
search

Kies je favoriete
Gallagher

Liam  

Noel  

Rory  

stem

› ICELAND AIRWAVES: DE BESTE BANDS UIT IJSLAND EN
DAARBUITEN :: 19-10-2010

“What do they feed you people?!” riep iemand al uit op Twitter, na het zien van
de zoveelste indrukwekkende IJslandse act op Iceland Airwaves in Reykjavik. Je
vraagt het je inderdaad af, want alles in dit land ademt muziek. Een perfecte
plek  dus  voor  een  festival  als  Iceland  Airwaves.  Team-OOR  was  er  bij  en
noteerde de interessantste shows.

Hier  kun  je  vijf  dagen  lang  genieten  van  de  beste  artiesten  uit  IJsland  én
daarbuiten op meer dan veertig (!) locaties verspreid over de stad, variërend
van intieme cafeetjes tot het grootste podium in het Reykjavik Art Museum.
Hierdoor is het een onmogelijk gepuzzel om een persoonlijk programma samen
te stellen, maar gelukkig spelen de meeste bands meerdere keren dankzij een
uitgebreid off-venue programma. Sterker nog, de meeste artiesten zie je vaker
dan één keer, want het is voor IJslandse muzikanten de normaalste zaak van de
wereld om in meerdere bands te spelen.

Dit soort kruisbestuivingen ontstaan ook spontaan trouwens, zo krijgt Amiina in
één nummer hulp van het voltallige Efterklang, dat enthousiast  meeklapt en
-zingt. Amiina is vooral bekend geworden als strijkkwartet van Sigur Rós, maar
doet het sinds het debuutalbum Kurr (2007) ook prima op eigen benen. Met
violen, harpen, zingende zagen en nog meer verschillende instrumenten maakt
de band een soort sprookjesmuziek, dat af en toe aanzwelt tot een ware climax
dankzij de bijdragen van een drummer en elektronica-artiest Kippi Kanikus.
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Efterklang treedt voor het eerst op in Reykjavik en dat is verbazend, aangezien
de diverse klanken en vreemde songstructuren misschien nog wel beter passen
in het ruige IJslandse landschap dan in thuisland Denemarken. En zoals altijd is
de  band  weer  goed  op  dreef  met  een  mix  van  oud  en  nieuw  werk.  De
vooraanstaande IJslandse multi-instrumentalist en componist Ólafur Arnalds had
ze al getipt als de beste live-band die hij ooit had gezien en die reputatie maken
ze meer dan waar op het grote podium in het Art Museum. Gedurende de set
weten ze iedereen in het publiek te betoveren en te vermaken met het plezier
dat ze uitstralen. Ook twee leden van Amiina mogen een nummer meespelen op
viool. Magisch!

Pétur Ben geldt nu al een tijd als het best bewaarde geheim van IJsland en het
is de vraag wanneer daar eens verandering in komt. Misschien met het volgende
album, dat in mei  2011 zal  moeten verschijnen. Tijdens zijn set  in rockclub
Sódóma klinkt het nieuwe werk in elk geval veelbelovend. Denk aan Radiohead
ten tijde van The Bends: rocksongs met de nodige experimenteerdrift. Pétur Ben
is  bovendien  een  enorm  creatieve  gitarist,  die  de  songs  samen  met  zijn
uitstekende begeleidingsband (met onder andere Mugison in de gelederen) tot
grote hoogtes weet te stuwen.

Mugison (openingsfoto) maakt op zijn beurt dankbaar gebruik van de talenten
van  Pétur  Ben  en  laatstgenoemde  fungeert  dan  ook  als  gitarist  tijdens  zijn
optreden in Iðnó. Zelf speelt de sympathieke IJslander afwisselend op gitaar en
op zijn futuristische minstrument (“part instrument, part spaceship”). En wat
een show geeft hij weg. Het is een wonder dat het oude theater na zijn optreden
nog overeind staat. Mugison speelt het soort rauwe blues-rock waar ook The
Black Keys bekend mee zijn geworden. Alleen al met zijn rauwe stem kan hij
iedereen omver blazen, maar de songs zijn ook nog eens erg goed, origineel en
afwisselend. Na afloop voelt het alsof er een storm over je heen is geraasd.

