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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

LUNALIA
DO 28.04 – 20:15

Traversées
Constantinople 
o.l.v. Kiya Tabassian 
feat. Ablaye Cissoko

30 % Perzië
30 % West-Afrika
40 % omzwervingen 

LOCATIE

Stadsschouwburg

BEZETTING

Kiya Tabassian setar en artistiek 
leider
Ablaye Cissoko kora en stem
Leonardo Teruggi contrabas
Patrick Graham percussie



2

Programma
RÊVERIES - Kiya Tabassian

MARYAMA - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

DENKILO - Ablaye Cissoko 

VERS ISFAHAN - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

TRAVERSÉES  - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

SIRIFO - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

DÉPARTS - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

KAILEN - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

RECERCADA QUINTA - Diego Ortiz (1510-1570) 

DJOTNA - Ablaye Cissoko 

TAMALÀ - Kiya Tabassian / Ablaye Cissoko 

SERIGNE BI SIGNARE - Ablaye Cissoko 

ALKALO - Ablaye Cissoko
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Traversées
Constantinople o.l.v. Kiya Tabassian feat. Ablaye Cissoko

Omzwervingen. Voortdurende en eeuwige migratie, net zoals de vogeltrek. Eeuwen-
lang hebben barden, minnezangers en griotten ons mondeling tradities en geschie-
denis overgedragen. Vaak reisden ze ook rond om hun liederen en kennis heinde 
en ver te delen. Vandaag vinden we een gelijkaardig idee bij muzikanten, zangers, 
groepen en ensembles, die de wereld rond trekken op tournee, en zo overal nieuwe 
ervaringen opdoen.

Ongeveer tien jaar geleden ontmoette Kiya Tabassian, de artistiek leider van Con-
stantinople, de Senegalese griot and meester koraspeler Ablaye Cissoko. Kiya had 
een idee voor een nieuw muzikaal project waarbij hij de klank van zijn eigen instru-
ment, de setar, en die van de West-Afrikaanse kora samen wou brengen. Hij deed 
zijn huiswerk en luisterde naar talloze voorbeelden van West-Afrikaanse muziek, 
hoorde hierdoor een opname van Ablaye en nodigde hem daarna meteen uit naar 
Canada om samen iets unieks te creëren. Zo ontstond in 2015 hun eerste project en 
album “Jardins Migrateurs”, een naadloze en harmonieuze dialoog tussen de setar 
en de kora, een ontmoeting tussen de Perzische en West-Afrikaanse cultuur.

Kiya and Ablaye brachten op tournee voor “Jardins Migrateurs” veel tijd met elkaar 
door en terwijl ze samen musiceerden en nieuwe ideeën en materialen uit probeer-
den, ontstond er een tweede project, geïnspireerd door hun trips en reizen naar de 
vele steden en landen waar ze optraden, de nieuwe mensen die ze ontmoetten en 
de verschillende muzikale tradities die ze onderweg ontdekten. Zo werd “Traver-
sées” in 2019 geboren, met dertien nieuwe wereldlijke composities die desalniet-
temin met beide voeten nog steeds stevig op hun eigen persoonlijke grond staan. 
Kiya vergelijkt hun samenwerking als waren ze een boom. Ze hebben elk hun eigen 
deel wortels, die ver van elkaar in de grond reiken en die ze zelf sterk moeten hou-
den. Maar ze groeien samen, nieuwe takken ontspringen en felgekleurde bloemen 
bloeien. De boom volgt en groeit naar het licht. Maar als de wortels niet verzorgd 
worden, sterft de boom. Hun eigen roots zijn belangrijk en verschaffen een sterke 
basis van waaruit ze kunnen improviseren en nieuwe stukken en werken kunnen 
componeren, gevoed door het licht dat straalt uit de vele plaatsen rond de wereld 
waar ze even stil zijn blijven staan.

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 oorspronke-
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lijk een driesnarige luit, waar een vierde aan toegevoegd werd in de 19e eeuw. Kiya’s 
setar heeft verplaatsbare fretten zodat hij gemakkelijk de snaren aan kan passen, wat 
uiterst handig is bij Perzische muziek, die uitgebreid gebruikt maakt van microtonen.

De kora is een West-Afrikaanse snaarinstrument dat vaak tot de harpen wordt gere-
kend, hoewel het meer op een gitaar lijkt. Het bestaat uit een kalebas dat bespan-
nen wordt met een huid van een koe of een antilope, een lange houten hals en 
21 snaren in twee groepen. Twee stokken vastgemaakt aan de bovenkant van de 
kalebas dienen als houvast tijdens het tokkelen van de snaren. De kora is vooral een 
populair instrument in Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Guinee en Sierra Leone.

