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Duo Pardis speelt op woensdag 2 mei 2018 in Wereldmuziek in de Wijk en bestaat uit
Mehrnaz Salehi (zang) en Bam Commijs (piano).

De Nederlands-Iraanse zangeres Mehrnaz Salehi heeft van jongs af aan gezongen en
haar kennis van de muziek later verdiept door studies gitaar, piano, klassieke zang en
koorzang. Behalve met Bam Commijs treedt zij ook geregeld op met het ensemble
Shandiz dat zich gespecialiseerd heeft in het muzikaal vertolken van Perzische poëzie.

Bam Commijs heeft tal van composities op zijn naam staan. Zijn werk werd uitgevoerd
door zulke uiteenlopende gezelschappen als het Residentie Orkest en de Dutch Swing
College Band. Verder begeleidt hij een aantal vocalisten en kleinkunstenaars. Behalve
met Mehrnaz Salehi treedt hij ook geregeld op als pianist van de formatie Babak-o-
doestan.

Het repertoire van Pardis bestaat uit eigen werk dat op twee manieren tot stand komt.
Mehrnaz schrijft liederen (tekst en muziek) waarvan de muziek door Bam wordt
gearrangeerd voor piano. En Bam componeert oosterse melodieën in modern-
klassieke toonzetting die door Mehrnaz van teksten voorzien worden. In beide gevallen
gaat het om teksten in het Perzisch.

‘Wereldmuziek in de wijk’ is een initiatief van Stichting Connecting Strings en de
Meevaart. De gastheer van de reeks programma’s is Mehmet Polat. Ons doel is om een
oprechte kennismaking met verschillende muziektradities uit de wereld in een



informele sfeer aan te bieden.
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

Host: Mehmet Polat (Turkey/The Netherlands)

Mehmet Polat is an accomplished ud player, composer, ensemble leader and soloist
who tours internationally. From Africa to India, Persia to the Balkans, Contemporary to
Jazz, he has been combining various musical genres with his Alevi Spiritual, Anatolian
Folk and Ottoman classical music background. Through his improvisations,
compositions and his own take on a variety of musical styles, Mehmet is constantly
searching for new musical paths and inspiration. After many years of research, he
invented his own technique to advance beyond the limitations of his traditional
instrument. With this new left hand technique, he can play more advanced and modern
pieces. He has also designed an ud with two extra bass strings to broaden the range
and function of his instrument. More info at www.mehmetpolat.net
(http://mehmetpolat.net).
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