De invloed van Bbla Bartok, Aram Khatchaturian en Franz Liszt op muzikanten uit de Balkan en in het bijzonder die van de roma-zigeuners is enorm geweest..De wijze waarop een violist zich wist te onderscheiden hing
afvan zijn inlevings- en improvisatievermogen, maar ook van zijn souplesse en snelheid. De heren van Taraf
De Haidouks hebben die magische vermogens van jongs af aan meegekregen en het idee om eens een heel
album te vullen met hun, klassieke favorieten is dan ook niet zo vreemd. Sterker nog: hier zaten wij al jaren op t
wachten. Het zijn namelijk allemaal zulke heerlijke melodieën: Khatchaturian's overbekende Lezghinka, Bartok's
Roemeense Dans, Danza Ritual Del Fuego van Manuel De Falla, een weergaloze versie van In A Persian Market van Albert Ketelbey en Asturias
van Isaac Albbniz. Taraf speelt ze kundig en los uit de pols tegelijk. Hier en daar hoor je riedeltjes uit bekende popsongs voorbijkomen, zoals

I

Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Dit ter vermaak van het publiek uiteraard. Daar tussenin staan nog enkele eigen
gelukkig ook nog even gezongen. Taraf De Haidouks blijft op afstand de beste zigeunergroep ter wereld! (RV)
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Even ltkk het erop dat de onlangs verschenen Live At Montreux weder-
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o m opnieuw verpakt bitkwam. Wie echter op het jaartal let, ziet dat de
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eerdere versie in 1996 opgenomen is en de nieuwe is van tien jaar laer.
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mers van het uitstekende Rapture 0fl%e,&p

passeert de revue en als

geheel kan ook dit concert als een prettige luisterewaring bijgeschreven
worden, al was k t rtiaawmwege & mooi opgebozswde setlist. Daarin
ook klassieken.als Lzy en Space Tnickin' die net als Strange Kind Of
Wornan en Highway-Star terugkeren. Met de band is niks mis en ook
Gillan presteert vocaal prima, dus wat wil je nog meer. (HDi)

