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FESTIVAL VAN VLAANDEREN MECHELEN PRESENTEERT

ZINDERING
MA 13.12 – 20:30

Music without 
borders
Golnar and Mahan Trio

LOCATIE / IN SAMENWERKING 

MET 

Cultuurcentrum Mechelen

BEZETTING

Golnar Shahyar - stem, piano, 
gitaar, synthesizer
Mahan Mirarab - elektrische 
gitaar, elektronica
Amir Wahba - percussie

 



2



3

Programma
Silver Moon Rhymes 

door Golnar Shahyar & Mahan Mirarab

Tekst van Golnar Shahyar

Ey Mah-e Man

Traditioneel lied uit het klassieke Iraanse repertoire

Tekst van Ali Akbar Sheida

Gearrangeerd door Mahan Mirarab

Tear Drop

Muziek van Golnar Shahyar

Tekst door Golnar Shahyar

Wanting

Muziek van Golnar Shahyar

Tekst van Golnar Shahyar

Not In My World

Muziek van Mahan Mirarab

Balouchi

Muziek van Golnar Shahyar

Tekst van Fernando Pessoa, Golnar Shahyar

Saghi

Muziek van Farid Zoland

Tekst van Ardalan Sarafraz

Gearrangeerd door Golnar & Mahan Trio

Shokoufe

Muziek van Mahan Mirarab

Tekst van Golnar Shahyar

Derakht

Muziek van Golnar Shahyar & Mahan Mirarab

Tekst van Golnar Shahyar
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The Sonic Storytellers of the future
Golnar & Mahan Trio bieden een meesterlijke en frisse benadering van de kunst 
van het muzikaal vertellen. Ze brengen elementen samen uit de hedendaagse jazz, 
Zuidwest-Aziatische microtonale modes, polyritmische grooves, Europese kamer-
muziek en experimentele muziek om een origineel geluid te creëren. Een geluid 
dat op elegante wijze de aandacht vestigt op een nieuwe generatie creatievelin-
gen in de Europese diaspora, wiens benadering en culturele referenties de gebrui-
kelijke oren van wat hedendaagse muziek zou kunnen/moeten zijn confronteren.  
Het trio improviseert zich een weg door gestructureerde composities, krachtige 
grooves, en de meest delicate klanken op zo’n meesterlijke manier dat men nau-
welijks de complexiteit van hun muziek kan opmerken. Een diep geluid dat zich be-
wust onttrekt aan clichés en hokjes om op te gaan in een genreloze ruimte waar de 
kracht van het muzikale vertellen op een volstrekt authentieke manier wordt gevierd.  
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Biografieën  
Golnar and Mahan Trio

De Iraans-Canadese zangeres, componiste, tekstschrijfster en multi-instrumentaliste 
Golnar Shahyar verhuisde in 2008 naar Wenen om haar muzikale carrière voort te 
zetten. Ze werkte samen met artiesten als Erkan Ogur, Alain Perez en het ORF Radio 
Symphonie Orkest. In 2011 ontmoette ze de Iraans-Oostenrijkse fretloze gitarist en 
componist Mahan Mirarab, een internationaal actieve vertolker van Perzische muziek 
door het medium jazz. Sindsdien zijn ze onafscheidelijke muzikale partners en volgen 
ze al bijna een decennium hun gezamenlijke visie in hun verschillende bands en pro-
jecten. In het verbluffend breed klinkende Golnar & Mahan Trio, vakkundig en inven-
tief aangevuld door de Oostenrijkse meesterpercussionist Amir Wahba, kan men hun 
muzikale evolutie door de jaren heen traceren. Een maturiteit die trouw blijft aan het 
steeds veranderende karakter van de menselijke expressie door middel van muziek. 
 

