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De Maghreb (Arabisch: غرب م ي ال عرب  al-Maġrib al-ʿArabī) is een ال

aanduiding voor het noordwestelijke deel van Afrika. In enge zin behoren 

Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritanië en Libië tot de Maghreb. 

De letterlijke betekenis van het Arabische woord maghrib is plaats van de 
ondergang van de zon of westen. Binnen de Islamitische wereld ligt deze 
regio het meest in het westen, vanuit Saoedi-Arabië gezien. 

De Maghreb heeft een eigen identiteit binnen de Arabische wereld. Een 
van de kenmerken van de Maghreb is, dat hier de Maghrebijnse dialecten 

van het Arabisch worden gesproken, die onderling doorgaans redelijk verstaanbaar zijn, maar die op 
bepaalde onderdelen, zoals grammatica, verschillen van de Arabische dialecten die bijvoorbeeld in Egypte 
en het Midden-Oosten worden gesproken. Wel is het vocabulaire nog grotendeels gelijk. Een ander 
kenmerk van de Maghreb is, dat hier relatief veel Berbers leven of leefden. Verder is een groot deel van de 
Maghreb lange tijd onder Franse heerschappij geweest, en is de invloed van de Franse cultuur hier ook 
groot, en van het Frans, als taal van het onderwijs, de wetenschap en overheid. 

Met het grootste deel van de rest van de Arabische Wereld heeft de Maghreb onder meer gemeen, dat het 
Arabisch de officiële taal is, en dat de meerderheid van de bevolking islamitisch is. 

 

TRADITIONELE ARABISCHE MUZIEK 

De traditionele Arabische muziek verschilt van andere muziekculturen in de manier waarop de toonladder 

is onderverdeeld. Net als de westerse muziek gaat men uit van de octaaf. Maar deze wordt via een systeem 

van kwarttonen onderverdeeld in 17 ongelijke delen. De melodie kan gebruik maken van al deze 

verschillende afstanden tussen de tonen. Zo kan de muziek vormen krijgen die in het westerse octaaf 

systeem bijna onmogelijk zijn. 

Melhoun (Noord Afrika) 

Melhoun is de belangrijkste liedvorm uit de Arabische volksmuziek. De melhoun is gebaseerd op de gsida. 

Er zijn veel varianten van de melhoun. In de melhoun klapt men anders in de handen dan hier in het 

Westen gebruikelijk is. Er wordt namelijk met gespreide vingers geklapt, wat een andere klank geeft dan 

mensen hier gewend zijn. Mannen zingen met een nasaal klinkende stem. De antwoordstem wordt met 

een borststem gezongen. De vrouwen zingen vaak met hoge kopstem.  

 

In Settat (Marokko) en omgeving wordt de melhoun meestal begeleid door een ensemble van altviool, 

kleine lothar (ney), kleine taridja's of tbhlats en één of meerdere shigals. 

Nota vooraf: van Libië hebben we geen enkele cd en ook geen DVD’s. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tunesi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Libi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oemma
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saoedi-Arabi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maghrebijnse_dialecten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grammatica
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Oosten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berbers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_koloniale_rijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref4.htm#toonlad
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref3.htm#octaaf
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref2.htm#gsida
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref3.htm#nasaal
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref1.htm#borststem
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref2.htm#kopstem
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref1.htm#ensemble
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#viool
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#ney
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#taridja
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#tbhlat
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref4.htm#shigal
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maghreb_(orthographic_projection).svg


Themalijst Maghreb Openbare bibliotheek Kortrijk september 2014 p.3 

MAROKKO 

Haous is de vorm van de melhoun die komt uit Marrakesh. In haous ensembles staat de ud centraal. Deze 

wordt begeleid door darabuka, tar en bendirs. Deze instrumenten worden vaak door dansende shigals 

bespeeld. De zang wordt verzorgd door minstens drie zangers. Zij klappen daarbij om beurten in de handen 

en maken allerlei grappen tussendoor. Zij worden ook wel 'pinguïns' genoemd, omdat ze van links naar 

rechts wiegen terwijl ze met hun voeten op de plaats blijven staan. 

 

 

Haous ensembles spelen vaak op moussem feesten. Vele Marokkaanse steden hebben een moussem, een 

jaarlijkse bedevaart ter ere van de plaatselijke heilige, gepaard met feestelijkheden. Nomadenstammen uit 

de omgeving komen samen, goederen worden gekocht, verkocht of geruild, er worden kamelen- of 

paardenrennen georganiseerd en huwelijken worden georganiseerd. 

Arabisch-Andalusische muziek (Noord-Afrika/Zuid-Spanje) 

Arabisch-Andalusische muziek is muziek die vanaf de 12e eeuw in Andalusië (Zuid-Spanje) ontstaat. 

Andalusië is dan door de Moren bezet. De Arabisch-Andalusische muziek combineert Arabische muziek met 

Spaanse invloeden. 

 

Wanneer de Moren in de 15e eeuw uit Spanje worden verjaagd, zal de Andalusische muziek zich op twee 

plaatsen verder ontwikkelen: in Zuid-Spanje en in Noord-Afrika, waar de Moren de muziek mee naar toe 

nemen. Hier wordt deze muziek onderdeel van de traditionele Arabische volksmuziek. Een bekende 

zangeres in deze traditie is Amina Alaouï. 

