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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
DI 26.04 – 20:15

Breathings
Constantinople o.l.v. 
Kiya Tabassian

30 % Tuva
30 % Mi’kmaq
30 % Perzië
10 % AUM

LOCATIE

Stadsschouwburg Mechelen 

BEZETTING

Kiya Tabassian, setar, zang en 
artistieke leiding
Amartuvshin Baasandorj, 
Tuvaanse keelzang en tobshuur 
luit
Darlene Gijuminag, Mi’kmaq 
drums en zang
Kianoush Khalilian, ney
Leonardo Teruggi, contrabas
Patrick Graham, percussie
Didem Basar, kanun
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Programma 
Gisoug / Rebirth  
Darlene Gijuminag & Kiya Tabassian 

Torguud Nutag / Edel’lamit  
Trad. uit Mongolië / Darlene Gijuminag 

Pish-Avaz  
Kiya Tabassian 

Nafas  
Kiya Tabassian (gedicht van Hafez) 

Huumin 4 Turul    
Improvisatie door Amartuvshin Baasandorj in vier verschillende khoomii stijlen

Ghitchou / Mazra-e Sabz-e Falak  
Darlene Gijuminag & Kiya Tabassian (gedicht van Hafez) 

Magtaal 
(Ode / Mongoolse lofzang aan de natuur) 

Raghs  
Kiya Tabassian 

Slow Breathing / Ghoutchamogh  
Kiya Tabassian & Amartuvshin Baasandorj
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Breathings
Constantinople o.l.v. Kiya Tabassian

In “Breathings” worden drie oeroude tradities samengebracht met als centraal the-
ma het ademen. Ademen maakt leven mogelijk, ademen maakt zingen mogelijk. 
Ademen is natuurlijk. Iedereen ademt; elke cultuur heeft een eigen zangtraditie.

Perzische zang bijvoorbeeld heeft een heel typische melodische eigenschap waarbij 
gebruik gemaakt wordt van melismatische versieringen; het zingen van meerdere 
noten op een lettergreep, ook wel een notentros genoemd.

Daarnaast zijn er ook de uniek klinkende gebeden en vocalises van de Mi’kmaq, een 
inheems volk uit de Eerste Naties van Canada in het oosten van Noord-Amerika. Net 
zoals vele Eerste Naties, hebben de Mi’kmaq een zeer sterke relatie met de natuur 
en een sterk geloof in het behoud van en respect voor de omgeving, wat weer-
spiegelt wordt in hun kunst en cultuur. De Mi’kmaq hebben een grote verzameling 
traditionele liederen en gezangen die nog steeds gezonden worden tijdens rituelen, 
vieringen en ceremonies. 

Een voorbeeld van een zeer unieke traditie is te vinden in Tuva, een autonome repu-
bliek binnen de Russische Federatie dat pal in het centrum van Azië ligt. Het maakte 
een lange tijd deel uit van Mongolië en een groot deel van de Tuvaanse bevolking 
leidt net zoals de Mongolen nog steeds een nomadisch bestaan en is sterk afhan-
kelijkheid van de natuur en het landschap. Beide landen delen ook een sterke fol-
kloristische traditie en hebben nog steeds een zeer levendige paardencultuur. Zoals 
het spreekwoord zegt: een Mongool zonder paard is als een vogel zonder vleugels.

Tuva staat echter vooral bekend om de Tuvaanse keelzang, khöömei genoemd, een 
vorm van circulair ademen en boventoonzang waarbij naast de gezongen grondtoon 
hoge fluitende tonen tegelijkertijd worden voortgebracht door bewust gebruik te 
maken van frequentie-intervallen. Door het uitvoeren van khöömei proberen de Tu-
vanen de klanken van de natuur te imiteren zoals de dieren, de bergen, rivieren en 
beken, en de harde wind die door de steppe waait.

Deze drie zangtradities worden in dit concert samengebracht door drie afstammelin-
gen van deze oeroude tradities: Kiya Tabassian, Darlene Gijuminag en Amartuvshin 
Baasandorj. “Breathings” vond zijn oorspronkelijke idee bij de ontmoeting tussen 
Kiya en Darlene, waarbij ze samen het belang van de natuur in hun muziek aanhaal-
den: de vogels hoog in de lucht of zingend op een boomtak, de vissen die pijlsnel 
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in het water zwemmen, de regen in het oerwoud, de wind die door de valleien 
waait, de mens die ademt. Darlene zong en begeleidde haarzelf op Mi’kmaq trom-
mels en Kiya musiceerde in melismatische stijl met Perzische gedichten en setar als 
antwoord op haar liederen. Amartuvshin, met zijn meesterlijk uitgevoerde Tuvaanse 
keelzangen, die zoals hierboven vermeldt geluiden uit de natuur nabootsen, werd 
uitgenodigd om hun project nog verder uit te breiden met teksten en gedichten uit 
zijn traditie.

