Pauni Trio

Pauni Trio presenteert nieuw album ‘Melk & Honing’
Eind 2013 bracht het Nederlands/Bulgaarse Pauni Trio haar tweede album ‘Melk & Honing’
uit. Op dit album hoort u Pauni Trio a capella zingen (zonder begeleiding), maar ook met
accordeonist Jan Wollring en met de allstars van het Pauni Trio Orkestar!
Pauni Trio is een vocaal trio dat zich heeft gespecialiseerd in Bulgaarse (meerstemmige) zang.
Het trio staat bekend om haar frisse en vernieuwende benadering van dit genre en combineert
vocale acrobatiek met een ontwapenende presentatie.
Na hun lovend bekritiseerde debuut ‘Pauna Devojka’ slaan de zangeressen van het Pauni Trio
met opvolger ‘Melk & Honing’ een nieuwe weg in, door hun typische Bulgaarse stemgeluid te
combineren met Nederlandstalige teksten. Hiervoor halen ze inspiratie uit oude Nederlandse
en Bulgaarse muziekbronnen. Tekstdichter Jan Rot hertaalde hiervoor enkele oude liederen
naar het hier en nu.
Het resultaat is een tijdloze mix van prachtige liederen, die met veel bravoure worden vertolkt.
En daarbij wordt al snel duidelijk dat het er in het land van ‘Melk & Honing’ niet altijd zo zoet
aan toegaat als de titel doet vermoeden...
Op het nieuwe album laat Pauni Trio alle facetten van ‘Melk & Honing’ horen: van intieme
samenklanken tot dansbare Balkan-grooves.
MOORSMAGAZINE.COM over Melk & Honing: “Hollandse wereldmuziek van internationale
klasse is het resultaat. Fenomenaal, en kippenvelverwekkend mooi”, over het ORKESTAR:
“fantastische Balkanmusici ...waardoor het album nog wat gevarieerder en opwindender wordt”.

MUSICFRAMES.NL over Melk & Honing: “Bijzonder fraai glijden hun vocalen door het Bulgaars
landschap, aangevuld met West-Europese (folk) signatuur. Het klinkt moeiteloos en vanzelfsprekend in geraﬃneerde arrangementen waarbij de stemmen elkaar prachtig aanvullen.”
VOLKSKRANT over Pauni Trio: **** “...wonderschone polyfonie waarmee de avond tot een
climax kwam.”, en over haar Mesechinka-project: “...een verrassing..smeuïg swingend..”
Pauni Trio & Jan Wollring
• Iris Ficker (sopraan/compositie)
• Mariëlle de Winter (sopraan)
• Juliëtte van Dijk (mezzosopraan/compositie)
• Jan Wollring (accordeon, Galina Durmushliyska)
Pauni Trio & Orkestar
• Kay Krijnen (accordeon/compositie, Amariszi)
• Akos Laki (saxofoon/klarinet, Carlama Orkestar)
• Jasper de Beer (bas, Amsterdam Klezmer Band)
• Bokkie Vink (drums, STriCat)
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