  

http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/NAfrikaa.htm#melhoun
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref1.htm#ensemble
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#ud
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#darabuka
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#tar
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/Instr3.htm#bendir
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref4.htm#shigal
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref2.htm#moussem
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref2.htm#moren
http://www.culturebeats.nl/Mixtweb/tref4.htm#volks
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tkVreaQJOMNA9M&tbnid=NwO38wgfdoz_YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.scta.gov.sa/en/mediaCenter/News/GeneralNews/Pages/a-1-1-25-3-12.aspx&ei=c3XrU_XNCITeOsfBgNgE&bvm=bv.72938740,d.ZWU&psig=AFQjCNG7VNA1FphZTDFkQODsRc5y0MlIDg&ust=1408026319019950
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Najat Aatabou (44) heeft inmiddels 25 albums op haar naam staan en geniet in 
eigen land en bij de Marokkaanse gemeenschappen in het buitenland enorme 
populariteit. 
 
The Chemical Brother hadden een wereldwijde hit met Calvanize in 2005 (meer dan 
een miljoen verkochte singles). Bij dit nummer is goed te horen wat voor muzikale 
impact de sample van Just Tell Me The Truth van Najat Aatabou op het nummer 
heeft. 

Najat Aâtabou is een Marokkaans zangeres, tekstschrijver en componist. Najat Aâtabou groeide op in een 
groot gezin, met vijf broers en vier zusters. Hoewel ze ervan droomde advocaat te worden, nam haar 
levensweg een onverwachte wending. Zingen was haar grote hobby. ’s Avonds klom de rebelse jonge 
vrouw stiekem uit haar slaapkamerraam om te zingen op bruiloften en schoolfeesten. Op één zo’n feest 
nam een toeschouwer haar gezang op op een cassettebandje. De clandestien opgenomen en illegaal 
verspreide cassettebandjes werden goed verkocht; met het liedje J’en ai marre (Ik ben het zat) choqueerde 
Najat Aâtabou heel Marokko. Ze ontvluchtte haar geboortedorp en leefde drie jaar ondergedoken in 
Casablanca.. 

Als tekstschrijver en zangeres van het levenslied schetst zij een eerlijk beeld van de Marokkaanse vrouw, ze 
is er op uit de rechten van vrouwen te verbeteren. Ze bezingt netelige kwesties en gaat de confrontatie aan 
met heersende opvattingen. 

Volgende cd’s hebben we in onze collectie : 

           

Country girls and country women ‘97 

The voice of Atlas ‘91 

Wie wil weten hoe er werd gezongen aan het hof van Granada 
vóór de Reconquista, moet zijn oor te luisteren leggen bij Amina 
Alaoui. Met de verdrijving van joden en moslims belandde de 
Arabo-Andalusische muziek in de Maghreb, waar het mondeling 
werd doorgegeven tot op de dag van vandaag.  

Amina Alaoui is een van de origineelste en beste hedendaagse 
vertolkers van deze gharnati-muziek, die ze ook als filologe al 
jarenlang bestudeert. Haar laatste album 'Arco Iris' verscheen 

op het kwaliteitsvolle label ECM en bevat bijzonder mooie, mysterieuze en melancholische muziek. Op het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chanson
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VVFuz1sdRQokiM&tbnid=eU5HXS5FycvYnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mijncdlijst.wordpress.com/2011/10/17/arco-iris-%E2%80%93-2011-%E2%80%93-amina-alaoui/&ei=eZyeU-q2BcXhPMOogegM&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNHaLrlu0Fd4ed2_y85nrO-dQOztlA&ust=1402990040442324
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.hibamusic.com/Maroc/najat-aatabou/najat-aatabou-37.htm&ei=9pCeU6zPK4WvO6HsgOgG&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNEz_RPLe5BmxlGOldWOF_YPEFvz5w&ust=1402987126757238
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podium laat Alaoui zich begeleiden door een fantastisch internationaal kwintet, bestaande uit Saïfallah Ben 
Abderrazak op viool, Sofiane Negra op oud, José Luis Montón op flamencogitaar en Eduardo Miranda op 
mandoline. Deze bezetting geeft haar alle vrijheid om de prachtige melodieën rijkelijk te versieren. 

Amina is geboren in 1964 in een aristocratische familie uit fez, Marokko. Op de leeftijd van zes startte ze de 
studie Andalusische klassieke muziek. Ze leerde piano spelen en werd  ingewijd in de Europese klassieke 
muziek door dirigent Mohamed Abou Drar. Amina studeerde ook aan het conservatorium van Rabat van 
1979 tot 1981 met Ahmed Aydoun en Mohammed Ouassini en studeerde moderne dans met Vera 
Likatchova. Verder studeerde ze ook filosofie, Spaans en Arabische taalkunde aan de universiteit van 
Madrid en Granada. 

Er zijn twee cd’s van haar verkrijgbaar in onze afdeling : 

     

Alcantara ‘98 

Gharnati ‘09 

Hassan Hakmoun is geboren in 1963 in Marrakech en woont sinds 1987 in Los Angeles. Hij is 
gespecialiseerd in the Gnawa stijl maar verwerkt jazz-, pop- en andere westerse invloeden in 
zijn muziek. Werkte o.a. samen met Peter Gabriel, Don Cherry en het Kronos Quartet. 

Hij kreeg in 1993 een INDIE-award voor “Best Contemporary World Music Recorteing” 

 

De Afrikaanse invloed in Marokko is het meest zichtbaar en 
voelbaar in de gnawa-muziek, die gespeeld wordt door 
afstammelingen van Afrikaanse slaven. Vanaf de 16e eeuw kreeg 
Marokko contact met West-Afrika via de karavaanroutes waarbij 
slaven verhandeld werden. De gnawa vormen in Marokko 
broederschappen. Deze zijn spiritueel verbonden met de historische 
figuur van Sidi Bilal, een vrije, christelijke slaaf die de eerste 
muezzin van de profeet Mohammed was en zijn zieke dochter 
Fatima genas met zijn zang. 

