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Nishtiman
Zoals je het land Koerdistan nergens op een kaart aantreft, zo vind je
in een platenzaak ook geen cd in de categorie ‘Koerdisch’. Voor een
culturele invloedsfeer als Koerdistan hebben atlassen en instellingen,
maar ook politieke beslisorganen een blinde vlek – de UNESCO,
bijvoorbeeld, vertegenwoordigd slechts soevereine staten.
Nishtiman is een nieuw collectief dat hierin verandering wil brengen;
waar geschiedenis en politiek de Koerden altijd verdeeld hebben, wil
Nishtiman hen juist verenigen. Met elkaar – Koerden uit Iran, Irak
en Turkije –, maar nadrukkelijk óók met de rest van de wereld. Dat
blijkt alleen al uit het feit dat artistiek leider en vermaard percussionist Hoessein Hajar Zahawi twee Fransen bij zijn project betrok.
Het woord nishtiman betekent ‘vaderland’ in het Koerdisch – een
naam met een grote symbolische lading voor een groep musici zonder land, die echter een thuis hebben gevonden in hun muziek.
Hoessein Hajar Zahawi werd in 1980 geboren in de Irakese stad
Khanaqin. Zijn familie was politiek actief en moest, om aan de etnische zuiveringen te ontkomen, vluchten naar Iran, vanwaar het gezin
vervolgens naar Londen emigreerde. Als muzikant was Zahawy
autodidact en in het Westen begon hij de muziek uit zijn vaderland
op te zoeken, onder meer via het in België gevestigde Koerdische tvstation MED TV. De MED TV-studio’s in Denderleeuw, een klein
plaatsje bij Brussel, waren een ontmoetingsplek voor musici van over
de hele wereld. Hier zette Zahawy als zestienjarige vanaf 1996 zijn
eerste schreden als professioneel musicus en leerde hij collega’s uit
Turkije, Syrië, Iran, Armenië en zijn thuisland Irak kennen. Op die
manier speelden de studio’s een belangrijke rol bij het uitwisselen
van ideeën en idealen en bij het ontluiken van een renaissance van
Koerdische cultuur in ballingschap. Zahawy: “Het was de enige plek
waar we elkaar konden ontmoeten en van elkaar leren.”
Inmiddels is er veel gebeurd en zijn er talloze kanalen om Koerdische
muziek te beluisteren. Maar nog steeds is het vooral een smaak voor
connaisseurs, aldus Zahawy. Vanuit de wens om Koerdische muziek
bij een breder internationaal publiek onder de aandacht te brengen
besloot hij een eigen ensemble op te richten. Daarvoor benaderde
hij allereerst de virtuoze kemençe-speler Sohrab Pournazeri, die de
muziek voor het project schreef. Samen met Pournazeri verzamelde
Zahawy musici uit, omwille van de diversiteit, verschillende delen van
Koerdistan om zich heen, van Turkije tot Iran. Daarbij werden ze beperkt door buitenmuzikale factoren – de oorlog in Syrië maakte het
hun bijvoorbeeld onmogelijk om musici uit dat deel van Koerdistan
in het ensemble op te nemen.
Het ensemble bestaat uit zeven leden: Hoessein Hajar Zahawy op
daf, een grote Perzische lijsttrommel of tamboerijn; Sohrab
Pournazeri op tanboer (een geplukt snaarinstrument met lange hals
uit Iran), kemençe (een rechtop gehouden vedel uit het Zwarte Zeegebied) en zang; Goran Kamil op oed, een peervormige luit; Ertan
Tekin op zorna (een schalmei), balaban (een Iraans dubbelrietinstrument) en duduk (een Armeens blaasinstrument met een opvallend
groot riet); zangeres Sara Eghlim; en de beide Fransen Robin Vassy
op Afrikaanse percussie en Leila Renault op contrabas. De ensembleleden zingen ook geregeld samen.
Het streven van Nishtiman is om Koerdische muziek, altijd gezien
als onderdeel van de Perzische, Arabische of Turkse muziek, op
de wereldkaart te zetten. “We mixen bewust verschillende stijlen,”
zegt componist Pournazeri, “met de intentie om het internationale
publiek een breed en gevarieerd beeld te geven van wat Koerdische
muziek is.” De musici combineren Koerdisch en Afrikaans slagwerk, putten rijkelijk uit de mystieke soefitraditie, maar hebben ook

populaire melodieën en liefdesliedjes op hun repertoire. Eén van de
redenen voor de brede oriëntatie van Nishtiman is dat Koerdistan
volgens Zahawy behoort tot een veel groter gebied met een gemeenschappelijke muziek, dat zich uitstrekt van Zuid-Spanje tot India, via
noordelijk Afrika, de Balkan, Griekenland, Anatolië, het MiddenOosten, de Kaukasus en Iran.
In dit gebied tref je allerlei verwante instrumenten en speeltechnieken
aan, over de grenzen van landen en muziektradities heen. Het is dan
ook niet toevallig dat het Afrikaanse slagwerk dat Robin Vassy bespeelt zo goed samengaat met Koerdische ritmepatronen. Nishtiman
is zich nadrukkelijk bewust van dit samenspel van diversiteit en samenhang. Zahawy: “Het is belangrijk om je identiteit te bewaren, om
te weten waar je vandaan komt, maar ook om veelzijdig te zijn.”
De muziek van Nishtiman gaat dan ook verder dan folklore of nostalgie. Het is een amalgaam van uitbundige Koerdische feestmuziek,
ragfijne improvisaties en extatische samenzang, in een nieuwe stijl
die de Koerden onderling en met de rest van de wereld verbindt.
“De tijd is rijp om Koerdische nationale muziek als een zelfstandige
culturele beweging met een eigen bestaansrecht te promoten,” zegt
Zahawy, “en Nishtiman is een eerste stap in deze richting.”

