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Skeylja (geproduceerd door de
Popfabryk op uitnodiging van
Oerol) is onderdeel van een
groter, overkoepeld project
van meerdere jaren waarin
Friese en internationale
musici en kunstenaars met
elkaar samenwerken en zich
laten inspireren door elkaar
en hun omgeving. Het project
is mede mogelijk gemaakt
door Europese subsidie.
Bij elk programma is er een
andere samenstelling van het
gezelschap. De basis wordt
echter steeds gevormd door
het Alvaret-ensemble, bestaande uit dichter Jan Kleefstra
en musici Sytze Pruiksma,

Alvaret-ensemble

e première was
afgelopen
zaterdag, maar eigenlijk
vinden
de makers van
Skeylja dat de laatste voorstelling - komende zaterdag - de
première is. Dan is namelijk pas
duidelijk waar het tiendaagse
verblijf op Oerol toe heeft geleid.
,,Elke avond is volstrekt anders,
omdat we alles improviseren.
We raken steeds meer op elkaar
ingespeeld en verwachten dat de
laatste avond de beste zal zijn”,
zeggen musici Greg Haines en Sytze Pruiksma.
Naast Haines en Pruiksma bestaat de groep uit de IJslanders
Borgar Magnason, Elríkur Orri
Ólafsson, Ingi Gardar Erlendsson en Kira Kira, de broers Jan
en Romke Kleefstra en het multimediacollectief 33 1/3 (Douwe
Dijkstra, Jules van Hulst en Coen
Huisman). Gedurende Oerol verblijven ze samen in een huis in
Hoorn, waar ze elke avond in de
kerk een improvisatieconcert
met videoprojecties en poëzie
geven. Overdag duiken ze her en
der op het festival op, om korte
concerten te geven (solo of in een

Romke Kleefstra en de Brit
Greg Haines. ,,Wij kwamen
elkaar wel eens vaker tegen,
gaven optredens op dezelfde
plekken en zo ontwikkelde
zich langzaamaan het idee
om samen te gaan werken”,
vertelt Haines. Voor het eerst
gebeurde dat in het klein, bij
een concert in de Blokhuispoort in Leeuwarden, nu zo’n
drie jaar geleden.
Na verloop van tijd bedachten
de heren: als we hier echt iets
van willen maken, moeten we
het goed doen. Om te kijken
of er werkelijk een klik was,
werd in de zomer van 2011
een kerk in Berlijn - de woon-

Video’s
De mannen van 33 1/3 maakten
tijdens de reis video-opnames
van het landschap, die ze hebben
gebruikt voor korte, soms humoristische filmpjes die tijdens het
concert worden geprojecteerd
op een scherm en de muren van
de kerk. De video’s tonen landschappen, gletsjers, watervallen,
vissersboten en mensen. De beelden zijn op kunstzinnige wijze

kleine, gevarieerde groep) of video’s te maken van het Terschellinger landschap.
De voorbereidingen voor het
programma begonnen in maart
van dit jaar. De groep kunstenaars verbleef toen een week
samen op IJsland. Ze bezochten
verschillende plekken rond Reykjavik om inspiratie op te doen
en speelden ’s avonds samen
muziek. Sommigen hadden niet
eerder samengespeeld. ,,Na een
kwartier zei een van de IJslanders: wij spelen dezelfde taal. Ik
denk dat dat waar is. We hebben
na een concert hier op Oerol ook
al eens gehoord dat mensen denken dat wat wij spelen gecomponeerd is”, lacht Pruiksma.

plaats van Haines - gehuurd,
waar ze drie dagen lang met
elkaar speelden en improviseerden. ,,Dat was een ongelofelijke ervaring en atmosfeer”,
zegt de Brit. ,,Een magisch
moment”, knikt Pruiksma.
Alles werd opgenomen op
band, zodat de vier na afloop
konden horen hoe het nu
werkelijk had geklonken en
er wellicht iets kon worden
uitgebracht op cd. ,,Je voelt op
dat moment wel dat het goed
is, maar het kan best zijn dat
je het niks vindt als je het
later terughoort”, verklaart
Haines. ,,Maar twee maanden
later, toen we de opnames

De video’s mogen dan van tevoren zijn gecreëerd, tijdens het
concert kunnen de makers nog
wel enigszins variëren. ,,We kunnen niet live de filmbeelden beïnvloeden, maar we hebben wel de
keus uit verschillende filmpjes”,
zegt Douwe Dijkstra. ,,Soms ho-

Kleefstra was zó
overdonderd door
het landschap dat
hij bijna geen letter
op papier zette

gemanipuleerd, waardoor een
heel nieuw perspectief ontstaat.
,,Zij zijn erin geslaagd IJsland te
vangen op een andere manier
dan de clichématige video’s die
je altijd ziet van bijvoorbeeld
Icelandair”, complimenteert Kira
Kira de Nederlandse makers. ,,Ze
hebben nieuwe composities van
de landschappen weten te maken.”

