utrecht.
Lees meer... (/concert/14235poramblingboysbijparelsessiesutrecht)

WEEKAGENDA
zo jan 29 NieuwBeerta
Linde Nijland (/agenda/icalrepeat.detail/2017/01/29/597//lindenijland)
zo jan 29 @15:00 Oisterwijk
Belem: Didier Laloy & Kathy Adam (/agenda/icalrepeat.detail/2017/01/29/544//belemdidierlaloykathyadam)
ma jan 30 @21:00 Eindhoven
Point Quiet (/agenda/icalrepeat.detail/2017/01/30/591//pointquiet)
zo feb 05 @15:30 Zaandam
Lady Maisery (/agenda/icalrepeat.detail/2017/02/05/531//ladymaisery)
zo feb 12 @14:30 Haarlem
Roots of Heaven Festival (/agenda/icalrepeat.detail/2017/02/12/580//rootsofheavenfestival)
zo feb 12 @15:00 Oisterwijk
Björn van der Doelen, Mathijs Leeuwis & Jeroen Kant (/agenda/icalrepeat.detail/2017/02/12/545//bjoernvanderdoelenmathijsleeuwisjeroenkant)
zo mrt 05 @15:30 Zaandam
The Lasses (/agenda/icalrepeat.detail/2017/03/05/532//thelasses)
za mrt 11 @20:30 Oisterwijk
Dayna Kurtz (/agenda/icalrepeat.detail/2017/03/11/546//daynakurtz)
Bekijk volledige kalender (/agenda/cat.listevents/2017/01/25/)
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