Deze drie stemmen worden in “Breathings” begeleid en verrijkt met de contrabas, 
etnische percussie en instrumenten zoals de setar, de kanun, de ney, en de tobshuur 
luit.

De setar (niet te vergissen met de Indische sitar) is een houten langhalsluit, een Per-
zisch peervormig tokkelinstrument met een diepe, warme klank en een bereik van 
meer dan 2,5 octaven. De setar zou ontstaan zijn in de 15e eeuw en was oorspron-
kelijk een driesnarige luit, waar een vierde aan toegevoegd werd in de 19e eeuw

De kanun is een plankciter met gemiddeld 26 snaren en vindt zijn oorsprong in een 
instrument uit het Oud-Assyrische Rijk meebepaald de 19e eeuw voor Christus. Het 
is een vaak zorgvuldig versierd tokkelinstrument met een dunne trapeziumvormige 
kast dat meestal wordt bespeeld door het over de knieën te leggen en een unieke 
melodramatische klank kan produceren.

De ney is een rietfluit dat aan het uiteinde wordt aangeblazen en misschien wel het 
alleroudste muziekinstrument genoemd kan worden. Volgens een legende waaide 
de wind over de rietvelden en maakte het een betoverend geluid dat de mens daar-
na probeerde te imiteren. Er zijn afbeeldingen gevonden in Egyptische piramides 
en bij opgravingen in Ur, een stad in het zuidelijke deel van Mesopotamië waar de 
Tigris en Eufraat in de Perzische Golf uitmonden, wat de fluit tenminste 4500 tot 
5000 jaar oud maakt. De ney is de voorloper van de moderne fluit en heeft vijf of 
zes vingergaten. Het heeft een heel klagend en melancholisch klankgeluid en is nog 
steeds een zeer belangrijk instrument in de Arabische cultuur.

De tobshuur luit is net zoals de setar een houten langhalsluit. Het is een tokkelinstru-
ment met twee of drie snaren dat voornamelijk in West-Mongolië bespeeld wordt. 
Het instrument is verbonden met de verhalenvertellers aldaar. Volgens Marco Polo 
werd dit instrument ook voorafgaand aan een veldslag gespeeld.

In de percussie vinden we eveneens een aantal trommels en slagwerkinstrumenten 
uit de etnische musicologie zoals onder andere de Mi’kmaq handtrommel en Per-
zische lijsttrommels met een of twee slagvellen in verschillende groottes, bespeeld 
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met stokken, de handen of speciale technieken zoals wrijfgebaren om een unieke 
klank te creëren.

Ademhalen is een natuurlijk proces. De adem verbindt alle culturen, alle mensen. 
Perzische, Mi’kmaq en Tuvaanse muziek en gezangen, met de weelderige melisma’s 
van Kiya, de jodelende klanken van Darlene, en het diepe difone zingen van Amar-
tuvshin Baasandorj, worden in “Breathings” versmolten en verbonden tot een boei-
end geheel, een verrukkelijke belevenis die ons zowel naar verschillende hoeken 
in de wereld verplaatst, als ons samenbrengt in een begrip dat we allen delen: de 
natuur.  

Jelleke Vanooteghem

Biografieën
Kiya Tabassian
Als setar-virtuoos en veelgeprezen componist heeft Kiya Tabassian over de hele 
wereld opgetreden met zijn ensemble Constantinople. Hij werkte als componist, 
performer en improvisator samen met Radio-Canada, het internationale MediMuses 
project, het Atlas Ensemble (Holland), het Orchestre symphonique de Montréal, het 
Nouvel Ensemble Moderne, en de European Broadcasting Union. Sinds 2017 is hij 
Associate Artist bij het prestigieuze festival Rencontres musicales de Conques, waar 
hij de meest recente creaties van Constantinople presenteerde. Kiya was zeven jaar 
lid van de Conseil des arts de Montréal, waar hij drie jaar voorzitter was van de be-
sluitvormingscommissie muziek, en is nu bestuurslid van de Conseil des arts et des 
lettres du Québec. In 2017 was hij medeoprichter van het Centre des musiciens du 
monde in Montréal, waarvan hij artistiek directeur is. Zijn artistieke projecten en cre-
aties krijgen al jaren de steun van de Arts Councils in Quebec en Canada.

