Essen Filarmoni orkestrasının dünya müzik festivalinde şarkın sesleri
„Sounds of East to West“ 12. Mayıs’tan – 15 Mayıs 2022’ye kadar

Şarkın Müziği, „Sounds of East to West“ adı altında 2. Yapılan Müzik festivalinin odak noktasında
bulunmaktadır. Aynur, Anouar Brahem ve Kinan Azmeh gibi uluslararası sanatçıların yanında merkezi
açık hava gününde, müzik yapılarak, tüm kültürel ve coğrafi sınırların aşılabileceğini kanıtlayan,
bölgenin Bayan ve Bay sanatçıları sahnede yer alacaklardır.
„Sounds from East to West“ doğu ülkelerinden, batı ülkelerine doğru bir yay çizerek, bu iki kültür
bölgesini birbirlerine bağlayan ortak yönlerin temeline inmektedir. İran’dan, Lübnan’dan, Türkiye’den,
Tunus’tan ve Suriye’den gelen sanatçılar birlikte memleketimizin sanatçılarıyla müzik yapacaklardır.
Tunuslu Anouar Brahem 13.5’te Filarmoni Essen’ de sahne alacaktır. Kendisi dünya çapında en
büyük ut virtüözlerinden biridir. Lübnanlı perküsiyonist Khaled Yassine‘in kendi ritimleriyle süslediği,
Tunuslu sanatçının kendine özgü, neredeyse hiç bir tarza yerleştirilemeyen besteleriyle, caz’ dan
etkilenen emprovizasyonlarla coşturmaktadır.
Özellikle Suriye’den gelen sanatçılar programda iz bırakmaktadırlar. KinanAzmeh, „New York
Times‘ın ifade ettiği gibi klarnetinin „tesirli ve duyarlı sesiyle“ tanınmaktadır. Kendi ülkesinin müziğinin
yanında başka ülkelerin de müziklerini ve türlerini, 2006 yılında New York’ ta kurduğu “City Band”te bir
araya getiren Azmeh, 13.5.2022 tarihinde Filarmonide sahneye çıkacaktır.
Cumartesi, 14.5.2022 tarihinde Şehir parkında, açık havada, ücretsiz giriş ile Filarmoni Essen
kültürlerin büyük bir bayramını kutlanacaktır. Bu etkinliğe Morgenland All Star Band, NaghamEnsemble, bağlama sanatçısı Koray Berat Sari’nin NRW Mondomuziko müzik okulu projesi ve
İstanbul doğumlu bağlama virtüözü kemal Dinç yönetiminde Almanya Alevi derneğinin orkestrası –
kısaca AABF Orkestrası – katılacaklardır.
Ayrıca Workshoplarda, parmak veya mızrapla çalınan oryantal telli çalgılar ve vurmalı çalgılar
hakkında daha fazla bilgi edinme olanakları olacaktır. İlaveten de Suriye sanat tarihine, oryantal
spesiyalitelere, Kına el boyaması sergisi ile bir kaligrafi kursu açılacaktır.
Ibrahim Keivo Kürtçe, Suriye’ce, Ermenice, Asurca ve Arapça günlük olayları, misafirperverliği, aşkı
ve kahramanlıkları, fakat halkların ihtilaflarını ve kaderlerini de konu alan şarkılar söylemektedir.
15.5.2022 tarihinde, Şamlı şarkıcı Dima Orsho ve ut virtüözü Issam Rafea‘nın da katkısıyla, Suriyeli
"syrischen Troubadours" ile Suriyeli caz-formasyonu Hewarbir araya gelecektir.
Aynur’un 15.2.2022 tarihindeki konseri ikinci müzik festivalinin zirvelerinden biridir. Kürt halk müziğinin
şarkılarını yeniden yorumluyor ve büyüleyici bir şekilde pop, klasik ve caz elemanlarıyla karıştırıyor.
Savaşçı bir doğası var, siyasi sanatıyla tekrar tekrar kışkırtıyor. Fakat bu da sanatçının hayranlık
uyandıran yüzlerinden birisidir.
Organizasyonun yelpazesi çok geniş. Komik bir adı olan “Renkli deve” okul konseri de iştirak ediyor.
“Filmstudio Glücklauf” da gösterime girecek ki belgesel film müzik yapanların Iran’ da bulundukları zor
durumu sergilemektedir.
Tüm saatleriyle birlikte programın tamamına aşağıdaki link’ten erişebilirsiniz:
https://www.theater-essen.de/philharmonie/themenreihen-20212022/weltmusik-festival-sounds-ofeast-to-west/ Biletler
Biletleri TUP‘un TicketCenter, II. Hagen 2, 45128 Essen, telefonla T 02 01 81 22-200 ve online olarak
da www.theater-essen.de adresinden temin edebilirsiniz
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Vakfı tarafından teşvik edilmektedir.
Essen Filarmoninin, Essen yerel yönetim entegrasyon merkezi, Essen göçmenler dernekleri birliğinin
ve AWO Essen‘ in entegrasyon temsilciliği işbirliğiyle.