De gnawa-muziek is een synthese van een zwarte West-Afrikaanse traditie vermengd met de islamitische 
heiligencultus en Amazigh (Berber) elementen. In de teksten worden voorouders, Afrikaanse geesten en 
moslimheiligen aangeroepen om djinns (demonen) te verdrijven. De complete ceremonies waarin door 
middel van zang en dans een trance wordt bereikt, duren vaak een hele nacht en worden daarom lilas 
genoemd. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohamed_Abou_Drar&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rabat
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmed_Aydoun&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_Ouassini&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vera_Likatchova&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vera_Likatchova&action=edit&redlink=1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://albertogranados.files.wordpress.com/2010/11/amina-alaoui-alcantara-marruecos-192k-l-1.jpg&imgrefurl=http://albertogranados.wordpress.com/2010/11/15/una-cancion-sefardita/&h=300&w=297&tbnid=2wljtIArXUxk2M:&zoom=1&docid=mRcnJ029K8fZSM&ei=CJ2eU6fMEYu1Pd6sgbgO&tbm=isch&ved=0CCsQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=452&page=1&start=0&ndsp=24
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.muziekweb.nl/COVER/MEDIUM/FRONT/KDX1870.jpg&imgrefurl=http://www.muziekweb.nl/Link/KDX1870&h=240&w=240&tbnid=cHfpN_dMaJ4HkM:&zoom=1&docid=Yzl5Eq2UMFeG6M&itg=1&ei=4J2eU5qfNYGqOsTRgMgL&tbm=isch&ved=0CDsQMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=1897&page=2&start=22&ndsp=22
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fimhz2iSchHEZM&tbnid=EENg4nDoYl9jFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hassanhakmoun.com/&ei=6wmfU_fRAoedO5mLgNgF&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNGVEjJp0hxi1OUSk92Qzai7vOkCxg&ust=1403018069544359
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Van Hassan Hakmoun zijn volgende cd’s beschikbaar : 

Gift of the gnawa ‘92 

The fire within ‘95 

Trance ‘06 

                                             

Mariem Hassan is geboren in 1958 en een Sahrawi zangeres. Haar stem is niet 
alleen van een betoverende schoonheid, maar is bij uitstek ook de stem van 
het volk van de Westelijke Sahara. Al 28 jaar leven meer dan 200.000 Sahrouis 
in vluchtelingenkampen buiten de grenzen van hun land, dat tegen de 
internationale wetgeving in door Marokko bezet wordt. Terwijl de mannelijke 
Sahrouis aan het front een verbeten strijd voeren tegen de bezetter, vormen 
de vrouwen de steunpilaren van de Sahroui-maatschappij. Zij staan in voor de 

opvoeding van de kinderen, het onderhoud van de tenten, regelen sociale kwesties, en maken een leven 
dat onaanvaardbaar is menselijk. Deze kracht en volharding van de Sahroui-vrouwen zindert door in de 
muziek. Mariem Hassan leerde als kind al tijdens clandestiene bijeenkomsten de Haul, de typische Sahroui-
muziek die in hun eigen land verboden is maar des te meer doorgegeven en vernieuwd wordt. Zij zingt 
spirituele gezangen die zich richten tot God en om bescherming vragen, maar ook liedjes over de wereld, 
over onverzettelijke mensen, over hoop en leven. Haar laatste cd “El Aaiun Egdat” toont haar in grote doen 
met geëngageerde woestijnblues die je niet onverschillig laat en haalde het dan ook net niet van Staff 
Benda in de European World Music Charts 2012. 

De volgende cd’s kunnen ontleend worden in onze muziekafdeling 

Deseos 2006 

Shouka 2009 

El aaiun egdat  2012 

        

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IDmbANw_Z8oBzM&tbnid=ABq3DnNg0SEUVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cduniverse.com/search/xx/music/pid/1539252/a/fire+within.htm&ei=0QqfU-rIE4GfO8OJgNAF&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNEoYhE-gpOq5al13I7RfFhoQuHMJQ&ust=1403018279695408
http://www.last.fm/music/Mariem+Hassan/Deseos/+images
http://www.last.fm/music/Mariem+Hassan/Shouka/+images
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Verzamelcd’s 

Afrique du Nord – Asie de l’Ouest (1995)    89 CDM 20736 

Andalusian music from Moroccao (1995)    83 CDM 20900 

The Aïssawa confraternity (2001)     83 marok 

Bismillah (1997)       83 marok 

Camelspotting (1999)       83 CDM 24499 

La daqqa: tambours sa crés de Marrakech (1999)   83 marok 

Experience Morocco (2008)      83 marok 

Gnawa: home songs (2007)      83 marok  

Hamdullilah: Fes Festival, vol. 2 (1999)     83 marok 

Hadra des Gnaoua d’Essaouira (1993)     83 CDM 20816 

Les Imazighen (2003)       83 marok 

Maghreb: terre d’envoûtement (2000)     83 afrik 

Maroc: confrérie des Jilala (2000)     83 marok 

Marockin’ Antwerp (1993)      83 CDM 20901  

Marockin’ stories (1997)      83 marok 

Musique berbère (1994)      83 CDM 20798 

The Rough Guide to latin-Arabia (2006)     83 afrik 

The Rough Guide to the music of Morocco (2004)   83 marok 

The Rough Guide to the music of North Africa (1997)   83 CDM 4395-83 CDM 24500 

 

Zangers en Groepen 

3ma    Madagascar Mali Maroc (2008)   84 madag 3ma 

Abidat R’ma Sorba  Abidat R’ma Sorba (2008)   83 marok abida 
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Aisha Kandishas Jarring… Koyo habib (2000)    83 marok aisha 