Het  Britse  Bombay  Bicycle  Club  is  hot  en  niet  alleen  in  eigen  land.  Het
Reykjavik  Art  Museum  is  tot  de  nok  toe  gevuld  en  er  wordt  uitgebreid
meegezongen en gedanst op de muziek van deze indierockers, die soms klinken
als een kruising tussen Arctic  Monkeys en The Smiths.  Bombay Bicycle Club
begon oorspronkelijk als schoolband en zo zien ze er eigenlijk nog steeds uit. Als
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ware antihelden laten ze al het enthousiasme gelaten over zich heen komen. Dat
de stem en het charisma van zanger Jack Steadman niet van hetzelfde niveau
zijn als van bijvoorbeeld een Alex Turner kan de pret niet drukken. Muzikaal
staat het namelijk als een huis.

Hoewel Robyn voorheen vooral bekend was van haar hit Show Me Love uit 1997
is  haar  ster  inmiddels  weer  rijzende dankzij  haar  drie  albums tellende Body
Talk-serie. Vooral in het noorden van Europa is de Zweedse momenteel weer een
superster. En zoals het hoort met supersterren is haar show in het Art Museum
tot  in  de  puntjes  verzorgd.  Een  beetje  té,  eigenlijk.  De  lichtshow  is
indrukwekkend, haar begeleidingsband speelt goed en de songs zijn ook nog wel
aardig. Maar je hebt toch het gevoel vooral naar een product te kijken in plaats
van een artiest. Dat gevoel wordt alleen maar sterker als ook nog eens blijkt dat
haar eigen stem veel zachter in de mix staat dan de tape met achtergrondzang.

Ólafur Arnalds  behoort nu al jaren tot de top van het neo-klassieke genre.
Samen met zijn vaste strijkkwartet en Janus Rasmussen (Bloodgroup) op de
drumcomputer trad deze jonge IJslandse componist op verschillende locaties op
tijdens het festival. En iedere keer was het weer wonderschoon. Ólafur Arnalds
verstaat de kunst van het raken van de juiste snaar met minimale middelen.
Prachtig!

IJsland is  in  een diepe financiële  crisis  beland en dat  is  overal  voelbaar.  De
kranten staan nog steeds bol van artikelen over de oorzaken en de gevolgen van
de meltdown. Op de radio is vooral oude muziek te horen. Een IJslander legt me
uit dat de bevolking juist nu graag luistert naar muziek uit tijden dat alles nog
goed was. Misschien verklaart dat ook het enorme succes van synthpop-band
Hurts. Het publiek is massaal naar het Art Museum gestroomd en er ontstaan
ware Beatles-taferelen. Er zijn huilende meisjes, de jongens schreeuwen en alle
teksten worden woord voor woord meegezongen. Inderdaad, de muziek klinkt
eigenlijk niet anders dan Depeche Mode met een dikke laag glazuur, maar wat
een  Grote  Klasse  stralen  deze  Britten  uit.  Het  charisma  van  zanger  Theo
Hutchcraft  reikt  tot  ver  buiten  het  Art  Museum en  wat  betreft  de  muzikale
uitvoering is er geen speld tussen te krijgen. De songs zijn stuk voor stuk catchy
en klinken alsof ze er sinds de jaren tachtig altijd al zijn geweest. Bij de regels



“Don't give up / Never let go / It's such a wonderful life” in Wonderful Life gaan
alle handen in de lucht en zingen de IJslanders de longen uit hun lijf. Deze song
lijkt  het lijflied te zijn geworden van deze jonge generatie die beseft  dat de
oudere  generaties  het  verpest  hebben,  maar  ook  hoop heeft  op  een  betere
toekomst.

Meer tips voor de liefhebber: Svarar Knútur (IS), Lay Low (IS), Nive Nielsen &
The Deer Children (GR), Murder (DK), Miri (IS), For a Minor Reflection (IS), Nils
Frahm (DE), Codes in the Clouds (UK), Andvari (IS), Myrra Rós (IS), Yunioshi
(UK).
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Er is nog niet gereageerd op dit bericht.

Om te kunnen reageren op OOR.nl, moet je jezelf registreren. Dat kan je doen
door hier te klikken.

We hopen zo de discussies eerlijker en heftiger te maken!


