OpenBoek lezing in De Nieuwe Kring
Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout
28 maart - Paul Alexander geeft een lezing over:

"Odessaliederen"

(met geluidsfragmenten en beelden)

Odessa was traditioneel een stad van dieven en artiesten. In deze multiculturele
havenstad met zijn talloze Moldavische, Griekse, Turkse en vooral ook Joodse
inwoners ontstond in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw blatnjak, het
populaire levenslied van de criminele klasse. De Odessa-liederen verspreidden zich
via de kampen van de Goelag over het hele Sovjetrijk. Het was rauwe muziek, in
dievenjargon gezongen, met speelse humoristische teksten en een licht oriëntaalse
inslag. Vanwege het ondergrondse karakter was luisteren naar blatnjak in de
sovjettijd een rebelse daad. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie, tegelijk met het
toenemend banditisme, vercommercialiseerde blatnjak en werd het grover en
platter. Veel Odessieten emigreerden naar het buitenland, vooral naar Israel en de
Verenigde Staten. Terwijl overal ter wereld Odessieten nog steeds de authentieke
liederen ten gehoren brengen, van Berlijn en Amsterdam tot New York en Tel Aviv,
raakte het genre in Odessa zelf in diskrediet. Dat komt niet alleen door de
vercommercialisering, maar ook doordat Odessa tegenwoordig in het onafhankelijke
Oekraïne ligt en de autoriteiten in Kiev argwanend staan tegenover de van oudsher
Russischtalige muziek. Paul Alexander reisde naar Odessa om uit te zoeken wat er
over is gebleven van het oorspronkelijke Odessa-lied.
Paul Alexander (1967) is schrijver en journalist. Hij heeft veel over Rusland en over
muziek geschreven. Binnenkort verschijnt zijn nieuwe roman Helden en Heldinnen.
17.00 uur
Zaal open (voor een drankje)
17.30 uur
Aanvang van de lezing,
18.45-20.00 uur gemeenschappelijke maaltijd (voor wie hebben gereserveerd).
Reserveren voor de maaltijd tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de lezing bij René Stouthamer,
e-mail: stouthamer-vanbiezen@hotmail.com of telefonisch 06 1639 6446. Leden genieten voorrang voor de
maaltijd, wanneer zij zich ten minste een week voor de dag van de lezing opgeven.
Lezing € 7,- voor leden en € 10, - voor niet-leden;
Maaltijd € 12,- voor leden en € 15,- voor niet-leden, inclusief drankjes.