Shabeesation (1993)    83 marok aisha 

Al Harmounia   Shaabi jazz (2002)    73 CDM 13866 

Altaf Gnawa Group  Gnawa music from Morocco (2005)  83 marok altaf 

Arabanda   Shams (s.d.)     83 marok araba 

Ashraf    Le mediteranien (1997)    83 marok ashra 

Bajeddoub, Mohammed  L’art du mawwal (2008)   83 marok bajed 

Becharia, Hasna El  Djazaïr johara (2002)    83 marok becha 

Bnet Marrakech   Chama’a (2002)    83 marok bnet m 

Bouchenak   Rai-Y (1992)     83 marok bouch 

Cherifa    Berber blues (2003)    83 marok cheri 

Cherkaoui, Abdeslam   The Arabian tradition…(1988)    83 CDM 20799 

Compagnies Musicales du Tafilalet L’appel des oasis (2004)  83 marok compa 

Eharruyne, Karim  Zharbia (2008)     83 marok eharr 

Ensemble Amenzou   La malhun à Marrakech (2004)   83 marok ensem 

Ensemble Masano tazzi  Musique Arabo-andalouse (1995)  83 marok ensem 

Ensemble Morkos  Cèdre (1999)     83 marok ensem 

Femmes de Tétouna, Les Chants d’allégresse (2003)   83 marok femme 

Gnawi, Hamid El  Saha koyo (1999)    83 marok gnawi 

Halihal, rachid   Arabian music from Morocco (2009)  83 marok halih 

Handala   Holom (1998)   83 marok handa – 83 CDM 524 

Hassan, Chalf   Rhythms of Morocco (2005)   83 marok hassa 

Ibn Baya   Nuba al-maya (2004)    83 marok ibn ba 

Lemchaheb   la chanson populaire marocaine (1989)  83 CDM 20896 

Mahjoub, Maalem  M. Mahjoub (2003)    83 marok mahjo 

Mano, Michi   The cool side of the pillow (2004)  83 marok mano 



Themalijst Maghreb Openbare bibliotheek Kortrijk september 2014 p.9 

Master Musicians of Joujouka Boujeloud (2006)    83 marok maste 

Nass Marrakech   Bouderbala (2002)   83 marok nass m 

Nass El Ghiwane  Double best (2011)    83 marok nass e 

Orchestre de Fez  maroc-Musique classique (1987)  83 CDM 20818 

Qayna    Envol (2005)     83 marok qayna 

Raïs, Abdelkrim   Musique Andalouse de Fès (1999)  83 CDM 6824 

Redouane, Aïcha  Maqâm d’Amour (2011)   83 marok redou 

Rmiki, Ihsan   Al-Samaa (2005)    83 marok rmiki 

Sabbah, Cheb I.   La kahena (2005)    83 marok sabba 

Serghini, Mohamed El Arabi Riyad Al-Hubb (2002)    83 marok sergh 

Skalli, Karima   Wasla (2007)     83 marok skall 

Tabaamrant, Fatima  Taghlaghalt (2006)    83 marok tabaa 

Think Of One   Camping Shaabi (2008)    89 think 

Marrakech Emballages ensemble, vol. 3 (2002) 89 think 

Tiris    Sandtracks (2007)    83 marok tiris 

Toulali, Houcine El Hadj  Le malhûn de Meknès    83 marok toula 

Yelas    Ifili (2002)     83 marok yelas 

Ziad, Karim   Ifrikya (2001)     83 marok ziad 

   Yobadi (2011)     83 marok ziad 
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Ali Zaoua (Nabil Ayouch, 2000) 

Ali Zaoua vertelt het verhaal van vier vrienden in Casablanca. De straat is hun thuis en hun 

leven is een aaneenschakeling van geweld en criminaliteit. Ze ontsnappen even aan de 

dagelijkse ellende door lijm te snuiven. Wanneer Ali bij een afrekening tussen rivaliserende 

bendes brutaal vermoord wordt, zweren zijn vrienden hem te geven wat hij verdiend 

heeft: een begrafenis als een prins. Om dit te realiseren zijn ze tot alles bereid. Een 

waarheidsgetrouwe en confronterende prent. 

Bannelingen van de zee, De (Jawad Rhalib, 2006) 

Deze film is besteld en zal binnenkort in de collectie te vinden zijn 

Essaouira, voorheen Mogador, een stadje aan de Atlantische kust van Marokko, was ooit 

de grootste haven ter wereld voor de sardinevangst, deze sector is nu op sterven na dood. 

Grote treilers (vissersboten met sleepnetten) uit het buitenland zoeken nu onophoudelijk 

de bodem van de Marokkaanse wateren af om miljoenen kilo’s sardienen, tonijn, garnalen 

en andere in Europa felbegeerde vissoorten boven te halen. De vissers van Essaouira 

moeten om te kunnen vissen en om te overleven uitwijken naar het Zuiden, maar tevergeefs... De film 

toont de wereld van deze kleine Marokkaanse vissers, laat hen aan het woord en valt frontaal de 

industriële visvangst aan, die tevens een heel ecosysteem in gevaar brengt. 

Française (Souad El-Bouhati, 2008) 

De rebelse tienjarige Sophia die een gelukkig en onbezonnen kindertijd doorbrengt in 

een Frans provinciestadje, voelt zich Française, geen Marokkaanse. Als haar vader zijn 

baan verliest en het slachtoffer wordt van racisme en discriminatie, vertrekt het gezin 

van de ene op de andere dag maar Marokko. Daar studeert Sophia fanatiek en helpt in 

de olijfboomgaard van haar vader. Ze is nog steeds even eigenzinnig en komt in opstand 

tegen de rigide Marokkaanse sociale regels en gewoonten. Het is haar droom om terug 

te keren naar haar land, Frankrijk, dat voor haar vrijheid betekent. Haar ouders willen 

haar echter uithuwelijken. Vooral met haar veeleer traditionele moeder loopt het conflict hoop op. Maar is 

Frankrijk nog wel het beloofde land? 

