Extra uittip: Göksel Yilmaz Ensemble
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst
de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor de CD Presentatie van Göksel
Yilmaz Ensemble “Kan Zaman” (Er Was Een Tijd)
Göksel Yilmaz komt met zijn ensemble naar zijn geboortestad Enschede om zijn nieuwe CD “Kan Zaman” te presenteren. Enschede is de stad waar een groot deel van
zijn muzikale roots liggen. Hier heeft hij zijn eerste melodietjes gehoord, de eerste Arabische liederen beluisterd
en zijn muziekopleiding gevolgd op het Conservatorium
Enschede(ARTEZ).
Met ‘Kan Zaman’ nemen Göksel en zijn muzikanten de
luisteraar mee op reis naar zijn Arabische roots. Een tijdje
geleden ging hij opzoek naar zijn wortels in de muziek. Hij
ontdekte via een casettebandje uit zijn vaders archief dat
bijna al zijn familieleden zongen. Göksel selecteerde
daarna de mooiste Arabische liederen die hij in zijn jeugd
had gehoord en de meeste indruk hadden gemaakt op
hem. Deze Arabische klassiekers uit de Levant zijn bekend over de hele Arabische wereld en worden massaal
meegezongen tijdens concerten.

Photo by Caspari de Geus

Göksel’s wortels liggen in de stad Antakya in Zuid Turkije
aan de grens van Syrië, waar een groot gemeenschap
Arabische Alawieten leven. Tijdens dit bijzonder concert zullen er beelden op de achtergrond getoond worden van o.a. Antakya en zal Göksel vertellen over de prachtige Arabische liederen die over heimwee en verlangen gaan.
Na afloop zullen er Arabische hapjes worden geserveerd in de foyer in Atrium.
Er zal ook gelegenheid zijn om de CD “Kan Zaman” te kopen en te laten signeren.
Het concert zal plaatsvinden op zondag 3 april 2016
Tijd: 16:00 uur
Plaats: Theater Prismare in Enschede.
Adres: Roomweg 167 d, 7523 BM Enschede
Entree: 5 euro
Voor meer informatie: www.gokselyilmaz.nl
Kan Zaman - Er was een tijd - There was a time
Een ode aan het verleden, een hulde aan mijn roots en het Arabische levenslied.
Iedereen zong vroeger, maar nu niet meer…
Vroeger schreef men geen brieven aan geliefde familie leden in het buitenland maar stuurde men geluidsopnames op cassettebandjes, omdat het kon. Op die cassettebandjes praatte men over het dagelijkse leven en
zong men liedjes. Zo’n bandje heb ik gevonden en heb ontdekt dat daar bijna al mijn familieleden op zingen.
Deze liedjes waren de belangrijkste aanleiding om dit album te maken. Ik wilde een album opnemen met alleen maar Arabische liedjes die ik in mijn jeugd heb gehoord. Ik heb een selectie gemaakt van liedjes die de
meeste indruk hebben gemaakt bij mij en altijd in mijn hoofd zijn blijven hangen…En zo is “Kan Zaman" geboren…
Moge dit album een aanleiding zijn voor mensen om weer te gaan zingen…
Please keep singing!
Liefs,
Göksel

