PERSBERICHT
Cultuur in tijden van pandemie
4e aflevering van #ThisIsNotAMusicBreak #ProgramaVENTANA
Première van de videoclip "Guajira y lágrima": het verlangen
naar de natuur tijdens de pandemie via de muziek
en de dans van Dúo del Mar (Spanje), Nelle Hens (België)
en Marta Pereira (Portugal)

Brussel, 12 november 2020
Het Spaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID)
en de Ambassades en Afdelingen Cultuur en Wetenschap van Spanje in Berlijn,
Brussel, Lissabon, New York, Tokio en Washington D.C. presenteren de vierde
aflevering van de reeks #ThisIsNotAMusicBreak: "Guajira y lágrima" van Dúo del
Mar (de gitaristen Marta Robles en Ekaterina Záytseva), de Belgische danseres
Nelle Hens en de Portugese gitariste Marta Pereira.

#ThisIsNotAMusicBreak is een initiatief binnen het #ProgramaVENTANA Een
venster op de Spaanse cultuur van AECID, gecreëerd met als doel de
internationalisering van artiesten, ontwerpers en culturele ondernemingen in Spanje
te blijven bevorderen ondanks de door de pandemie opgelegde beperkingen, door
te werken in netwerken en voornamelijk met digitale middelen.
Vandaag zetten we de reeks voort met het stuk "Guajira y lágrima", een
instrumentale danssamenwerking van de groep Dúo del Mar, uit de catalogus van
AECID, in samenwerking met de Portugese gitariste Marta Pereira en de Belgische
danseres en choreografe Nelle Hens. Vanwege de gezondheidstoestand leerden de
artiesten elkaar virtueel kennen en werkten ze samen dankzij de digitale middelen
om zo hun project op te zetten, waarin ze hun verlangen naar de natuur tijdens de
lockdown hebben willen delen door middel van muziek en dans, in de hoop elkaar
binnenkort persoonlijk te kunnen ontmoeten en dat dit het begin is van een lange
artistieke samenwerking tussen "vrouwen uit het noorden en het zuiden".
In de woorden van Dúo del Mar, "het resultaat van deze video roept de droom op
om ons terug met de aarde, de lucht, de bladeren van de bomen, de stilte van
de vrijheid en de natuur te verbinden”. De artiesten benadrukken dat "deze
verlangens universeel zijn en dat ze niet weten waar ze vandaan komen, het is
hetzelfde als muziek of dans, dat zijn kunsten waarmee we dezelfde taal kunnen
spreken zonder dat er woorden of talen nodig zijn".
De leden van Dúo del Mar zijn twee opkomende figuren in de huidige muziekscène:
de klassieke gitarist Ekaterina Záytseva, die prijzen heeft gewonnen in talrijke
wedstrijden zoals de Internationale Wedstrijd in Bélgorod, de wedstrijd "Ciutat de
Torrent" (Valencia) en de wedstrijd "Arjau" in Barcelona, en Marta Robles, een van
de weinige vrouwelijke flamencogitaarsolisten en de hoofdcomponist van de groep
Las Migas. Samen mengen ze pure elementen van de flamenco en de klassieke
muziek om alle expressieve mogelijkheden van de Spaanse gitaar te laten zien.
Marta Pereira da Costa wordt beschouwd als "de eerste en momenteel enige
professionele fadogitariste ter wereld". Ze werd in 2014 door de Stichting Amália
Rodrigues bekroond met de "Musician of the Year Award".
Nelle Hens is danseres en choreografe, afgestudeerd aan het Antwerpse
Conservatorium. In 2018 richtte ze de vereniging ONT MOET op, een centrum waar
ze haar passie voor beweging en dans deelt.

Video beschikbaar op het YouTube-kanaal van deze Ambassade en op het
Vimeo kanaal van het VENTANA-programma van de AECID.
VOLGENDE VIDEO'S VAN DE REEKS #ThisIsNotAMusicBreak:
-

26 november 2020: “Pan de Pájaro”, Milo ke Mandarini en Takashi Tajima.
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