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Ontroering bij abstracte klanken van Skeylja
Het Leeuwarder Productiehuis Popfabryk legt veel eer in met het Fries-Brits-IJslandse
samenwerkingverband Skeylja. De kerk van Hoorn is steevast diep ontroerd.
JACOB HAAGSMA
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lke avond is weer anders
bij Skeylja. Want improvisatie is de methode. Dat
geldt voor de muziek, abstract en wel, en net zo goed voor
de geprojecteerde videobeelden.
De leden van het Zwolse videocollectief 33 1/3 kunnen het ritme en
de intensiteit aanpassen aan het
verloop van de muziek. Zoals ook
dichter-hardop Jan Kleefstra dat
doet.
Kleefstra, zijn gitaarspelende
broer Romke, percussionist Sytze
Pruiksma en de Britse pianist
Greg Haines reisden enkele
maanden geleden, met de leden
van 331/3, naar IJsland, om kennis
te maken met nog eens vier lokale muzikanten. ,,Ik had ze liever in
Barcelona ontmoet”, zegt contrabassist Borgar Magnason. ,,Winter in IJsland, daar is weinig aan.”
Maar het bezoek was vruchtbaar. Ze verkenden elkaars mogelijkheden en tastten elkaars grenzen af, terwijl de mannen van 33
1/3 mooie plaatjes schoten. Muziek schrijven was er niet bij: improvisatie is immers het sleutelwoord en het uitgangspunt.
Maar om echt te garanderen
dat elke avond anders wordt, is er
per avond een bandlid aangesteld
als ’curator’ die de ruwe uitgangspunten schetst en de stemming
bepaalt. Deze maandagavond is
dat gitarist Romke Kleefstra, al relativeert hij die rol. ,,Gisteravond
ging het een heel andere kant op
dan de bedoeling was, geloof ik.
Maar het was wel fantastisch.”
Hij heeft, maandagmiddag,
nog geen idee langs welke paden
hij het ensemble die avond zal leiden. Een goed begin is het halve
werk, en daarom lijkt het hem
een goed idee om de vondst van
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Skeylja in de kerk van Hoorn: abstracte muziek en videobeelden.
de vorige avond te herhalen. De
twee IJslandse koperblazers (ze
spelen vaak met cultband Sigur
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Ros) doen de openingszet: ze zullen van achterin de kerk, zacht
schrijdend en sonoor blazend

naar voren komen lopen.
Die kerk van Hoorn is intussen
bomvol gestroomd met een ste-

vig vergrijsd publiek. De ’curator’-rol van Romke Kleefstra
blijkt vooral hieruit dat hij gro-

tendeels met zijn rug naar het publiek staat, alsof hij met zijn ogen
de muzikanten de weg wil wijzen.

De muziek blijkt behoorlijk abstract en veeleisend van aard. Het
zijn eerder golven van geluid die

zich welluidend groeperen om
een hooguit voelbare puls en die
aan effect winnen als de kaart van
de dynamiek wordt gespeeld. Die
verantwoordelijkheid ligt vooral
bij Sytze Pruiksma, die met welgemikte roffels op allerlei slagwerkvarianten de spanning flink
opdrijft.
De schaarse voordrachten van
Jan Kleefstra zijn nauwelijks als
Fries te herkennen, maar zo moeten ze ook overkomen op de buitenlandse muzikanten. Als abstracte klankbron, evengoed onderhevig aan timing en ritme als
de overige instrumenten. Intussen voegen de videobeelden heel
wat toe. Niet zomaar geijkte toeristenplaatjes, maar uiterst inventieve, gelaagde en overlappende beelden die qua dichtheid
en dynamiek ’rijmen’ met de muziek. Ook dat is improvisatie.
Skeylja is een samentrekking
van Skylge, zoals Terschelling in
het Fries heet, en het IJslandse
woord voor ’eiland’. Want dat is
IJsland zelf immers ook. ,,Ik ben
gehecht aan het gevoel van marginaliteit en isolatie”, zegt Borgar
Magnason. ,,Dat hoort bij het
Noorden, maar ook bij het eiland.
Ik heb meer met Sardinië dan
met Noorwegen.”
Intussen verlaten de doordeweekse kerkgangers diep onder
de indruk, soms met betraande
ogen, de kerk. Qua internationale
samenwerking is dit een van de
meer prestigieuze projecten op
Oerol, en nog deels Fries ook. ,,We
willen een netwerk opzetten, een
internationaal netwerk”, zegt zakelijk leider Harmen van der
Hoek, van Popfabryk. ,,Daar profitereren deze Friese muzikanten
van.”
Tot en met zaterdag, Kerk Hoorn.
www.skeylja.nl