Beide instrumenten worden ondersteund en begeleid door de contrabas en een 
reeks zorgvuldig geselecteerde lijsttrommels in verschillende groottes en materia-
len. Op het programma staan composities met onderwerpen zoals onder andere: 
de schoonheid, liefheid en vrijgevigheid en het vinden van deze eigenschappen in 
een moederlijke of vrouwelijke figuur; overgedragen tijdloze liederen met zo een 
onvoorstelbare diepte dat zelfs een griot vaak overmand wordt; het komen en gaan 
van belangrijke figuren in een maatschappij en de vraag of de nieuwe generatie er 
klaar voor is; een oproep aan iedereen om in vrede eenheid te creëren met elkaar 
en de omgeving; het belang van een goede opleiding voor alle kinderen zodat de 
mensheid zich verder kan ontwikkelen; de innerlijke pijn en het leed dat men vaak 
niet ziet bij de mooie Senegalese vrouwen die hun mannen het beste van zichzelf 
geven en er niets voor terug krijgen; en het vermogen om naar de wil van het hart 
en de wil van het hoofd te luisteren en zo een eigen gerechtvaardigd en juist oordeel 
te vellen.

“Traversées” heeft een kalmerende invloed op zijn luisteraars. De sereniteit die van 
de composities uitstraalt, maakt het mogelijk om ons in onszelf te verdiepen. Con-
stantinople en Ablaye Cissoko hopen dat we als publiek onze eigen innerlijke muziek 
horen, dat we als luisteraar dankzij hun uitvoering, door een spirituele zoektocht 
onszelf terug vinden. Want in een wereld als vandaag, waar we onszelf maar al te 
gemakkelijk en vaak verloren kunnen voelen, kan het ons misschien opnieuw op het 
juiste pad brengen. En misschien is het wel een pad met vele omzwervingen. Maar 
omzwervingen kunnen ons nieuwe ervaringen brengen, onze geest verruimen, en 
bovenal: ons een beter mens maken.

Jelleke Vanooteghem
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DENKILO 
Denkilo betekent lied - van de mensheid, van dieren, van de natuur. Lied 
gedragen door griots, naar gelang de rol die hen is toegekend en die zij, op hun 
beurt, zullen overdragen. Een lied van onvoorstelbare kracht, dat soms zelfs de 
griots zelf overwint. Een lied dat de geest wakker schudt voor die waarheden die 
we al kennen, maar waarvoor we vaak te diep in slaap zijn om ze te herkennen...

Betekenis van de teksten

MARYAMA 
Maryama is schoonheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid, gastvrijheid. Het is een 
vrouw met zoveel kwaliteiten dat ze niet te beschrijven is. Altijd klaar om te 
verwelkomen, en in wie noch lijden, noch woede is.
Ik zou Maryama wensen als mijn moeder, mijn echtgenote, mijn zuster, mijn 
dochter... Maar ik denk niet dat er veel mensen zoals zij bestaan. Dus, ik wens op 
zijn minst dat elk van deze vrouwen Maryama als vriendin kunnen hebben.

DÉPARTS 
Inwoners van eenzelfde dorp of land hebben bepaalde referentiepunten 
gemeen, buitengewone karakters, mensen die de sociale stabiliteit verzekeren 
en in wie zij een onbegrensd vertrouwen hebben. Dan komen de periodes van 
afscheid, wanneer al deze leiders plotseling heengaan, wanneer zorgen en 
twijfels de overhand nemen. Vertrekperiodes waarin iedereen zich verloren voelt 
en zich afvraagt: is de volgende generatie er klaar voor? Wat zal deze volgende 
generatie zijn? En vooral, zal ze waardig zijn?
De grote dichter Amir Khosrow (1253-1325), gezongen door Kiya, herhaalt deze 
woorden van Ablaye en betreurt het vertrek van zijn geliefden en vraagt de 
nieuwe knoppen van de lente om hem nieuws te brengen over zijn vrienden die 
naar de aarde zijn teruggekeerd.