Heaven’s doors (Imad Noury & Swel Noury, 2006) 

In het hectische Casablanca raken de levens van de twintiger Ney, de vijfjarige Salim en de 

oude, bittere Smail elkaar vluchtig aan. Alledrie blijken ze voor de gesloten poorten van de 

hemel te staan. Ney woont met zijn blinde moeder en zusje in een armzalig flatje. Steeds 

meer vrienden maken de gevaarlijke oversteek naar het vermeende paradijs Europa, maar 

Ney gelooft in een toekomst in Marokko. Zijn weerzinwekkende baantje als bouwvakker 

biedt hem weinig perspectieven. Als hij geld nodig heeft voor de oogoperatie van zijn 

moeder, raakt hij onder invloed van zijn vrienden steeds meer verstrikt in het criminele 

milieu. Ondanks waarschuwingen van zijn moeder, loopt een opdracht uiteindelijk fataal af. Bij een/die 

schietpartij verliest Salim zijn vader en geraakt zijn moeder in een coma. Plots bevindt het jongetje zich in een 

heel andere wereld. Hij wordt opgevoed door een kinderloze, hardvochtige tante Lisa die worstelt met haar 

moederinstinct en verantwoordelijkheidszin voor het jochie. Langzaam ontdekt Lisa dat ze ook liefde kan geven, 

maar dat nieuwe geluk blijkt heel fragiel te zijn. Ten slotte is er Smail die na vijftien jaar gevangenis vrijkomt en 

http://www.bol.com/nl/p/francaise/1002004007431366/
http://www.bol.com/nl/p/heaven-s-doors/1002004005744060/
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wraak wil nemen op de man die hem heeft verraden, maar de dood van zijn moeder en ontmoetingen met een 

jeugdvriend en een vroegere geliefde openen hem de ogen. 

Enfant endormi, L’ (Yasmine Kassari, 2004) 

De Belgisch-Marokkaanse cineaste Yasmine Kassari maakte een tijdloze, maar in het 

hedendaagse Marokko spelende parabel over het geïsoleerde bestaan van vrouwen op het 

dorre Marokkaanse platteland. Op internationale filmfestivals won L'Enfant Endormi talloze 

prestigieuze prijzen. 

 

 

Grand voyage, Le (Ismaël Ferroukhi, 2003) 

Mustapha, een oude Franse Marokkaan, voelt het einde van zijn leven naderen. Hij wil 

voor zijn dood een pelgrimstocht naar Mekka maken en wordt daarbij begeleid door zijn 

jongste zoon Réda. De kloof tussen de tradionele, islamitische vader en zijn moderne, 

ongelovige zoon is groot. Tijdens de lange tocht naar Mekka reizen vader en zoon door 

onder andere Slowakije, Bulgarije, Syrië en Jordanië en zijn er tal van toevallige en vaak 

humoristische ontmoetingen. 

 

Sac de farine, Le (Kadija Leclere, 2013) 

Alsemberg, december 1975, Sarah, 8 jaar oud, leeft in een katholiek weeshuis. Op een dag 

ontmoet ze plotseling haar vader die zij nog nooit gezien heeft. Hij zegt dat ze samen een 

weekend in Parijs zullen doorbrengen. Maar kleine Sarah wordt wakker in Marokko, in een 

stadje verloren in de bergen van de Atlas. De vader vertrekt snel…. Negen jaar later, in 1984, 

ontmoeten wij Sarah terug, zij is nu een 17 jaar oude tiener, net als de anderen, of bijna….. 

 

 

Chevaux de Dieu, Les (Nabil Ayouch,2012) 

Deze film is besteld en zal binnenkort in de collectie te vinden zijn 

De 10-jarige Yachine woont met zijn familie in de sloppenwijk van Sidi Moumen in 

Casablanca. Zijn moeder Yemma probeert met al haar kracht het gezin te verzorgen. 

Zijn vader lijdt aan een depressie, één van zijn broers zit in het leger, een andere broer 

is bijna autistisch en de derde, de 13-jarige Hamid, is een kleine straatrebel en 

beschermer van Yachine. Wanneer Hamid in de gevangenis belandt, grijpt Yachine zijn 

kans om via kleine baantjes zijn gewelddadige en ellendige omgeving te ontvluchten. 

Na zijn vrijlating uit de gevangenis is Hamid veranderd in een radicale Islamiet, die Yachine overtuigt zich 

ook bij de groep 'broeders' te voegen. Hun spirituele leider, Imam Abou Zoubeir, stoomt de mannen klaar 

met een lange fysieke en mentale voorbereiding. Op een dag vertelt hij hen dat ze uitgekozen zijn om 

martelaars te worden. 

  

http://www.bol.com/nl/p/l-enfant-endormi/1002004006740839/
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ismael-Ferroukhi/Le-grand-voyage/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|2975846&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPyS6UWJeSkKZfmViempKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGHuVzEuckxL4ZMopcEWVkYOQuz8zLT2IULUzSK83Lzssvz2MUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://www.bol.com/nl/p/le-sac-de-farine/9200000022382560/
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ALGERIJE 

Chaâbi betekent ‘van het volk’. Het komt voort uit de 
muziekstijlen die de bewoners van de kashba in hun genen 
hebben zitten: Arabisch, Andalusisch, Berbers, Joods en 
zelfs de flamenco. Dit was aan het einde van de 19de eeuw. 
Chaabi kenmerkte zich door Arabo-Andalusische vocalen, 
ondersteund door een orkest met violen, mandoles (een 
soort grote mandoline), banjo, kanun, ud, piano, ney 
(fluit), darbuka (vaastrommel) en tar (lijsttrommel). De 
teksten handelden over liefde, verdriet, verbanning, 
vriendschap en verraad. Lange tijd was chaabi alleen te 
horen in de mahchachat, een besloten ruimte waar 

bezoekers koffie of thee dronken en opium rookten. Deze ritmische cocktail wordt eind jaren veertig en 
begin jaren vijftig ontwikkeld door de legendarische El Hadj Mohamed El Anka. Hij vertolkte daarmee als 
geen ander de gevoelens van het volk. In de jaren vijftig leidde hij een chaâbi-orkest op het conservatorium 
van Algiers, waarin Arabische en joodse studenten samen musiceerden. 

