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Shura Lipovsky & Novaya Shira

8 *uawhai#v-nvxm*

Shura Lipovsky behoort tot de bekendste zangeressen van het jiddische
en Joodse lied in Europa. Ook daarbuiten groeit haar faam als zangeres,
danser, vertelster en leraar. Nu is ze begonnen met het schrijven haar
eigen liederen, te horen op haar nieuwste album Vaytinke.

Shura is een zangeres met een missie. Zij werkt niet aflatend aan haar stem-
techniek, maar ze zoekt ook naar spirituele verdieping en zoekt naar een inter-reli-
gieuze dialoog. Dit bezorgt haar liederen een bijzondere intensiteit en warmte die
aangrijpend is.

Ofschoon ze zelf nooit heeft willen schrijven (‘Nooit! Het enorm uitgebreide
jiddische repertoire zal eeuwig een bron van inspiratie zijn’), is ze daar in 2012 toch
mee begonnen.

Haar teksten zijn kort, met een heldere blik op de ziel en haar muziek is altijd
melodieus, vaak dromerig.

Het thema van de cd is ‘afstand en nabijheid’.Vayt is jiddisch voor ‘ver’of ‘ver
weg’, Vaytinke is een verkleinwoord dat Shura zelf bedacht. De cd probeert heden en
verleden met oude en nieuwe jiddische poëzie samen te brengen en dit te delen met
bekende en onbekende vrienden, dichtbij én ver weg.

Shura werkt samen met haar ensemble Shira Novaya. Dit is Russisch/Hebreeuws
voor ‘nieuw lied’ en bestaat uit virtuoze musici die klezmermuziek zeer succesvol
combineren met klassieke arrangementen en improvisaties. Het ensemble specialiseert
zich in nieuwe jiddische liederen en dito repertoire uit de voormalige Sovjet-Unie.
Shura en haar ensemble brengen gezamenlijk zeventien liederen en instrumentalen in
verrassende arrangementen.

De cd is uitgevoerd als digipack met een dik boekwerk met teksten in meerdere
talen en enkele zeer mooie illustraties door Shura’s moeder, Coby Lipovsky-De Konink.

Shira Novaya bestaat uit: Bert Vos (viool), Maaike Roelofs (cello), Marjolijn van
Roon (blokfluit), Paul Prenen (piano) en Peter van Os (accordeon).

Gastmuzikanten zijn Laura van der Stoep (altviool) en Tijmen Huisingh (viool).

Cd-presentatie:

vrijdag 17 januari 2014
Vondelkerk - Amsterdam

Discografie

Moments of Jewish Life (SYN 153, 1993)
Heroes and Poets (EXED 7, 2003)
Tsart, Tenderness in Word and Sound (MWCD 4056, 2006)

Met ensemble Antequera:
Jews and Christians : Music in Medieval Spain (SYN 193, 1996)

Digitale persmap met persbericht, biografie, downloads en persfoto op
www.mwpromo.nl/shura


