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Shura Lipovsky & Novaya Shira
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Shura Lipovsky is geboren in Den Haag en behoort tot de bekendste
zangeressen van het Jiddische en Joodse lied in Europa. Ook daarbuiten
groeit haar faam als zangeres, danser, vertelster en leraar.

Ze studeerde zang bij Margreet Honig (Conservatorium Rotterdam), de Jiddische
taal bij  Mira Rafalowicz (Oxford Zomer-universiteit) en in het Maison de la Culture
Yiddish (MCY) in Parijs.

Ze voltooide een dansopleiding aan het LCA (Landelijk Centrum voor Amateurdans)
en studeerde aan l’Ecole Internationale de Théâtre de Jacques Lecoq in Parijs. Ook
studeerde ze Kabbalistische concepten bij diverse leraren in Europa en de Verenigde
Staten.

Ze geeft nu zelf masterclasses voor professionele zangers en workshops over het
Jiddische repertoire. Ze ontwikkelde een model van Chassidisch onderwijs en Kabbalah,
genaamd ‘de meditatieve stem’. Daarnaast geeft ze les op talloze zomeruniversiteiten,
van Oxford tot St. Petersburg. ‘De meditatieve stem’ onderwees ze o.a. in het Centrum
voor Joodse Spiritualiteit Elat Chayyim in New York  en andere spirituele centra in
Europa. Ze is bovendien sinds zeven jaar artistiek directeur van de Jewish Summer Song-
School in London.

Vredeswerker

Met haar zang, dans en verhalen is Shura Lipovsky actief in de inter-religieuze
dialoog en is ze onder andere lid van Musicians without Borders (MwB). Ze heeft met
spirituele leiders van verschillende religies gewerkt, zoals de Duitse priester en Zen-
meester Willigis Jaeger (Benediktushof, Holzkirchen), Sheich Bashir Ahmad Dultz (Moslim
Liga, Bonn) en de Soefi-meester Ingo Taleb Rashid uit Irak.

In 2004 produceerde ze een Joods-Bosnisch zangprogramma met Musicians
Without Borders en uitgevoerd door het interculturele Mostar Sinfonietta. In 2005
voegde de Amerikaanse zanger/acteur Theodore Bikel zich bij het project tijdens een
tournee door Polen onder de nieuwe naam ‘Bridge to Peace’. Ook in 2005 maakte de
Nederlandse journalist Rob Simons hier een documentaire over onder de naam ‘Bridge
to Peace’.

Optredens

Shura Lipovsky heeft wereldwijd opgetreden: Europa, Scandinavië, Israël, Rusland,
de USA en Canada. Hoogtepunten uit haar carrière re zijn o.a. het Herdenkingsconcert
ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de getto-opstand in Warschau met het
Warsaw Philharmonia (1993), haar optreden met Yitskhak Perlman tijdens de Klezmer
Extravaganza in New York (1996) en een uitverkocht concert met haar nieuwe ensemble
‘Novaya Shira’ in het Amsterdamse Concertgebouw (2011).



Novaya Shira

Een uitnodiging van het Amsterdams Concertgebouw aan Shura Lipovsky was voor haar de aanleiding om een nieuw
ensemble te starten. ‘Novaya Shira’  - Russisch/Hebreeuws voor ‘nieuw lied’ - is in 2010 opgericht en specialiseert zich in
nieuwe Jiddische liederen en Jiddisch repertoire uit de voormalige Sovjet-Unie. In 2011 vond een zeer succesvol concert
plaats met een programma rond de Jiddische en Russische cultuur.

Sinds die tijd treedt Novaya Shira, nu gereduceerd tot vijf leden, regelmatig op in binnen- en buitenland. Het
repertoire bestaat uit nieuwe Jiddische gedichten en muziek van Shura Lipovsky en arrangementen van Paul Prenen.

Bert Vos, viool
Afgestudeerd aan het Rotterdams Conservatorium, zette hij zijn studie voort als uitvoerend musicus aan de Rubin

Academy in Israël.
Hij speelt met Sexteto Canyengue en het Kraayenhof Tango Ensemble. Hij is oprichter en leider van de Shtetl Band

Amsterdam.

Paul Prenen, piano, arrangementen
Hij studeerde piano aan het Sweelinck Conservatory met Jan Wijn en Edith Grosz.
Hij speelt, arrangeert en componeert muziek voor theater, film en opera, o.a. Het Werktheater, theaterproducties

van Frank Groothof, voor Fréderique Spigt en voor films van Marja Kok en J. van Reijen. Idem voor opera-producties van
het Combattimento Consort en Opera Trionfo.

In 2006 werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf voor de beste filmmuziek.

Peter van Os, accordeon
Peter van Os is afgestudeerd aan het Hilversums Conservatorium. Zijn muzikale interesses lopen uiteen van modern

klassiek tot Balkan-muziek.
Hij speelt eigentijdse orkestrale muziek met verschillende Nederlandse symfonie-orkesten (H.W. Henze,

Shostakovich, Janácek, Zappa), maar ook werken voor klarinet en accordeon met zijn duo ‘Marang en van Os (Ter
Veldhuis, Manneke)’.

Hij had zijn eigen jeugdtheatergroep (Theater Trovato) en werkte o.a. met Frank Groothof.
Hij begeleidde verschillende Nederlandse singer-songwriters (Alex Roeka) en werkte met klezmergroepen als

Odessa Express, L’Chayim en de Shtetl Band Amsterdam.

Maaike Roelofs, cello
Maaike Roelofs studeerde cello en barok-cello met Anner Bijlsma in Amsterdam en Bremen.
Haar muzikale voorkeuren omvatten barok, klassiek en eigentijdse muziek.
Ze is lid van het cello-kwartet Julius Klengel (met leden van het Concertgebouw Orkest) en speelt in diverse

barokensembles als het Brabants Muziek College en het Barlheze Consort.
In het trio Lienen an Locht (met repertoire van Jacques Brel en Hildegard Knef) speelt ze niet alleen cello, maar

zingt ze ook.

Marjolijn van Roon, blokfluit en co-producer van Novaya Shira
Ze studeerde af als solist aan het Utrechts Conservatorium en speelde o.a. in Europa, de VS en Japan. Ze is cum

laude afgestudeerd als musicoloog aan de universiteit van Utrecht en begeleidt sinds 1980 muzikanten in hun professio-
nele carrière aan het Artez Conservatorium.

Ze houdt zich bezig met zeer gevarieerd repertoire voor de blokfluit, van oude muziek tot modern-klassiek, maar
ook met improvisaties en ongebruikelijke arrangementen van oude muziek (bijv. haar cd-productie Silk, aangevuld met
haar eigen gedichten).