terughoorden, klonk het
nog steeds geweldig”, jubelt
Pruiksma. Het leverde het
kwartet twee cd’s en twee
vinylplaten op.
Het idee ontstond om vaker
samen te werken en daarbij
dan ook musici uit te nodigen
uit andere landen. De eerste
grote samenwerking vond
plaats op muziekfestival Into
The Great Wide Open op Vlieland, waar het programma
Seeljocht werd gespeeld.
,,De muziek die we daar
brachten was - in tegenstelling tot wat we op Oerol doen
- gecomponeerd”, vertelt
Haines. Daarbij werden door

ren we een bepaalde klank in
de muziek, waarbij we denken:
daar past dit filmpje heel goed
bij. Dat starten we dan in. Zo vertonen we niet elke avond alle videofragmenten. Het is één grote
puzzel, waar we steeds stukjes
van gebruiken.” Het is de bedoeling dat in de loop van de week
ook beelden van Terschelling tot
die puzzel gaan behoren.
Om binnen de totale improvisatie toch enige houvast te
hebben, hebben de makers van
tevoren afgesproken hoe lang
elk onderdeel van het concert
ongeveer duurt. De voorstelling
bestaat uit vier delen: een van
plusminus tien, twintig en vijftien minuten en de laatste zonder tijdlimiet. Op een klok voor
hen zien alle musici hoeveel tijd
ze al bezig zijn. ,,Als we bijna op
tien minuten in het eerste deel
zitten, zet je geen nieuw thema
meer in, maar ga je kijken of je
tot een afronding kunt komen”,
legt Pruiksma uit. Daarnaast
wordt elke avond een leider aangewezen, die van tevoren een
paar wensen mag uitspreken
over hoe er wordt gespeeld. ,,Die
kan bijvoorbeeld zeggen: ‘ik zou

Een geïmproviseerd concert met videoprojecties op een
scherm en op kerkmuren. Dat is Skeylja. De muziekvoorstelling
op Oerol brengt kunstenaars uit Friesland, IJsland en
Groot-Brittannië bij elkaar. Door Ellen Stikkelbroeck.

i Skeylja is tot en met 23 juni te
zien op Oerol, in de kerk in Hoorn

multimediacollectief 33 1/3
videoprojecties vertoond op
het landschap. ,,Het optreden
was een succes. Het publiek
reageerde heel enthousiast en
we werden uitgenodigd voor
de festivals Explore the North
in Leeuwarden en Guess Who
in Utrecht. We besloten er een
vervolg aan te geven.” Dat is
Skeylja geworden, dat wordt
gemaakt door deels dezelfde
en deels nieuwe mensen. ,,Het
is uitdagend om niet steeds
met alleen hetzelfde kwartet
te werken.”

Gedichten
Het geheel wordt gecompleteerd
door Friestalige gedichten, of
strofes daarvan, van Jan Kleefstra. Hij draagt ze zelf voor. Dat
de helft van de musici geen idee
heeft wat hij zegt, maakt niet uit.
,,Het is ongelofelijk, maar in verschillende landen over de hele
wereld komen cd’s uit, waarop
Friese poëzie wordt voorgedragen op muziek. Deze taal heeft
zulke mooie klanken, dat is al

het leuk vinden als in het tweede
deel vanavond een mooie pianomelodie zit’. Maar als dat op het
moment zelf totaal niet uitkomt,
dan laten we dat idee ook gerust
weer los.”
Het publiek krijgt een soms
minimalistische en abstracte,
dan weer uitbundige en zeer
melodieuze stroom van muziek
te horen. Contrabas, piano, percussie, trompet en trombone; ze
komen allemaal voor in het concert. Dankzij speciale effecten
zijn de klanken echter niet altijd
terug te leiden naar een instrument. Soms contrasteren de muziek en de projecties, dan weer
zijn ze een aanvulling op elkaar.

Oerol
‘Skeylja’: improvisaties
in muziek en beeld
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Terschelling) en Eyja (IJslands voor eiland) - is een samenwerkingsproject van Friezen, IJslanders en een Brit, die tien dagen lang
‘artist in residence’ zijn op Oerol.

i Skeylja - een samentrekking van Skylge (de Friese benaming van

hij bijna geen letter meer op papier zette. ,,Ik heb alleen soms een
zin herschreven.”
De momenten waarop hij de
gedichten voordraagt, zijn - net
als de muziek en videobeelden geïmproviseerd. ,,Soms is de muziek heel melodieus, dan wil ik
daar gewoon een strofe bij voorlezen. En meestal kies ik ook wel
een moment uit waarop ik een
heel gedicht voordraag. Dat gaat
puur op gevoel. De anderen weten
nooit wanneer ik iets ga zeggen.”
De teksten zélf zijn echter nooit
geïmproviseerd. Kleefstra heeft
een blad vol gedichten waaruit
hij zijn keuze maakt. ,,Het moet
inhoudelijk wel iets betekenen.
Dat is heel belangrijk voor mij.
Lang niet iedereen kan het verstaan en het gaat ook vooral om
de klanken, maar ik wil geen onzin zeggen.”

We hebben al
gehoord dat
mensen denken
dat wat wij spelen
gecomponeerd is

muziek op zich. En dat slaat aan”,
zegt Sytze Pruiksma.
Kleefstra schreef de gedichten
voor Skeylja voorafgaand aan de
reis naar IJsland. ,,Ik wist dat het
landschap daar me zo enorm zou
overweldigen, dat ik geen letter
meer op papier zou krijgen. Daarom ben ik een maand van tevoren
reisgidsen, boeken met IJslandse
sagen en boeken over het ontstaan
van het landschap gaan lezen. Het
beeld dat ik daaruit kreeg van dat
land, heb ik gebruikt om gedichten op te maken.” De poëzie reflecteert op het IJslandse landschap
gecombineerd met Kleefstra’s
eigen leefwereld. Eenmaal op IJsland gebeurde er precies waar de
dichter van tevoren al bang voor
was. Hij was zó overdonderd, dat

Foto onder: een van de projecties op het scherm in de kerk
van Hoorn. Foto: Jan Heuff

Foto midden: de videobeelden
zijn op kunstzinnige wijze
gemanipuleerd, waardoor een
heel nieuw perspectief ontstaat. Foto: Skeylja,

Foto boven: Skeylja wordt uitgevoerd in de kerk van Hoorn
op Terschelling. Foto: Jan Heuff
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