KAILEN  « Kom » (in Wolof) 
Kailen is een oproep tot samenkomst: “Kom. Laten we elkaar liefhebben. En 
laat deze liefde oprecht zijn. Laten we met één stem spreken, laten we samen 
opstaan. Het is in eenheid dat we sociale vrede zullen bereiken en dingen 
vooruit brengen voor ons land.”
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DJOTNA « Het is tijd » (in Wolof)
Het zou Afrika miljarden kunnen kosten, maar het zou niet noodzakelijk 
ontwikkeld worden. Want de ontwikkeling en de ware rijkdom van een natie 
komen in de eerste plaats van het onderwijs van haar kinderen. Nu het aantal 
grote projecten en investeringen op het continent toeneemt, is het tijd om 
openbare scholen van goede kwaliteit te eisen waartoe al onze kinderen gelijke 
toegang zullen hebben.

SERIGNE-BI SIGNARE
Sommige dorpsvrouwen zijn, ondanks hun door dagelijks hard werken 
beschadigde handen, even mooi als Signares, die elegante dames van St. Louis. 
Toch verbergt hun uiterlijke schoonheid een groot innerlijk leed, want de traditie 
dwingt hen te trouwen met mannen die misbruik maken van hun goedheid en er 
niets voor terugdoen. Mannen die zij niettemin met groot respect behandelen 
en zelfs op een voetstuk plaatsen door hen “Serigne-bi” te noemen, een titel 
voor de nakomelingen van spirituele gidsen die gerespecteerd worden om hun 
kennis en onderwijs.

ALKALO 
De alkalo is de rechter die in ieder van ons zit. Degene die de redenering van 
het verstand kan scheiden van de redenering van het hart. Degene die weet hoe 
te luisteren, te verwelkomen en feiten te aanvaarden, wat ze ook mogen zijn, en 
aan de kant van de waarheid komt te staan. Het is niet iedereen gegeven een 
goede alkalo te zijn, maar dit stuk is voor hen die vertrouwen hebben in een 
waarheid die altijd zal zegevieren.
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Biografieën
Constantinople
Het Canadese ensemble Constantinople werd in 1998 opgericht in Montreal door 
Kiya Tabassian, de huidige artistiek leider. Inspiratie was de gelijknamige stad die 
Oost en West met elkaar verbindt. De missie is doorheen de jaren niet veranderd: 
het ensemble wil de rijke muzikale tradities van de wereld eren door nieuwe muziek 
te scheppen via unieke ontmoetingen, via het scheppen van bruggen tussen cultu-
ren, periodes, stijlen en mensen. Dat resulteerde al in 20 albums, 50 nieuwe creaties 
en reizen naar meer dan 240 steden in 53 landen.
Sinds de oprichting promoot het ensemble de creatie van nieuwe werken waarin 
muzikale elementen van diverse muzikale tradities uit de hele wereld zijn verwerkt, 
van middeleeuwse manuscripten tot hedendaagse esthetiek, langs Mediterraan Eu-
ropa tot Oosterse tradities en Nieuwe Wereld Barok. Gesteund door een visie van 
onderzoek en creatie heeft Constantinople zijn krachten gebundeld met vooraan-
staande internationale artiesten zoals de zangers Marco Beasley, Françoise Atlan, 
Savina Yannatou en Suzie Le Blanc; de Mandingo griot Ablaye Cissoko; het Griekse 
ensemble En Chordais, het Belgische duo Belem en de Amerikaanse groep The 
Klezmatics; sarangi virtuoos Dhruba Ghosh, de Syrische klarinettist en componist 
Kinan Azmeh, en de Iraanse kamancheh meester Kayhan Kalhor.

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.

Ablaye Cissoko 
Kimintang Mahamadou Cissoko, alias Ablaye Cissoko, is een zanger en kora-speler 
die de kruising belichaamt tussen Mandinka-tradities en hedendaagse muzikale cre-
aties. Hij staat bekend om zijn verbazingwekkende muzikale genialiteit en is een 
van de beste koraspelers ter wereld. Hij werkt samen met jazz-, wereldmuziek- en 
klassieke artiesten. 
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Tegenwoordig woont hij in Saint-Louis, maar hij is een eeuwige reiziger die over de 
hele wereld heeft opgetreden met internationale artiesten als Randy Weston, Fran-
çois Jeanneau, Eric Bibb, Simon Goubert, Sophia Domancich, Majid Bekkas, Omar 
Pene, Emmanuel Bex, Habib Faye, François Verly, Volker Goetze, Eduardo Eguez, 
enz. Sinds 2012 werkt hij regelmatig samen met Constantinople; samen namen ze 
twee albums op, Itinerant Gardens (Ma Case, 2015) en Traversées (Ma Case 2019), 
en speelden ze meer dan 100 concerten op de 5 continenten.

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 
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.
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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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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.