Golnar Shahyar

Golnar Shahyar is een Iraans/Canadese vocaliste, componiste, multi-instrumentalis-
te en tekstschrijfster, gevestigd in Wenen en Berlijn. Ze wordt beschouwd als een 
van de meest innovatieve en creatieve performers en songwriters van haar gene-
ratie, wier werk de mainstream sonische identiteiten en percepties van moderne 
en hedendaagse muzikale vertellingen herdefinieert. Haar ongelooflijke gratie en 
verlangen, gecombineerd met de expressieve uitzinnigheid van haar zang samen 
met haar speelse benadering van improvisatie, zijn Shahyar’s unieke muzikale signa-
turen. Een ware meesterzangeres wier vermogen om verschillende muziekstijlen en 
culturen te combineren zo natuurlijk en moeiteloos is dat men de complexiteit van 
haar composities en zang nauwelijks opmerkt. Haar hypnotiserende optredens cre-
eren een sfeer waarin authenticiteit, kwetsbaarheid en empathie worden gevierd als 
sterke punten. Na het behalen van haar bachelor biologie in Toronto, Canada, ver-
huisde ze in 2008 naar Wenen om haar droom na te jagen en muzikante te worden.  
 
Haar internationale carrière kwam snel van de grond toen ze haar bachelor in zang, 
muziekonderwijs en gitaaruitvoering afrondde aan de Universiteit voor Muziek en 
Uitvoerende Kunsten in Wenen. Ze is de bandleider en leadzangeres van haar vo-
rige bands SORMEH (Oostenrijkse genomineerde voor wereldmuziek, European 
World Music Charts, NASOM selectie), CHOUB (NASOM selectie), SEHRANG 
en haar huidige actieve bands GABBEH, GOLNAR & MAHAN TRIO (WOMEX 
2020 Selectie, NASOM selectie) en GolNar. Haar toewijding aan het voortdu-
rend creëren van nieuwe culturele en muzikale dialogen in haar werk bracht haar 
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menwerkingen met verschillende internationaal gerenommeerde musici zoals 
Erkan Ogur en Alain Perez, zowel op het podium als in muziekproducties, even-
als solo-optredens met ORF Radio Symphonie Orkest en Trickster Orchestra. 
 
Golnar Shahyar is al bijna 10 jaar actief in muziek, performance en onder-
wijs en wordt beschouwd als een veelzijdige muzikante die kwaliteit, dia-
loog, persoonlijke expressie, het vertellen van verhalen en het bepleiten 
van sociale rechtvaardigheid centraal heeft gesteld in haar artistieke werk.  
 

Mahan Mirarab

Mahan Mirarab is een Iraans/Oostenrijkse gitarist, componist, arrangeur en muziek-
producer gevestigd in Wenen en Berlijn. Hij heeft jaren besteed aan het leren over 
Perzische traditionele muziek en de inheemse klanken en culturen van het land, 
zoals Arabisch, Afrikaans, Turks, Koerdisch, enz., terwijl hij zijn vaardigheden in jazz, 
westerse klassieke en populaire muziek verfijnde. Hij gebruikt met name de fretloze 
gitaar en is gespecialiseerd in het vermengen van microtonale systemen met jazz en 
geïmproviseerde muziek. 

Hij behoort tot de meest innovatieve geesten in Iran die de muziek in hun cultuur 
hebben geherdefinieerd, ondanks de uitdagingen waarmee musici na de Iraanse 
revolutie werden geconfronteerd. Zijn werk gedurende 21 jaar creëert een nieuwe 
generatie muzikanten, die geïnspireerd en beïnvloed worden door zijn gitaarspel 
en composities. Zijn toewijding om zijn muzikale vocabulaire uit te breiden bracht 
hem in 2009 naar Europa, waar hij talrijke musici van over de hele wereld ontmoette 
en met hen samenwerkte, zoals Anthony Braxton, Erkan Ogur, Alain Perez, Hadar 
Noiberg, Johannes Berauer, Omar Klein, András Dés, enz. Zijn benadering van com-
positie en arrangement introduceert een unieke mix van ritmes en harmonieën die 
zijn rijke muzikale vocabulaire laat zien evenals zijn diepgaande kennis van vele ver-
schillende muziekstijlen. Als gevolg daarvan vermijden zijn composities zo briljant 
clichés en verruimen ze het begrip van hoe elke stijl kan worden geïnterpreteerd. 
Mirarab componeert, arrangeert en speelt in vele jazz, experimentele, akoestisch/
elektronische, folk en traditionele projecten, maar ook in film, dans en theater. 