English

Nishtiman
Just as you won’t find the country of Kurdistan on the map of the
world, you won’t find any CDs under ‘Kurdish’ in a record shop.
Atlases and institutions have a blind spot for a cultural sphere of
influence like Kurdistan, and so do international political organizations – the UNESCO, for example, only represents sovereign states.
Nishtiman is a new collective that wants to change all this. Whereas
history and politics have always divided the Kurds, Nishtiman wants
to unite them. With each other – Kurds from Iran, Iraq and Turkey – but also and emphatically with the rest of the world. The very
fact that artistic leader and renowned percussionist Hoessein Hajar
Zahawi has asked two French people to be in his project already
shows this. The word nishtiman means ‘fatherland’ in Kurdish – a
name with a heavy symbolic charge for a group of musicians without
a country, who nonetheless have found a home in their music.
Hoessein Hajar Zahawi was born in 1980 in the Iraqi city of
Khanaqin. His family was politically active, and to escape the ethnic
cleansing had to flee to Iran, from where the family then emigrated
to London. As a musician, Zahawy was self-taught, and he began
to seek out music from his fatherland, among other places through
the Kurdish TV station MED TV situated in Belgium. The MED
TV’s studio in Denderleeuw, a small town near Brussels, was a
meeting place for musicians from all over the world. Here, starting
as a 16-year-old in 1996, Zahawy took his first steps to becoming a
professional musician, meanwhile getting to know colleagues from
Turkey, Syria, Iran, Armenia and his birthplace, Iraq. The studio
played an important role in the exchange of ideas and ideals in that
manner, and in awakening a renaissance of Kurdish culture in exile.
Says Zahawy, ‘It was the only place where we could meet and learn
from one another.’

repertoire. One of the reasons for Nishtiman’s broad orientation is
that Kurdistan, according to Zahawy, is part of a much larger region
with a common music that extends from southern Spain to India via
North Africa, the Balkans, Greece, Anatolia, the Middle East, the
Caucasus and Iran.
In this region, you will come across all sorts of related instruments and playing techniques that extend across the boundaries of
countries and musical traditions. It is therefore no coincidence that
the African percussion played by Robin Vassy goes so well with
Kurdish rhythmic patterns. Nishtiman is extremely conscious of this
interplay of diversity and cohesion. Says Zahawy, ‘It’s important to
preserve your identity, to know where you come from, but also to be
versatile.’
Nishtiman’s music goes further than folklore or nostalgia. It is an
amalgam of exuberant Kurdish festive music, sophisticated improvisations and ecstatic multipart vocals, in a new style that unites Kurds
with each other and with the rest of the world. ‘The time is ripe for
promoting Kurdish national music as an independent cultural movement with its own right to exist,’ says Zahawy, ‘and Nishtiman is a
first step in that direction.’
Joep Stapel
Translation: Jane Bemont

Much has happened in the meantime, and now there are countless
channels for hearing Kurdish music. But it is still mainly a taste for
connoisseurs, according to Zahawy. Inspired by a desire to bring
Kurdish music to the attention of a broader international audience,
he decided to put together his own ensemble. The first person he approached was the virtuoso kemençe player Sohrab Pournazeri, who
wrote the music for the project. Together with Pournazeri, Zahawy
gathered together musicians from the various parts of Kurdistan,
from Turkey to Iran. In doing so, they were limited by factors outside
the world of music – the war in Syria, for example, made it impossible for them to have musicians from that part of Kurdistan in the
ensemble.
The ensemble has seven members: Hoessein Hajar Zahawy on daf,
a large Persian frame drum or tambourine; Sohrab Pournazeri on
tanbur (a plucked string instrument with a long neck, from Iran),
kemençe (a bowed string instrument played upright, from the Black
Sea region) and vocals; Goran Kamil on ud, a pear-shaped lute; Ertan
Tekin on zorna (a shawm), balaban (an Iranian double reed wind
instrument) and duduk (an Armenian wind instrument with a markedly large reed); vocalist Sara Eghlim; and the two French people,
Robin Vassy on African percussion and Leila Renault on contrabass.
The members of the ensemble also sing together frequently.
The aim of Nishtiman is to put Kurdish music, which is always been
seen as a part of Persian, Arabic or Turkish music, on the world
map. ‘We purposely mix different styles,’ says composer Pournazeri,
‘with the intention of giving international audiences a broad and
varied picture of what Kurdish music is.’ The musicians combine
Kurdish and African percussion, draw heavily on the mystic Sufi
tradition, but also have popular melodies and love songs in their
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Sinds 1 januari 2012 is het nog aantrekkelijker om het Holland Festival te
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bedrag voor het reguliere percentage
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