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Wereldmuzikanten stunten
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Wereldtoppers komen vanuit India afgezakt voor optreden in Berlaarse garage

Nico Mortelmans speelt zelf een stukje sitar in de garage waarde Mishra's hun bijzondere optreden zullen
geven. FOTO WREN DEWEERDT

Vader en zoon Deobrat en 5hivnath Mishra zijn razend populair in
India en treden al sinds de jaren 70 de wereld rond. FOTO GVA

e in India beroemde
sitarspelers van Music
of Benares komen
naar Berlaar afgezakt

voor een intiem optreden...
in de garage van een van
hun leerlingen. Al ongeveer
honderd mensen bevestigden
dat ze erbij zullen zijn.

• "Mijn vriendin Tine Wijris en ik zijn
onlangs zes maanden naar India en
Nepal getrokken om er te werken
aan verschillende projecten die we
met het MM-Fest in Berlaar, een fes-
tival dat ik mee organiseer, hebben
gesteund", legt Nico Mortelmans
(24) uit. "Het ging om een weeshuis
en projecten om onderwijs te be-
vorderen. In de laatste maand dat

ik er was, heb ik een intensieve cur-
sus sitarspelen gevolgd bij Shivnath
Mishra uit Benares. Ik speelde het in-
strument al twee jaar, maar in India
zitten natuurlijk de grote specialis-
ten. Mishra is een wereldberoemde
sitarspeler die sinds de jaren 70 de
wereld rondtoert. Hij heeft al opge-
treden met meerdere jazzlegendes
en Indiase topmuzikanten. Met zijn
groep Music of Benares treedt hij met
zijn zoon en kleinzoon op. Ze zijn al
de elfde generatie die de traditie in
leven houdt. Zoon Deobrat werd op
zijn achttiende trouwens nogverko-
zen tot beste jonge sitarspeler van In-
dia. We zijn dus heelvereerd dat deze
mensen naar hier willen afzakken",
vertelt Mortelmans.

In onze buurlanden hebben de

drie al enige bekendheid opge-
bouwd en mogen ze soms in grotere
zalen spelen, maar in ons land zijn
het nog nobele onbekenden. "In Ita-
lië en Duitsland zijn ze relatief be-
kend, maar hier kent niemand ze. Ze
zakken nu voor eenweek af naar ons
land. Ik heb als ex-leerling een thuis-
concert voor hen georganiseerd. Op
die manier hopen ze connecties te
leggen en in de toekomst ook in ons
land grotere optredens te kunnen
versieren. Ze vindenhet dus niet erg
om het nu kleinschalig te houden.
Later kan dat mooie optredens op-
leveren", zegt Mortelmans.

"Eerst dacht ik het optreden in
mijn woonkamer te doen, maar om-
dat er al veel geïnteresseerden zijn,
zal het in onze garage moeten. Ik ben

van plan om het mooi in te richten,
zodat de muziek tot zijn recht zal ko-
men. Er hebben al een kleine hon-
derd mensen gereserveerd."

Inspirerende ervaring
Sitarmuziek is in onze contreien

niet zo bekend. Wat mogen we ver-
wachten? "Ze spelen klassieke In-
dische muziek. Een optreden van
soortgelijke toppers meemaken is
trouwens een indrukwekkende en
inspirerende ervaring. Voor som-
migen klinkt het misschien als ge-
jengel, maar ik vind het heel mooie
klanken. Met deze muziek kan je me
echt raken. Hopelijk vinden de Ber-
laarnaars het ookde moeite."
BERT PROVOOST
0 www.music-of-benares.com

Wie er nogbijwi[
zijn, moet snel zijn

•• Wie het unieke optre-
den nog wil meemaken,
moet snel reserveren. Dat
kan door een mailtje te
sturen naar nico_mortel-
mans@hotmaiLcom. Het
adres is Markt 85 in Ber-
laar. De toegang bedraagt
20 euro. Studenten mogen
tegen 10 euro binnen. Na
het optreden is er een hapje
en een drankje. Tijdig aan-
wezig zijn voor de start om
18.3ou is de boodschap, an-
ders wordende muzikanten
gestoord. BEPR
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