MIDW #2: YOTA BARON, WOENSDAG 1
NOVEMBER
‘Wereldmuziek in de wijk’ is een initiatief van Stichting Connecting Strings in de
Meevaart. De gastheer van de reeks programma’s is Mehmet Polat. Ons doel is om een
oprechte introductie te geven van verschillende muziektradities uit de wereld in een
informele sfeer.
Dit evenement vindt elke eerste woensdag van de maand plaats met elke keer een
andere gastmuzikant of ensemble. De gast wordt geïnterviewd over zijn of haar
muziekstijl en zal een live concert geven.
Locatie: De Meevaart, Balistraat 48A, Amsterdam.
Deur open: 18.30 uur
Aanvang: 19.00 uur
Yota “Baron” is geboren in Serres (Noord-Griekenland). Haar invloeden sinds haar
kindertijd omvatte traditionele Griekse muziek, zoals bijna de helft van haar familie
straatmuzikant was. Ze werd opgevoed in een instelling voor kinderen waar zij
Byzantijnse Muziek geleerd heeft (liedjes en psalmen samengesteld in de kerkelijke
vormen). Ze studeerde economie en boekhouding aan de Universiteit van Athene.

Ze begon ﬂamencodansen in 2000 en nam cursussen bij met bekende ﬂoracodansers
zoals Israel Galvan, Javier Baron, Rosario Toledo, Mercedes Ruiz, Blanca del Rey,
Joaquin Grilo, Leonor Leal in zowel Griekenland als Spanje. Ze begon in 2005 met
ﬂamenco te studeren met de bedoeling om de communicatie tussen liedmuziek en
dans grondig te begrijpen. In hetzelfde jaar zong ze voor het eerst samen met Maria
Mortilla Gomez tijdens de show van de dansstudio “Estrella”. Later kreeg ze intensieve
lessen in Spanje en Griekenland met maestros zoals Rafael de Utrera, David Lagos,
Jesus Corbacho, Jeromo Segura, Mercedes Cortes, Rosa de Algeciras enz. Voor een
volledige biograﬁe kijk op haar site (http://www.yotabaron.com).
Gastheer: Mehmet Polat (Turkije / Nederland)
Mehmet Polat is een volwaardige udspeler, componist, ensemble-leider en solist die
de wereld afreist. Van Afrika naar India, Perzie naar de Balkan, hedendaags naar jazz,
heeft hij verschillende muzikale genres gecombineerd met zijn Alevi Spiritual,
Anatolian Folk en Ottoman klassieke muziekachtergrond. Door zijn improvisaties,
composities en via zijn eigen muzikale stijlen, is Mehmet constant op zoek naar nieuwe
muzikale paden en inspiratie. Na vele jaren van onderzoek heeft hij zijn eigen techniek
uitgevonden om verder te gaan dan de beperkingen van zijn traditionele instrument.
Met deze nieuwe linkertechniek kan hij meer geavanceerde en moderne stukken
spelen. Hij heeft ook een ud ontworpen met twee extra bass strings om het bereik en
de functie van zijn instrument te verbreden. Meer info op www.mehmetpolat.net
(http://mehmetpolat.net)
(https://www.facebook.com/demeevaart/)
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