Tussen 1954 en 1961 vond de onafhankelijkheidsrevolutie in Algerije plaats, waarin de chaâbi met haar 
teksten over vaderland en vrijheid een grote rol speelde. Tegen het einde van de jaren vijftig van de vorige 
eeuw evolueerde chaabi in muziek van het volk, die gespeeld werd op huwelijken en religieuze feesten. 

Echter, tijdens de daarop volgende contrarevolutie keerde het tij en trad een streng regime aan: de chaâbi 
werd zelfs verboden. Een aanzienlijk deel van de bevolking, en dus ook veel muzikanten, vertrekt naar 
Frankrijk en zoekt heil in Marseille of Parijs 

Kamel el Harrachi lijkt heel veel op zijn vader. Niet alleen qua uiterlijk maar hij heeft ook het talent van zijn 

vader, wijlen Dahmane el Harrachi. Dahmane was de populaire chaabizanger en componist van het lied Ya 

Rayah, dat een internationale hit is geworden door Rachid Taha. Dahmane is in 1980 overleden. Kamel is 

nog maar zeven jaar oud, maar al vastbesloten om in zijn voetsporen te treden. Kamel groeit op tussen de 

klassieke geluiden van chaabi. Hij ontwikkelt deze invloeden in zijn eigen stijl. In 1994 verhuist hij naar 

Frankrijk, waar hij net als zijn vader begint te spelen in kleine cafeetjes in Parijs. Op een gegeven moment 

zoekt hij muzikanten bij elkaar en bouwt hij een goede reputatie op in Algerijnse gemeenschap in Paris. In 

2009 brengt hij zijn debuutalbum Ghana Fenou uit, een eerbetoon aan zijn vader Kamel el Harrachi speelt 

de Algerijnse muziekstijl chaabi op moderne wijze. 

 

On stage 

Kamel el Harrachi is een innemende jongen die al jaren in Parijs woont. In navolging van zijn vader zet hij de 

traditie van de Algerijnse chaabi voort. Hij wordt begeleid door een strakke ritmische sectie van banjo, riq 

(tamboerijn), darbouka; aangevuld met de contrabas voor de diepte en de viool voor de snelle loopjes 

tussen de tekstregels. Alle ingredienten van de chaabi zijn aanwezig. Kamel voegt daar heel subtiel 

elementen van de Franse chanson aan toe. Geraffineerd en doorwrocht klinkt zijn muziek die hierdoor ook 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.speelman.nl/sites/default/files/034201.jpg&imgrefurl=http://www.speelman.nl/ambiance/evenementen&h=325&w=515&tbnid=a78u7j9IPoVFnM:&zoom=1&docid=whOg0Tx8XUwC8M&ei=F0LGU6DvIMTm7AaKtIHgDQ&tbm=isch&ved=0CHcQMyhPME8&iact=rc&uact=3&dur=402&page=3&start=65&ndsp=35
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veel toegankelijker wordt. De groep is perfect gekleed in een stralend pak en zit in een cirkel rond de 

zanger die voorop het podium zit. Allen zijn van Noord-Afrikaanse afkomst behalve de contrabassist die 

kaal en groot is. 

 

Oordeel De chaabi is een strakke polyritmische stijl uit Algerije (ook in Marokko), die door Kamel el 

Harrachi verbonden wordt met het Franse lied. Retegoed gespeeld en voortreffelijk gezongen. De brug 

tussen Frankrijk en zijn ex-kolonie is hiermee weer eens op positieve wijze geslagen. 

 

  

Er is een cd van Dahmane Elharrachi aanwezig in onze muziekafdeling. 

In de Algerijnse stad Oran is de raï-muziek ontstaan als protest. Het woord ‘raï’ betekent ‘naar mijn 
mening’of ‘ik vind’. Het was vooral de zelfkant van de samenleving waar deze muziek in eerste instantie 
floreerde en daar was het gezag niet blij mee. De chebs (zangers) en chaba’s (zangeressen) bezongen in hun 
teksten taboe-onderwerpen als seks, drugs en kritiek op de maatschappij. De oorsprong van deze raï is de 
traditionele muziek van de bedoeïenen, terwijl de meeste instrumenten modern en elektrisch zijn. 

Tijdens de burgeroorlog in Algerije werden raï-artiesten door fundamentalistische islamieten vermoord. De 
raï-muziek moest ondergronds opereren en een deel van de artiesten vluchtte naar Parijs. Daar werd de 
raï-muziek in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw heel erg populair, maar ook in Marokko en de 
rest van West-Europa. De bekendste raï-ster is (Cheb) Klaled. Het Arabische woord ‘cheb’ betekent ‘jong’. 
Inmiddels is er ook een romantische versie van raï-muziek waarin de maatschappijkritiek ontbreekt. 

De Algerijnse zangeres Cheikha Rimitti is op 83-jarige 
leeftijd in de Franse hoofdstad Parijs aan een hartaanval 
overleden. Dat meldde de platenmaatschappij van Rimitti, 
die bekend stond als de 'oermoeder van de Raï'. 
 
