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De 3 beste wereldmuziekconcerten van de week

Liefhebbers van wereldmuziek hebben ook deze week een uitgebreide keuze: Muziekpublique

besteedt aandacht aan de Indische sitar, de Amerikaanse countryzangeres Leyla McCalla

staat op het podium van de AB en in La Tricoterie kunnen fans van Afrikaanse jazz een nacht

lang de benen losgooien.

Sitardust 
De muzikale banden tussen België en India worden steeds hechter, zoals blijkt uit deze avond bij
Muziekpublique: twee cd-releases van Brusselse bands die Indische muziek maken. Sitardust is,
zoals de naam het zegt, gecentreerd rond de sitar, het krooninstrument van de Indische klassieke
muziek. Sitarspeler en componist Joachim Lacrosse neemt ons op muzikale reis van Noord-Indisch
klassiek naar de ver�jnde Zuid-Indische ritmes van Bangalore, om daarna verder te reizen naar
Brussel met vleugjes Europees klassiek, folk en jazz. Hij laat zich daarbij omringen door
topmuzikanten op percussie, saxofoons, cello, viool en zang. Als voorprogramma komt het duo
Auster Loo (percussionist Simon Leleux en �uitiste Lydie Thonnard) zijn debuutalbum voorstellen.
> Muziekpublique. 25/11, 20:00, 8/12/14 euro

Leyla McCalla 
Ze was voor de zomer nog in Brussel, maar Huis23 bleek te klein en dus nodigt de AB haar maar
meteen terug uit in zijn Club. Leyla McCalla is het nieuwe gezicht van de Amerikaanse country, ze
vertolkt de zwarte roots van country met een frisse aanpak. De voormalige grande dame van
Carolina Chocolate Drops is thuis tussen Haïti en New Orleans en weet als geen ander beide

Brussel

24/11/2016 - 15:22

Benjamin Tollet © BRUZZ

De Amerikaanse countryzangeres komt op 26 november naar de AB. (© AB)
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Vandaag  20:00 6 

Morgen  12:00 7 

Best of Brussels

lees meer

culturen te combineren op zoek naar ancestrale folk met een cello, een banjo en haar gouden stem.
Op haar debuut Vari-Colored Songs: A Tribute to Langston Hughes (2013) zette ze gedichten van de
Amerikaanse poëet op muziek, eigen composities en Haïtiaanse folksongs, meteen goed voor album
van het jaar volgens het toonaangevende Britse wereldmuziekmagazine Songlines. Wij zijn
benieuwd naar haar tweede langspeler. 
> Ancienne Belgique. 26/11, 20:00, 15 euro

Renegades of Jazz 
Zaterdagavond zal Renegades of Jazz ervoor zorgen dat er niemand stilstaat op de dansvloer van La
Tricoterie. De Duitse DJ en producer komt zijn nieuwe album Moyo Wangu voorstellen waarop hij
traditionele Afrikaanse ritmes op een hiphop- of broken-beat zet. Vreemd toch dat een Duitser
zoveel voeling heeft met Afrikaanse muziek? Niet voor David Hanke, die zijn eerste levensjaren in de
vurige Oost-Afrikaanse culturele metropool Arusha (Tanzania) doorbracht. Als zijn ouders
terugkeerden naar Duitsland, ontdekte hij funk, jazz, breakbeats, hiphop en de moderne sampling-
cultuur. Dat worden de fundamenten van zijn eigen muziek: Renegades of Jazz. De Groovalicious
party begint met de documentaire Afripedia over de hedendaagse Afrikaanse undergroundcultuur
en een workshops naija-dans, moderne Nigeriaanse dans. 
> La Tricoterie. 26/11, 20:00, 5/8 euro

lees meer
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Offscreen film festival celebrates tenth birthday
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