Darlene Gijuminag
“Mijn muziek gaat over het leven, Moeder Aarde. En Moeder Aarde en het leven 
gaat over mensen.” Singer-songwriter en percussioniste Darlene Gijuminag werd 
geboren op 11 oktober 1971 in Gesgapegiag. Ze beleefde een keerpunt in haar 
leven dat het begin zou markeren van haar diepe liefde voor muziek toen ze op ze-
venjarige leeftijd Buffy Sainte-Marie voor het eerst hoorde zingen. Muziek is een in-
tegraal onderdeel van de cultuur die ze geërfd heeft, en Darlene vindt het geweldig 
om de jeugd van haar gemeenschap te onderwijzen over de tradities en spiritualiteit 
die inherent zijn aan de Mi’kmaq cultuur. Ze is een fervent natuurliefhebber, met een 
band met de natuur die haar muziek voortdurend inspireert.
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Amartuvshin Baasandorj
Amartuvshin Baasandorj is een meester in de traditionele boventoonzang Khoomii 
en een multi-instrumentalist. Hij bespeelt de tobshuur (zwanenhalsluit) en khuuchir 
(slangenhuidvedel), de paardenhoofdvedel moriin khuur en percussie. Hij groeide 
op in de Chandman Sum regio van West Mongolië, de geboorteplaats van de bo-
ventoonzang. Hij is afkomstig uit een familie van beroemde Khoomii-zangers. Hij 
leerde het traditionele repertoire en de fijne kneepjes van vijf verschillende Khoomii 
stijlen al op jonge leeftijd van zijn vader en oom. Als kosmopolitische en experi-
mentele Khöömii-zanger heeft hij deelgenomen aan talrijke internationale muziek-
projecten en tournees, waaronder met het BuJazzO jeugdjazzorkest van Duitsland. 
Sinds 2014 is hij  een regelmatige gast van het internationale project The Musical 
Voyages Of Marco Polo, geleid door de Griekse componist Kyriakos Kalaitzidis. Hij 
trad ook op als solist op talrijke festivals, in musea en voor radio en TV. In 2008 kreeg 
Amartuvshin de Mongoolse Staatsprijs voor Cultuur en draagt hij de titel van “Uit-
muntende Culturele Werker van Mongolië”.

Kianoush Khalilian
Kianoush Khalilian is een Ney-instrumentalist en componist in traditionele Iraanse 
stijl. Hij studeerde bij zeer vooraanstaande Iraanse meesters, waaronder Hassan Na-
hid in 1990 in Teheran.
Hij heeft opgetreden in Iran, Tsjechië, Denemarken, Zwitserland, Italië, Frankrijk, 
Noorwegen, Duitsland, Luxemburg en op verschillende plaatsen in Canada. Kia-
noush was te zien op festivals als Fajr International Music Festival (Iran), San Lo-
renzo Music Festival (Italië), Rencontres musicales de Conques (Frankrijk), Toronto 
Jazz Music Festival en Tirgan Festival (Canada). Hij schreef composities en arrange-
menten voor televisie- en radio-orkesten en werd uitgekozen om arrangementen te 
schrijven voor een verzameling Perzische ensembles die samen optraden op het San 
Lorenzo Music Festival in Rome. Kianoush Khalilian trad ook op als solist en in een 
aantal ensembles zoals Constantinople ensemble.

Leonardo Teruggi
Leonardo Teruggi is contrabassist, componist en arrangeur. Hij is een referentie in 
de hedendaagse tango, zijn favoriete terrein waar zijn passie voor het schrijven en 
de constante zoektocht naar nieuwe klanken voor zijn instrument samenkomen. Het 
is binnen dit hybride kader, op het kruispunt tussen populaire energie en klassieke 
traditie, dat zijn persoonlijke stijl tot bloei komt, gekenmerkt door een precieze en 
expressieve benadering van de contrabas en door een rijke en gebeitelde schriftuur. 
Hij speelt met de drie grote figuren van het genre, de grote bandoneonmeester 
Juan-José Mosalini (sinds 2010), de pianist en componist Gustavo Beytelmann (sinds 
2012) en de gitarist en componist Tomás Gubitsch (sinds 2013). Geboren in 1982, 
begon hij op 5-jarige leeftijd piano te spelen voordat hij op 18-jarige leeftijd de con-
trabas ontdekte, die hij bestudeerde in de klas van Christian Gentet. Vijf jaar later 
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vervolgde hij zijn studie klassieke contrabas bij Jean-Paul Céléa aan het Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Paris waar hij in 2009 zijn D.E.M. behaalde. 
Momenteel doceert hij klassieke contrabas en tango alsook tango-kamer muziek aan 
het C.R.D van Gennevilliers.