Rimitti maakte in 1956 haar eerste plaat en zong altijd 
vrijmoedig over alcohol, seks en verdovende middelen. 
Nadat Algerije onafhankelijk was geworden, werd de 
volksmuziek verboden en emigreerde Rimitti naar 
Frankrijk. Daarna gingen haar teksten veelal over 
heimwee. 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.hibamusic.com/ajouter2/files_uploded/photos_artiste/full_size/cheikha-rimitti-91-1394-5067277.jpg&imgrefurl=http://www.hibamusic.com/Algerie/cheikha-rimitti/cheikha-rimitti-91.htm&h=312&w=482&tbnid=lTlI9TkPv0BagM:&zoom=1&docid=PHrrp0c-9k1nrM&ei=ZHPOU_qaI-jy7AbWxoCQDg&tbm=isch&ved=0CDwQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=427&page=1&start=0&ndsp=29
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Volgende vier cd’s hebben we in ons bezit : 

                             

Aux sources of the Raï     1994 

Ghir al baroud 1996 

Nouar   1999 

N’ta goudami     2005 

 

Khaled Hadj Brahim (Oran, 29 februari 1960), beter bekend als Khaled, 
is een Algerijns zanger van populaire raimuziek, een populair genre in de 
Maghreb. Hij is vooral bekend van zijn hit Aïcha uit 1996, die onder 
meer in Nederland wekenlang in de Top 40 stond. Brahim wordt ook 
wel de "King of Raï" genoemd 

Brahim begon zijn muziekcarrière als Cheb Khaled (Arabisch voor jonge 
Khaled) en bracht op zijn 14e zijn eerste plaat uit. In 1986 ontvluchtte hij 
het geweld in Algerije en verhuisde naar Parijs. Daar liet hij het 

voorvoegsel "Cheb" vallen en bracht het titelloze album Khaled uit. De immens populaire zanger  is erg 
geliefd bij Algerijnse en Marokkaanse immigranten in Frankrijk 

Volgend werk van Khaled hebben we in onze muziekindeling : 

                      

Le meilleur de Cheb Khaled     1992 

Kutché  s.d. 

Sahra   1996 

Kenza   1999 

Liberté    2009 
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alias Mohamed Khelifati (Saida, 11 juli 1966) is een Algerijnse 
zanger en rai-muzikant, en zingt voornamelijk in het Algerijns 
Arabisch maar ook in het Frans, en Egyptisch Arabisch. 

Cheb Mami doet in 1982 als 16-jarige mee aan de 
televisieshow ‘Alhan wa Chabab’. Hij wint niet, daar de door 
de overheid vertegenwoordigde jury het bestaan van rai-
muziek ontkent, maar eindigt op de tweede plaats. Boualem, 
de producer van het Oran-label, Disco Maghreb, biedt Mami 
de kans om van 1982 tot 1985 tien cassettes op te nemen. 
Met geschatte aantallen van 100.000 tot 500.000 kopieën 

wordt het een succes, echter niet iedereen is blij met zijn taalgebruik. In 1985 mag hij meedoen aan het 
Oran Raï Festival en krijgt niet alleen hij, maar ook de rai-muziek eindelijk de erkenning. In 1986 treedt hij 
op tijdens diverse festivals in Parijs. Hierna krijgt hij zijn eerste platencontract bij het Blue Silver Label. 

In 1987 keert hij terug naar Algerije om zijn dienstplicht te vervullen. In 1989 gaat Mami weer naar Frankrijk 
en treedt hij op in L’Olympia. Hij wordt door de media gekroond als Prince of Rai. In hetzelfde jaar toert hij 
door Europa en de VS en hij wordt de eerste ambassadeur van Rai. Het album ‘Let me Rai’ flopt. Het album 
‘Saida’ zorgt voor een comeback in 1994. 

Hij tekent een contract bij Virgin en ‘Saida’ wordt goud in Algerije en dubbel goud in de VS. De muziek van 
Cheb Mami is een mix van mediterrane met invloeden van de westerse muziek. Hij schrijft ook een 
hommage aan de vermoorde Cheb Hasni. In 2000 is hij samen met Sting te horen in het nummer Desert 
Rose. In 2001 neemt hij het door voormalig Chic gitarist Nile Rodgers geproduceerde album ‘Dellali’ op met 
artiesten als Charles Aznavour en Ziggy Marley. 

Cheb Mami werd eind 2009 veroordeeld tot 5 jaar cel en zijn manager tot 4 jaar. Cheb Mami heeft zich na 
een lange periode gemeld bij de Franse justitie op 29 juni 2009 en werd vrijgelaten in 2011. 

Deze cd’s hebben we in de collective 

Layali   2006 

Le roi du rai  2006   DVD 

 

Cheb Hasni alias Hasni Chakroun (Oran, 1 februari 1968 - aldaar, 29 september 1994) 
was een Algerijnse zanger en rai-muzikant. Hij werd 26 jaar. Cheb Hasni wordt gezien 
als een pionier van de rai-muziek en is vandaag nog steeds populair. Hij wordt ook wel 
'le rossignol du raï' genoemd, wat letterlijk 'de nachtegaal van de rai' betekent 

In 1986 bracht Cheb Hasni zijn eerste cassette uit, samen met Cheba Zahouania. Cheb 
Hasni was een van de eerste zangers in Algerije die over de liefde zong, waardoor hij 
zowel voor- als tegenstanders kreeg. Cheb Hasni schreef ongeveer 400 nummers. 

