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De Nederlandse band Amariszi komt 22 september met hun
langverwachte tweede album Nine Balkan Nights. De opnames zijn
gemaakt tijdens hun tournee door de Balkan. ‘We willen de luisteraar
meenemen op onze tour en het gevoel van de nachten op de Balkan delen’,
aldus bandleider Kay Krijnen.

In de zomer van 2013 reisde de band drie weken door Bulgarije, Macedonië en
Hongarije. Ze speelden op festivals als Sziget en Lozenets Jazz Time en waren live te
zien op de nationale televisie van Macedonië en Bulgarije. Daarnaast waren er muzikale
ontmoetingen met lokale musici zoals Galina Durmushliyska en Oratnitza.

De hoogtepunten van deze sessies en van de negen concerten staan op het
nieuwe album, dat is opgenomen door de bandleden zelf.

‘De inspiratie voor onze muziek komt uit Oost-Europa, dus we wilden daar graag
toeren’, zo stelt Kay Krijnen. ‘Maar toch was het best spannend’, zegt zangeres Merel
Simons, ‘bijvoorbeeld in Bulgarije, daar speelden we op het dorpsplein in een klein
zigeunerplaatsje en de inwoners luisterden zo kritisch naar hoe wij hun muziek brach-
ten. Gelukkig reageerde iedereen enthousiast!’

Nine Balkan Nights is het tweede album van de achtkoppige band die nu zes jaar
bestaat. Ze speelden onder andere op festivals als Sziget in Hongarije, United Island in
Tsjechië, Paaspop, Oerol en de Zwarte Cross. Ze toerden onder meer in Turkije,
Tsjechië en Frankrijk. Amariszi’s muzikanten zijn afkomstig uit IJsland, Amerika, Duitsland
en Nederland.

Een digitale persmap met o.a. uitgebreide bio en persfoto vind je op
www.mwpromo.nl/amariszi


