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Arifa presenteert Danubian Voyage

9/6/2021 | De Donau ontspringt in Duitsland, stroomt oostwaarts door Centraal- en ZuidoostEuropa en mondt na 2829 km uit in de Zwarte Zee. Ensemble Arifa neemt ons in het nieuwe
concertprogramma Danubian Voyage mee op reis langs de culturen en de rijke geschiedenis van
aan de rivier gelegen landstreken. Onder meer de oude Grieken, Hongaren, Turken, Slowaken en
Bulgaren gebruikten de rivier eeuwenlang om te reizen. Arifa verbindt de culturen van deze volken
en voegt daarmee een nieuwe etappe toe aan de voortdurende reis tussen Oost en West, die zij
sinds hun oprichting maken. “In het Oosten zijn de ritmes en de modale muziek rijker, in het
Westen zijn juist de harmonieën verder ontwikkeld”, zegt Sjahin During, percussionist en
oprichter van het in Amsterdam gevestigde ensemble. “Er is niets mooier dan die twee werelden
samenbrengen. Wij komen alle vier uit verschillende culturen en kunnen binnen Arifa vanuit onze
eigen roots spelen, ons eigen verhaal vertellen.” Alle werken zijn door het ensemble zelf
geschreven. De première vindt op donderdag 8 juli 2021 plaats in Amsterdam, aansluitend volgen
er optredens in onder meer Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden en Keulen.
Arifa bestaat uit de vaste leden Sjahin During (percussie) en Franz van Chossy (piano). “Voor elk nieuw
project nodigen we andere gastmusici uit”, zegt During. “We zijn zeer vereerd dat de Bulgaarse kavalspeler Zhivko Vasilev en de Hongaarse cellist Bence Huszar zich voor Danubian Voyage bij ons hebben
aangesloten. Zhivko zorgt met zijn instrument voor een wat meer Zuid-Europese klank.” Westerse
klassieke instrumenten, piano en cello, smelten samen me de kaval (Bulgaarse herdersfluit) en een
uiterst creatieve percussie-set waarin verschillende continenten zijn vertegenwoordigd.
Roots
Ensemble Arifa verbindt eeuwenoude muziektradities uit de Balkan en Centraal-Azië (de zijderoute) met
hedendaagse vormen van westerse geïmproviseerde muziek en jazz. “We spelen niet zozeer
wereldmuziek maar het is wél muziek van de wereld”, zegt Sjahin During enigszins cryptisch. De leden
hebben Turkse, Bulgaarse, Hongaarse, Duitse en Nederlandse roots. Arifa, opgericht in 2010, speelde

meer dan 300 concerten op vijf continenten in 24 landen in vooraanstaande zalen en op toonaangevende
festivals, waaronder het Concertgebouw, het Bimhuis, festival Jazzahead!, Womex, het Havana
International Jazz Festival, het Shanghai World Music Festival, het Akbank Jazz Festival in Istanbul en
het BBC Broadcasting House in Londen. Het ensemble werkte samen met artiesten als Aynur Doğan,
Arto Tunçboyacıyan, Theodosii Spassov, Claron McFadden en Alex Simu. Vijf eerder uitgebrachte
albums oogstten internationaal lovende kritieken van onder meer het NRC, de Volkskrant, Trouw, het
Duitse Jazzahead, het Britse Songlines en Havana Libre in Cuba. Eén van de releaseconerten werd door
BBC Radio uitgezonden.
Kaval
Pianist Franz von Chossy, kaval-speler Zhivko Vasilev en cellist Bence Huszar zijn opgegroeid met
klassiek en jazz en hebben zich in de loop van hun carrières ontwikkeld in andere muziekstromingen en
vrije improvisatie. Zhivko Vasilev is de eerste muzikant ooit die (binnenkort) afstudeert aan de
jazzafdeling van Codarts in Rotterdam met als hoofdvakinstrument de kaval. Deze herdersfluit behoort tot
de oudste volksinstrumenten ter wereld. Over de exacte oorsprong is niet zoveel bekend. Wat we wel
weten, is dat de voorgangers Egyptische, Syrische en Griekse blaasinstrumenten zijn. Er bestaan
meerdere varianten van de kaval. Zhivko bespeelt de Bulgaarse kaval, de enige die nagenoeg volledig
chromatisch is. Dat maakt het instrument niet alleen geschikt voor eenvoudige volksmelodieën maar ook
voor geavanceerdere moderne muziek.
Arifa bestaat uit Zhivko Vasilev (Bulgarije) – kaval, Bence Huszar (Hongarije) – cello,
Franz von Chossy (Duitsland) – piano en Sjahin During (Turkije/Nederland) – percussie.
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Kijk ook op www.arifamusic.com
Videotrailer: https://www.youtube.com/watch?v=pl1-NsZrEjY
Vier tracks uit het programma zijn vorig jaar op EP uitgebracht. Beluister via Spotify:
https://open.spotify.com/album/1890hvfKpZmEFfTyEd7aSy?utm_source=embed_v2

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De
Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.

