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OrpheusXXI

Orpheus XXI

Repertori
01.- Sadher Law Tradicional de Bangladesh

Música per la vida i la dignitat

02.- La rosa enflorece Tradicional sefardí
03.- Mirkut Cant de tradició kurda
04.- Sharaf Elddine Cant religiós yezidí i de tradició kurd
05.- Ya habebe Tradicional d’Alep (Síria)
06.- El Bent el Shalabia Tradicional d’Iraq
07.- Kevokê Dansa kurda
08.- El Rey Nimrod Peça instrumental tradicional sefardí
09.- Mouwashah Ya Gazaly Tradicional de Síria
10.- Longa Ryad Aràbia. Farah Faza
11.- Lamuny Tradicional del Marroc i Tunísia
12.- Laïli Djân Cançó tradicional de l’Afganistan
13.- Ya Mariam el Bekr Cant a la Verge. Síria
14.- Kadduka al Mayaas Tradicional siria

Intèrprets
Moslem Rahal (Síria)

ney (flauta) i direcció
Membre d’HESPÈRION XXI
Professor principal del projecte ORPHEUS XXI

Waed Bouhassoun (Síria)

oud, veu i direcció
Membre d’Hespèrion XXI
Professora principal del projecte Orpheus XXI

Georgi Dimitrov (Bulgària)
Safi Alhafez (Síria)
Rebal Alkhodari (Síria)
Azmari Nirjhar (Bangladesh)
Imad Amrah (Marroc)
Rusan Filiztek (Turquia)
Neset Kutas (Turquia)
*Leila Er Rabiai (Marroc)
* Shahid Al Sbeih (Síria)
* Younes Erraki (Marroc)
* Meriem Moubine (Marroc)

qanun
oud
veu i oud
veu
veu i percussió
veu i percussió
percussió
veu
veu
veu
veu

Jordi Savall, idea original i supervisió del projecte
(*) Joves participants als cursos pedagògics del projecte Orpheus XXI
Un projecte de

Hi col·laboren

Amb el suport de

O

rpheus XXI és un conjunt musical creat a iniciativa
del mestre Jordi Savall i integrat per professionals
i joves estudiants, tots ells músics immigrants i refugiats procedents de diversos països, essencialment de la
mediterrània.
La seva proposta musical posa en valor les músiques i les tradicions de diversos països de la conca
mediterrània. Un viatge que ens portarà des de Catalunya a Armènia, Síria, el Marroc, Israel i el Kurdistan.
Músiques interpretades amb instruments tradicionals
com el llaüt, les percussions nordafricanes, el qanun
o les flautes tradicionals. Una orquestra que incorpora
a vocalistes especialitzats en la música àrab i oriental. Músiques, totes elles, amb un denominador comú,
l’emoció que desprenen, a més de la invitació al diàleg
intercultural.
Orpheus XXI neix del projecte social que Jordi Savall, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural el 2008 i Artista per la Pau escollit per la UNESCO
inicia l’any 2016 amb l’objectiu de permetre la integració de músics professionals refugiats i immigrants
i de transmetre la seva cultura a través d’una proposta
intercultural d’acció pedagògica i creativa a favor dels
joves refugiats i immigrants amb un coneixement o talent musical.
El projecte social Orpheus XXI té també com a objectiu la formació musical de joves i infants refugiats i
immigrants duta a terme pels músics professionals del
conjunt musical.

Moslem Rahal

Waed Bouhassoun

Graduat a l’Institut Superior de
Música de Damasc el 2003, es va especialitzar en l’instrument Ney.
És solista a l’Orquestra Simfònica
Nacional de Síria i membre del Grup
Nacional de Música Àrab. Ha desenvolupat la seva tasca didàctica com a
professor de Ney a l’Institut Superior
de Música de Damasc i a la Universitat
Music College d’Homs. És el fundador
i director del Shams Ensemble Group.
Com a intèrpret ha estat present a
importants festivals i escenaris arreu
del món. Amb el grup Shams Ensemble ha participat al Musical Mundial a
Barcelona amb Maria del Mar Bonet, a
l’«Ibn al-Ensan Festival» (El Líban), i al
«Min al-Awal» a Dubait i Abu Dhabi.
Ha escrit un capítol com a especialista en el seu instrument pel Diccionari
Musical, del professor Víctor Babinco.
És col·laborador habitual del conjunt
Hespèrion XXI dirigit per Jordi Savall
i coordina el projecte Orpheus XXI a
Barcelona.

D’origen sirià, Bouhassoun és una
reconeguda intèrpret de llaüt i cantant.
Debutant en públic a París, a la Casa
de les Cultures del Món i a l’Institut
del Món Àrab al març de 2006, el seu
èxit fou immediat i continuà amb importants concerts al Festival d’Asilah,
al Festival de Medina, al Festival de
Música Sacra de Fez, al Festival de Tetuan, a l’Òpera de la Bastilla i al Festival
Spoleto (Itàlia), entre d’altres.
El 2009 grava el seu primer disc La
veu de l’amor a la col·lecció de l’Institut del Món Àrab (Harmonia Mundi) i
el disc rep el premi “Coup de coeur”.
El 2014 publica el seu segon disc com
a solista, L’ànima del llaüt.
Actualment presenta concerts en
solitari o en grup, especialment amb
el conjunt musical Hespèrion XXI, dirigit per Jordi Savall. És, a més, estudiant de doctorat en etnomusicologia
a la Universitat de París X Nanterre i
directora i coordinadora del projecte
Orpheus XXI de Jordi Savall a França.

Ney i direcció

Veu, llaüt i direcció