Zijn doel is om door middel van muziek een nieuw verhaal te introduceren met 
betrekking tot de culturen van het Midden-Oosten en jazz en daarbij is hij erin ge-
slaagd om zijn complexe en toch toegankelijke stijl te creëren. Hij vertegenwoordigt 
een generatie jonge migrantenmuzikanten in Europa die de geluidsgrenzen in de 
muziekindustrie aan het veranderen zijn en aandringen op meer diversiteit met be-
trekking tot kwaliteit, dialoog en creativiteit.
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Amir Wahba

Amir Wahba is een veelzijdig percussionist die uit verschillende muzikale achter-
gronden kan putten. Hij is geboren in Oostenrijk, groeide op in Wenen en begon al 
op jonge leeftijd klassieke percussie te spelen. Hij had altijd een grote interesse in 
muziekstijlen uit verschillende delen van de wereld en besteedde tijd aan het leren 
van verschillende handpercussie-instrumenten. In 2010 verhuisde Amir naar Rotter-
dam, Nederland om World Percussion te studeren aan Codarts Hogeschool voor de 
Kunsten. Tijdens zijn verblijf in Nederland werd hij blootgesteld aan een breed scala 
van muziekstijlen en raakte hij vertrouwd met jazz, Braziliaanse, latin, oriëntaalse 
en flamenco muziek. Momenteel is Amir Wahba gevestigd in Berlijn en Wenen en 
treedt hij regelmatig op in verschillende landen.
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Cultuurcentrum Mechelen

Cultuurcentrum Mechelen is een open artistiek huis met stevige funderingen in de 
stad en regio, maar met deuren en vensters wijd open voor artistieke invloeden 
van buitenaf. 
Ze bieden een breed podiumprogamma voor jong en oud waarbij artistieke 
kwaliteit en eigentijdse relevantie voorop staan. Ze hebben oog voor de artistieke 
productie in onze stad. Waar mogelijk ondersteunen ze lokale artistieke initiatieven 
of opkomend talent samen met hun lokale partners.
Cultuurcentrum Mechelen profileert zich met een gevarieerd tentoonstellingsaan-
bod. De tentoonstellingen zijn voornamelijk eigen producties, waar zoveel mogelijk 
in dialoog wordt gegaan met kunstenaars of partners. Dit resulteert in een eigen-
zinnig en uniek programma.
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE



11

Together
everyone 
achieves 
more.
Op momenten dat er niets fout mag gaan, moet u 
blindelings kunnen vertrouwen op uw audiovisuele 
partner. Ervaren professionals die uw wensen en 
verwachtingen omzetten in een excellente service, waar 
en wanneer u dat wilt. Auvicom Group verkoopt en 
verhuurt audiovisueel en presentatiemateriaal om van 
uw event een onvervalst succes te maken. Koppel daar 
de flexibele assistentie van onze gespecialiseerde 
technici aan en slaap vanaf nu op beide oren.

Dacht u dat de perfecte AV-partner niet bestond? 
Iedereen kan zich natuurlijk vergissen...

suikerkaai 40d /// Industriezone 3a
1500 halle /// +32 2 380 10 44

info@auvicom.be /// www.auvicom.be

check out  our new website!
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document 
Management en Workflow Management oplossingen bij al 
onze klanten. 

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met 
de klant. 

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het 
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de 
GDPR-wetgeving nagestreefd:

• Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de 
gegevens

• Juistheid van verwerking
• Integriteit en vertrouwelijkheid
• Welbepaald doeleinde bepalen
• Minimale gegevensverwerking verzekeren
• Beperkte bewaartermijn instellen
• Recht om vergeten te worden aantonen
• …

Interesse? 
www.arco.be
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Sara Seddouk
productie & zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Sara Seddouk

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Liana Davtyan
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Jerry Aerts 
Bart Van Reyn 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier 
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn, 
Frank Nobels, Tom Van den Eynde, 
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van 
Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen. Het 
is niet toegelaten beeld-of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Mechelen
Onder-den-Toren 12 
2800 Mechelen
mechelen@festival.be

www.zinderingfestival.be
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SUBSIDIENTEN

SPONSORS

PARTNERS 

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen 
Mechelen maakt deel uit van de 
koepel Festival van Vlaanderen 
en is lid van de European Festival 
Association en de International 
Society for Contemporary Music.



16


