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TSJECHISCHE REPUBLIEK, EUROPA
Een uniek klarinetkwartet met een
hoogst eigen stijl en werkwijze dat in de
Tsjechische Republiek al vele jaren tot de
absolute top behoort. Hun muziek laat zich
nauwelijks indelen en reikt van eigentijds
en klassiek tot jazz en wereldmuziek,
waarbij elektronica en samenwerkingsverbanden met andere disciplines als dans en
film niet worden geschuwd.
‘‘Denk aan een muzikale werkplaats
of laboratorium waarin de klarinet centraal
staat, klassiek geschoold maar met een
passie voor wereldmuziek, jazz en minimal.
Voeg daarbij het verlangen om te improviseren improviseren, zorg dat je de
allernieuwste elektronica in huis hebt, nodit
een paar interessante gasten uit en begin te
exploreren, creëren en – vooral – communiceren met je publiek. Zo schep je een niche
waarin je eigen, unieke stijl tot bloei kan
komen; een stijl die misschien associaties
oproept met een term als crossover, maar
die zich veel beter laat omschrijven als
« muziek zonder grenzen ».’’ Aldus Clarinet
Factory over hun fascinerende concept.
Clarinet Factory heeft ook muziek gecomponeerd voor film, theater en dans. Hun meest
recente samenwerking met VerTeDance –
CORRECTION – werd onderscheiden met de
meest prestigieuze Tsjechische prijs op het
gebied van eigentijdse dans, de Dance Piece
of the Year Award 2015, ontving bovendien
de Herald Angel Award 2015, de publieksprijs van het BE Festival 2015 en de Mess
Festival Award 2015 en werd genomineerd
voor de Total Theatre Award 2015.

NIEUWE SINGLE:

MEADOWS

homerecords.be

Winnaars van de International
Songwriting Competition of
Nashville, USA (2005)
Gastoptredens bij concerten
van Bobby McFerrin in Praag
(2009 en 2015)
Eerste Tsjechische Womex
showcase in acht jaar! (2015)
HOOFD CONCERTEN 2017
14/03 Ruse, March Music Days I.F., BU
27/03 Paris, Theatre des Abbesses, FR
31/03 Jazz Dock, Prague, CZ
24/05 Homerecords Festival, Liege, BE
10/06 Pribram, CZ
16/06 Český Brod, CZ
20/07 Bernatrice, CZ (with GRUNIK)
21/07 Colours of Ostrava, CZ (with GRUNIK)
28/10 Rudolfinum, Open Square, Prague, CZ
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persoverzicht
Een van de grootste verrassingen van het
Crossroads Festival (onderdeel van Colours of
Ostrava) in de Tsjechische Republiek was het
optreden van het ensemble Clarinet Factory.
De muziek van dit klassiek geschoolde viertal
was als honing voor de oren. De videobeelden die er bij werden geprojecteerd als extra visuele dimensie, waren in mijn beleving
overbodig. Ook zonder dat was de muziek
prima in staat te boeien. De verschillende
registers van de klarinetten versmolten
met elkaar zoals je soms hoort bij broers of
zussen die al heel lang samen zingen. Door
hun klassieke achtergrond beschikken alle
vier de mannen over een formidabel gevoel
voor toon en timing. Ik weet alleen niet of ik
net zo betoverd zou zijn zonder de engelachtige zangstem van Vojtech Nydl. Zijn zoetgevooisde tenor kringelde sierlijk over de innig
verstrengelde timbres van het ensemble.
Michal Shapiro (USA),
Huffpost Arts and Culture (4/2014)

Mijn favoriete Tsjechische groep (tijdens Colours of Ostrava 2015) was Clarinet Factory,
vier mannen die alle vier klarinet spelen,
waaronder een imposante basklarinet. Het
is beslist geen alledaags ensemble en hun
muziek is al net zo grensoverschrijdend. Afgelopen november waren ze in Londen als
voorprogramma van het ultra-hippe Hidden
Orchestra (ook al fans).

DISCOGRAFIE
Worx and Reworx (2014, Supraphon)
dubbel album van Clarinet Factory’s
imaginary “best of”
Out of Home (2010, Supraphon)
Echoes of Colors (2010, Aura-Pont / Supraphon)
Eternal Seekers (2008)
Polyphony (2005)
Echoes from Stone (2003)
… Wie dacht dat de klarinet uitsluitend een klezmerinstrument is, moet zijn ideeën nodig bijstellen. Clarinet Factory speelt een uiterst gevarieerd repertoire,
dat zowel klassiek omvat als jazz, etno, elektronisch,
eigentijds, funk en rock…
Red Sea Jazz Festival Eilat, Izrael (2/2015)
Recensies uit 2015 van de productie Correction
door VerTeDance (muziek door Clarinet Factory):

... Maar wie beslist niet vermeld mogen blijven,
zijn de vier in het zwart geklede muzikanten
achteraan op het podium. De muziek bij de
dansvoorstelling, voornamelijk klarinetspel met
hier en daar atmosferische vocalen, geeft met
speels gemak en zwier vorm aan de ruimte. Hun
muziek was op zich al een belevenis, maar de
combinatie van muziek en dans bezorgde momenten van puur genot. Ze spelen geen noot te
veel… precies tot aan het juiste moment. Dan
gaan ze helemaal los.
Ezra Lebank, Total Theatre Magazine

... Wat fijn dan dat er een bron van bevrijding
en plezier voorhanden is. Die komt in de gedaante van de live-muziek van Clarinet Factory,
die kringelend de ruimte vult, schoonheid in geboeide oren ademt en in de ziel gevoelens van
rebellie wakker maakt. Wel wel! Kunst kan dus
een revolutie ontketenen…
Mary Brennan, Herald Scotland

Simon Broughton (UK), Songlines, (03/2016)
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