
Mah-e Manouche 
verbindt Iraanse met West-europese muziek 

 
Vier jaar geleden was het een regelrechte openbaring. Het optreden van de Akense band Mah-e Manouche 
was een verrassing voor iedereeen die er die avond bij was in Wittem. Eigenlijk heeft het te lang geduurd 
voordat de groep opnieuw onderdeel uitmaakt van onze concertenserie in het WereldmuziekFestival. Maar 
nu is het dan zover! Op 10 mei is Mah-e Manouche weer present in onze Kloosterbibliotheek Wittem. 
Uiteraard brengt de groep, geformeerd rond de Iraanse zangeres en dichteres Sanaz Zaresani en gitarist 
Sasan Azodi, een compleet nieuw programma. Centraal blijft ook nu echter staan dat het gespeelde 
repertoire een perfecte mengeling is van Iraanse cultuur met onze West-Europese muziek. 
  
De muziek van Mah-e Manouche vindt zijn wortels in verschillende landen. In feite is de muziek als het ware 
de taal van de Oriënt in de meest brede zin van het woord. De vijf muzikanten hebben allen hun eigen 
muzikale rugzak bij zich op deze concertavond. De belevenissen van dichteres Sanaz Zaresani, vluchtelinge 
uit Iran en na veel omzwervingen terecht gekomen in Duitsland, vormen een belangrijke basis voor de 
muziek die Mah-e Manouche maakt. ,,Onze liederen, die uiteenlopen van heel vrolijk tot ernstig, zijn gericht 
op vrijheid. Ze zijn vrij van welke dwang dan ook, je zou kunnen zeggen dat ze tegen elke vorm van dictatuur 
zijn. Het is een zoektocht naar schoonheid en op die reis door mijn vaderland Iran komen we veel andere 
muzikale invloeden tegen”, zegt Sanaz. Haar zang wordt versterkt door het geweldige gitaarspel van Sasan 
Azodi, het superieure saxofoonspel van Heribert Leuchter, de alles-verbindende basklanken van Uwe 
Böttcher en de ingetogen percussie van Steffen Tormählen. ,,Samen proberen we een eigen wereld te 
scheppen, waarin kunst en schoonheid centraal staan. We hopen dat dat gevoel op onze concertavonden 
ook zo door het publiek wordt ervaren, want de maan van de Manouche moet eigenlijk overal op dezelfde 
manier zijn schijn verspreiden….!”. 
Sanaz  gold als het grootste schrijverstalent van Iran. Maar in 2008 vluchtte ze uit het land vanwege de vele 
bedreigingen die ze er kreeg.  ,,Voor een kritische, creatieve vrouw is het in Iran moeilijk. Ik kwam eerst in 
Istanboel terecht, maar  sinds 2010 woon en werk ik in Duitsland”. Inmiddels zijn er drie dichtbundels 
verschenen in het Farsi; twee bundels zijn ook in het Duits vertaald en uitgegeven`.  

Het concert van Mah-e Manouche begint op 10 mei om 20.00 uur in de Kloosterbibliotheek Wittem. 
De entree is 13 euro, begunstigers van Cultuurfonds Wittem betalen 11 euro.  Reserveren kan via 

Jef Brauers (06-10212183 en via jbrauers@ziggo.nl) en via de receptie van  Klooster Wittem, 043-
4501741. 

 

 


