Ensemble Tirana
Het Ensemble Tirana is een virtuoos ensemble dat het rijke en ten onrechte onbekend repertoire van de Albanese polyfonie nieuw leven inblaast. Ensemble Tirana werd
opgericht in 1978 en zong op meerdere gerenommeerde Europese festivals.

fact sheet
Polyfonie
Ensemble Tirana zingt grotendeels a capella, met slechts spaarzame begeleiding van enkele
traditionele instrumenten als fluit en de tweesnarige cifteli. De meerstemmigheid van het ensemble heeft raakvlakken met andere polyfone zang uit Zuidoost-Europa, met name die van Bulgarije,
bekend geworden door het vrouwenensemble Le Mystère des Voix Bulgares.
De muziek heeft daarnaast ook sterk uitgesproken, eigen karakteristieken. De drie- en
vierstemmige polyfonieën zijn rijke, emotionele gezangen die tot de mooiste van Europa behoren.
Zo klinken meerdere liederen als een klaagzang vol levensleed, wat niet verwonderlijk is voor wie
de geschiedenis van dit kleine Balkanland kent.
De Zuid-Albanese polyfone muziek klinkt oud en tegelijk modern en gaat mogelijk wel
tweeduizend jaar terug. Het is een orale traditie, waarbij de liederen al eeuwenlang van generatie op generatie worden doorgegeven.

Artist • E n s e m b l e T i r a n a
title • U r a Q e L i d h M o t e t . T h e
Bridge That Links Time
label • F r é a R e c o r d s
article nr • MWCD 4068
format • C D / d i g i p a c k
booklet • 1 0 p a g . E n g e l s
country • Albanië
genre •
world music/
polyfonie
price • full price

contact
Klaagzang en erotische liederen
In Albanië heeft elke streek zijn eigen muzikale stijl, met zijn eigen muzikale en vocale
kleur. De thema’s, de inhoud en de lyrische ontwikkeling zijn erg belangrijk voor de polyfone
Albanese gezangen en vormen dé basis voor de uitvoerende ensembles.
Vaak bestaat het repertoire niet alleen uit klaagliederen, maar ook uit erotische verhalen
die door de officiële censuur van het totalitaire regime werden ‘aangepast’. In familiekring en bij
feesten werden de oorspronkelijke teksten wel degelijk bewaard én in ere hersteld.
Daarnaast bestaat het repertoire uit epische en historische gezangen. Deze situeren zich
in de zeventiende eeuw en waren een reactie van verzet op de toenmalige Ottomaanse bezetting
van het land.
Zo bevat de cd The Bridge That links Time enkele nummers van de Arbëreshë. Arberia was
in de 15e eeuw de naam van Albanië, Arbëreshë de naam van de bevolking. Na de Ottomaanse
invasie verhuisde een deel van hen naar de overkant van de Adriatische Zee, naar het huidige
Italië. Gedurende vijf eeuwen hielden de Arbëreshë vast aan hun taal, riten, orthodoxe religie én
hun liederen.
In een interview met het on line tijdschrift MixedWorldMusic zegt bariton Sula: ‘De meeste
ensembles bij ons zijn met hun repertoire gebonden aan de streek waar ze vandaan komen. De
leden van Ensemble Tirana komen zelf al uit verschillende regio’s. Een aantal van ons heeft een
zangopleiding gevolgd. Daardoor kunnen we in verschillende stijlen en met uiteenlopende
technieken zingen en de veelzijdigheid van de muziek laten horen.’
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Nazo Celaj: tenor
Hyso Xhaferaj: tenor
Dionis Delia: tenor
Edmond Lila: tenor
Luan Sula: bariton
Ervin Kastrati: bass-bariton

band web • e n s e m b l e t i r a n a . c o m
bookings • info@linkkultuurburo.be

tracklisting
1. Ditet e beharit - Spring days 02:39
2. Hanko! 05:23
3. Na leu dielli - The sun rises 03:36
4. Mora rrugen per Janina - Travelling to
Janina 04:13
5. C’me grise shpirtin - You drive me crazy
02:41
6. Ti me je si nje gonxhe - You are like a
flower bud 03:13
7. Kenga e Ago Ymerit - Song for Ago
Ymer 05:07
8. Kendon bylbyli - The nightingale song
02:35
9. Ju Pampore qe shkoni - O ye boats that
go away 04:19
10. Vajta diku, vajta - I’m so happy with
her 03:57
11. Ti je vete pranvera - You are the
spring yourself 02:53
12. Mbece more shoke, mbece - A tragic
end in the war 03:51
13. Moj bukuri magjike - O magical
beauty 04:37
14. Potpourri Korcare - Potpourri of
Korca 04:13

15. Te shikoj mbrapa
malit - I see you 03:55
16. Tundu bejke e bardhe
- White lamb of lithe
body 02:40
17. Ku vate moti - What
a beautiful past 03:26
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18. Dallget e detit Tel + 31 (0)30 227 0040
The seawaves 03:16
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