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Het komt zelden voor dat lJslandse
muziek te horen is op Nederlandse
bodem. Naast het Íeit dat er weinig groe-
pen zijn die deze traditie in ere houden, is
de muziek te speciÍiek en daardoor een
te gÍoot risico voor menig podium. In de
komende maand is echter het duo Funi op
verschillende plaatsen te beluisteren. Dit
duo bestaat uit de lJslandse zangeres/
componiste Bára Grimsdóttir en de
Engelsman Chris Foster. Samen brengen
ze een bloemlezing ui t  de lJslandse
muziekhistorie op geheel eigen wijze.
Foster geeft een introductie op de muzi-
kanten en de muziek.

Chris Foster groeide op in het zujdwesten van
Engeland in een gezin waarin muziek centraal
stond.
"Mijn ouders waren Morrisdansers en jk werd
ats ktein jongetje aI meegenomen naar festi-
vals. De traditionele volksliederen leerde ik
njet thuis, dat leerde je in die tijd gewoon op
schoot, iets wat vandaag de dag nog nauwe-
li jks voorkomt. Vanaf mijn zestiende jaar zong
ik regetmatig in fotkctubs. Eén van de redenen
om dit te doen was datje gratis naar binnen
mocht ats je een aantal l iederen witde zingen.
Langzaam groeide dit verder en vanaf de ti jd
dat ik op de kunstacademie zat, deed jk soms
betaatde optredens. Ik vormde met medestu-
denten verschjtlende duo's. 0p het moment
dat John Kirkpatrick zijn ctub in Londen wjtde
verkopen, heb ik die van hem overgenomen.
Toen ik afstudeerde in 7972, was ik een 'pro-

fessionete'fotkzanger. Ik hietd in die ti jd erg
van een btuesbenadering van de muziek in de
tradjtie van Big Bitty Broonzy. Ik trad regel-
matig op met muzikanten zoals Davy Graham,
Martin Carthy en Nic Jones. In 1.977 vertiet ik
Londen en ging ik in SuffoLk wonen. Daar
raakte ik in de ban van de oude generatie zan-
gers die nog echt de traditionete streekmuziek
uitdroegen. Samen met hen zong ik regelma-
tig en ik denk dat ik in deze ti jd de betang-
rijkste basis legde voor mijn traditionete
zangstijI van nu. Sinds die periode leef ik van
de zang en vooral van de verschitlende kunst-
vormen waar ik me ti jdens mijn studie in heb
bekwaamd."

Naast Foster bestaat Funi uit de IJstandse
Bára Grimsdóttir. Ook zij komt ujt een famitie
waarin muzjek een cruciale rol speelt.
"Bára komt uit een van de dunst bevotkte
gebieden in het Noordetijk deet van lJsland.
De eerste jaren van haar leven bracht ze door
op de boerderij van haar grootouders, tot

haar ouders bestoten naar Reykjavik te ver-
huizen. Zowel haar ouders a[s grootouders
waren atlen zangers en schreven vee[ gedich-
ten op oude volksmetodieën. In Reykjavik
waren haar ouders actief bij een stichting die
tot doel had de traditionele manier van zin-
gen en l iedschrijven te behouden voor een
votgende generatie. Bára is nu zelf de vice-
voorzitter van deze organisatie."

Beide muzikanten groeiden dus op in een
gezin waar de muziek een betangrijke rol
speetde. Toch komen ze niet atteen uit ver-
schitlende [anden, ook de muzieksti jI kent
duideti jke verschilten. Het maakt me nieuws-
gierig naar de manier waarop Funi is ont-
staa n.
"We ontmoetten etkaar ti jdens een project
rondom de liederen van Sabine Baring-Gou[d.
Ik organiseerde een ktein festivaI rondom
deze meneer in Devon. In 2000 had ik het
idee om een lJslandse muzikant uit te nodi-
gen gezien het feit dat Baring-Gould daar nog
weI eens heen vaarde en verschi t tende
IJstandse sagen in het Engets heeft vertaatd.
Ik wist oo dat moment echt niets van
IJstandse muziek. Ik dacht dat het zou l i jken
op de Noorse en Zweedse traditie, vooral veel
violen. Ik contracteerde een groep van vjer
zangers en Bára was een van de leden van
deze groep. Hun muziek was echt nieuw voor
mij en ik werd op stag verliefd op zowel de
muziek als op Bára. De muziek is zo anders
van opbouw, staat ver van de toonsoorten en
structuur waar we in West-Europa zo aan
gewend zijn geraakt. Sinds 2001 werken we
regelmatig samen en ontdekken we etkaars
muziek. Zo onbekend ats IJs[andse muziek in
Engetand is. zo onbekend bleek ook de

Fun-
Engetse traditionete muziek daar te zijn. Nu
zingen we elkaars traditie en hebben we de
IJstandse instrumenten kantete en [angspil
aan onze instrumentale begeteiding toege-
voegd. We namen de eerste cd op in 2004 en
die kreeg de titel Funi (vuur). Funi was de
naam van een de l ievetingspaarden van Bara's
grootvader. Na twee jaar samen in Engetand
gewoond te hebben zijn we in 2004 naar
IJstand verhuisd en daar wonen we nu noo
steeds."

Tijdens hun optredens buiten de eigen lands-
grenzen brengt Funi een combinatie van
Engelse traditionete [iederen en, voora[,
IJslandse liederen. Zoats Foster aI eerder
meldde, zal het voor sommige luisteraars wel
even wennen zijn aan het getuid en de struc-
tuur van de muziek.
"IJstand is natuurtijk een heel geïsoteerd land
geweest. Hierdoor hebben andere cutturen
maar een minimale invloed gehad op de tra-
ditionete muziek. De muziek kreeg dus de kans
om zich geheel eigenz'innig te ontwikkelen
zonder te worden beïnvtoed door tradities uit
andere streken. Wat jk zetf erg apart vind is
dat bijna attes draait om de zang, een traditie
van instrumentale muziek kennen ze bijna
niet. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben
gehad met de armoede die er attijd op het
eitand heeft geheerst. Het gaat te ver om de
hete muziekgeschiedenis van lJsland hier te
gaan uitteggen, daar is het te comptex voor.
Wat wij gedaan hebben is de verschil lende
sti jten samengebracht. Naast het zingen van
Uederen hebben we ook oude teksten op nieu-
we metodieën gezet. Het js muziek met een
karakteristieke sound en we zrjn heeI
benieuwd hoe de reactie is van liefhebbers in

de rest van de weretd."
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