WOE 6 DEC. MIDW #3: ZIGEUNERORKEST
BAGDALO
Zigeunerokest Bagdalo speelt zigeunermuziek met haar wortels in de zigeunertradities
uit Oost Europa. Het repertoire staat vol Roemeens en Hongaarse invloeden, hoewel
Bagdalo zich ook thuis voelt met gypsy jazz, Russische tango’s, Jiddische liedjes,
rusteloze Servische nummers, een originele composities van Nello Mirando en Reinier
Hille Ris Lambers. Nello Mirando, van de bekende Nederlandse Sinti muzikantenfamilie
Mirando, is heel lang coach en inspirator geweest van dit orkest. Wat ze ook spelen,
komt het recht uit het hart. Het orkest speelt op bruiloften, feestjes, begrafenissen,
recepties, restaurants, cafés, concertzalen, kastellen, een keer in de Ridderzaal en in
het Concertgebouw, op straathoeken, festivals, boerderijen, brouwerijen, kelders en in
achtertuinen – vrijwel overal – in Nederland en daarbuiten. En nu ook te horen in de
Meevaart!
Voor meer informatie over optredens van Bagdalo en bevriende zigeunerorkesten, zie:
http://gipsysaloon.blogspot.nl/ (http://gipsysaloon.blogspot.com)
‘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).
(https://www.facebook.com/demeevaart/)
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