Patrick Graham
Patrick Graham is een volleerd percussionist, improvisator, componist en instructeur 
uit Montreal, Canada. Zijn levenslange fascinatie voor percussie en passie voor ge-
luid heeft hem op een wereldreis gebracht, waarbij hij hedendaagse westerse per-
cussie, de drumtradities van het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten, 
Zuid-Indiaas ritme en Japanse taiko bestudeerde. Hij herschept deze wereld van 
invloeden, slaat bruggen tussen verre ritmes en haalt een breed palet aan texturen 
uit een scala aan instrumenten. Graham was co-creator van percussie collectieven, 
kamermuziek, folk en jazz ensembles, dans en multi-disciplinaire stukken, en was 
te horen op tientallen albums en soundtracks. Zijn eerste soloalbum, Rheo, werd 
in 2009 door het CBC Radio 2-programma ‘The Signal’ uitgeroepen tot een van de 
topalbums van het jaar. In 2020 bracht hij Lumina uit, een album met solo-impro-
visaties voor percussie en Unnatural, een samenwerkingsproject met elektronische 
muziekkunstenaar John Sellekaers. Momenteel treedt Patrick Graham veel op met 
het veelgeprezen ensemble Constantinople.

Didem Basar

Didem Basar, geboren in een familie met een rijke muzikale traditie, begon haar 
muziekopleiding aan het Staatsconservatorium voor Turkse Muziek van Istanbul toen 
ze 11 jaar oud was. Nadat ze het kanunprogramma van het conservatorium had 
afgerond, behaalde ze er haar bachelordiploma in compositie. Haar interesse in het 
onderzoeken van de effecten van kunst op de maatschappij bracht haar ertoe een 
master te behalen in de muzikale analyse van Mevlevi-muziek aan de Marmara-uni-
versiteit. Ze gaf lezingen over Turkse muziek en kanun speeltechnieken aan het Turk-
se Muziekconservatorium van de Halic Universiteit en het Staatsconservatorium van 
de Universiteit van Istanbul vanaf 2001 tot ze in 2007 naar Canada verhuisde. Haar 
verhuizing naar Montreal heeft Didem de kans gegeven om haar muziek opnieuw 
te interpreteren in een nieuwe omgeving waarvan de levendigheid het resultaat is 
van de turbulente convergentie van vele culturen die uit verschillende delen van de 
wereld komen. Zij heeft met vele Montrealse ensembles gespeeld, waaronder Con-
stantinople, OktoEcho, Ensemble Caprice, Sound of Montreal, Ensemble Zaman, 
Minor Empire en Niyaz. 
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Na de afgelopen 15 jaar voor verschillende ensembles te hebben gecomponeerd 
en met verschillende artiesten te hebben gespeeld, wilde Didem Basar haar eigen 
project creëren, dat haar twee muzikale invloeden zou kruisen: Turkse en Westerse 
klassieke muziek. Tijdens een artistieke residentie in het World Musicians Centre in 
Montreal kon ze een beroep doen op de talenten van Noemy Braun, een klassieke 
cellist met een flair voor improvisatie, Guy Pelletier, een fluitvirtuoos en zeer veel-
zijdige muzikant die bekend staat om het verkennen van verschillende genres en 
stijlen, Brigitte Dajczer, een violiste die geworteld is in Oost-Europese en Romaanse 
volksmuziek, en Patrick Graham, nog zo’n opmerkelijk veelzijdige muzikant met een 
brede kennis van verschillende percussie-instrumenten van over de hele wereld. 
Haar album ‘Levantine Rhapsody’ kwam uit in februari 2020 en ontving de Opus 
Award voor Beste Wereldmuziekalbum, evenals talrijke nominaties.

Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg van Mechelen dateert uit 1480. Oorspronkelijk was het ge-
bouw de ontvangstruimte van het paleis van Margareta van York. Bij het begin van 
de zeventiende eeuw werd het een toneelzaal. De stadsschouwburg is een modern 
theater met comfortabele artiestenloges en een sfeervolle foyer met muurschilde-
ringen van leerlingen van Gustave van de Woestyne.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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Tickets & info: www.amuz.be

Laus Polyphoniae
19 - 28 augustus 2022

Huelgas Ensemble
Lieve Blancquaert
Tiburatina Ensemble
Ratas del viejo Mundo 
Stile Antico
Sollazzo Ensemble
L'Achéron
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever 
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Frank Nobels, 
Tom Van den Eynde, Raymond Vander-
waeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld-ofgeluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 20 49 82
mechelen@festival.be

www.lunalia.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association.