In 1994 werd Cheb Hasni afgeperst en later vermoord in de wijk Gambetta (Oran), 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%AFda_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/11_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1966
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerijnse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rai_(muziek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerijns
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egyptisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Platencontract
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dienstplicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ambassadeur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Virgin_Records
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hommage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cheb_Hasni
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gordon_Sumner
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Desert_Rose&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Desert_Rose&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chic
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nile_Rodgers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Aznavour
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziggy_Marley
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oran_(stad_in_Algerije)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1968
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algerijnse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rai_(muziek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1986
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cheba_Zahouania
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PiBYj7cqciKipM&tbnid=uo7td8fnwflQ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://cheb-hasni-officiel.skyrock.com/&ei=1YDrU_KXNcOmPcTPgKAH&psig=AFQjCNFCWmqLpzqPF-glQqLUV1rAqW_Crg&ust=1408029192701161


Themalijst Maghreb Openbare bibliotheek Kortrijk september 2014 p.16 

waar hij opgroeide. De daders gingen niet akkoord met het feit dat Hasni zong over thema's als 
echtscheiding, alcohol en drugs (hasj). Cheb Hasni is in verschillende Arabische landen vooral onder de 
jeugd heel populair. 

          

L’album d’or      2005 

Hommage    2009 

De Algerijnse artiest Rachid Taha keert terug met een 9e soloalbum, 
verwacht op 25 maart. Opgenomen tussen Parijs en de Real World studio’s 
in Engeland, werd dit album geproducet door Justin Adams (Juju, 
Triaboliques, Robert Plant) en het is het resultaat van verscheidene 
samenwerkingen, vooral die met Mick Jones (ex-Clash), Brian Eno 
(Coldplay, U2),Rodolphe Burger, Raï Cheba Fadela… 
Met Zoom, gaat deze moderne Sinbad verder met het afschuimen van de 
muzikale zeeën. Daarbij verbindt hij de elektrische en de Oud-Arabische 
gitaar, de beats van Bo Diddley en de traditionele ritmes, de Oosterse 
opstand en verbeelding…of zelfs Elvis (uit Memphis, Tenessee) en de 
Egyptische Oum Kalsoum. Hij is poëtisch en politiek en wil evenzeer het 

bewustzijn ter sprake brengen, en ons ontspannen. Rachid Taha, pionier van de “Rock ‘n’ Rai”, bewijst 
nogmaals dat hij een compleet artiest is, en de bouw van zijn eigen mythologie najaagt…    

  Zoom 2014 

Cd’s in de bib   Barbes (1990)     83 alger taha 

    Olé, olé (1996)     83 CDM 6807 

    Live (2001)     83 alger taha 

    Tékitoi (2005)     83 alger taha 

    Diwan (1998)     83 alger taha 

    Diwan, vol. 2 (2006)    83 alger taha 

    The definitive collection (2007)   83 alger taha 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Echtscheiding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische
http://www.amazon.fr/gp/product/images/B0025JT2KI/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=77196031&s=dmusic
http://akhaba.com/sites/default/files/covers/03-11/hasni_15_ans_deja_front.jpg
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Verzamelcd’s 
Afrique du Nord (1995)        89 CDM 20736 

Algerap (1999)         78 CDM 21028 

Algérie: anthologie de la musique Arabo-Andalouse 2 (1992)   83 CDM 6810 

Anth. de la mus. Arabo-anadlouse – 1 (1992)     83 CDM 20878 

Anth. de la mus. Arabo-andalouse – 4/5 (1999)     83 CDM 24504 

Le diwan de Biskra (1997)       83 CDM 24503 

Ikewan, Tuareg memories (1997)      83 afrik 

Maghreb: terre d’envoûtement (2000)      83 afrik 

Putamayo presents new world party (1999)     89 werel 

The Rough Guide to Latin-Arabia (2006)      83 afrik 

The Rough Guide to the music of North Africa (1997)    83 afrik-83 CDM 4395 

Trésors de la musique Algérienne (2004)     83 alger 

 

Zangers en Groepen 
Abdelli    Among brothers (2003)    83 alger abdel 

Aïchi, Houria   Chants sacrés d’Algérie (2001)   83 alger aichi  

Cavaliers de l’Aurès (2008)   83 alger aichi 

Alaoui, Amina (2009)  Gharnati: en concert (2009)   83 alger alaou 

Alla    Foundou de Bechar – ud (1992)   83 CDM 24505  

Amina    Yalil-1991 (1991)    83 CDM 20877 

    Wa di ye (1992)     83 CDM 20873 

Aurès, Markunda  Markunda Aurès (1999)    83 CDM 24515 

Baroudi, Hamid   Five*Fünf*Cinq*Cinco    83 CDM 24506 

Becharia, Hasna El  Djazaïr johara (2002)    83 alger becha 
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Benamara, Omar  Nouba ghrib (2005)    83 alger benam 

Benchikh, Samia  El maya (1999)     83 alger maya 

Chaouli, Nacer-Eddine  Aroubi, vol. 3 (2001)    83 alger chaou 

Danedjo, Gusman  Enelmedio (2008)    83 alger daned 

Djamel    Hamza (2005)     83 alger djame 

N’tia n’tia (2011)  83 alger djame – 83 CDM 3197 

Djura    Uni-vers-elles (2002)    83 alger djura 

Fadela, Chaba   Hana hana (1989)    83 CDM 20866 

Live (1998)     83 alger adel 

Faudel    Baïda (1999)     83 alger faude 

Kheloui, Iounès   Master of the Kaébylian Chaabi (2003)   83 alger khelo 

Khencheli, Ali El   Chants des Aurès (1999)   83 CDM 24514 

Largo, Mousta    Mektoub (1999)    83 alger largo 

Dounia (1995)     83 CDM 24484 

    Ali Baba et les 40 conteurs   83 alger largo 

Louiza    Le meilleur de  (2001)    83 alger louiz 

Macias, Enrico   Hommage à Cheikh Raymond (1999)   83 alger macia 

Mahdi, Mohamed  Message d’espoir … (2001)   83 alger mahdi 

Mahjoub, Maalem  M. Mahjoub (2003)    83 alger mahjo 

Massi, Souad   Deb (2003)     83 alger massi 

O houria (2010)     83 alger massi 

Nacim, Cheb   Algerian raï (2006)    83 alger nacim 

Nassima   Voie soufie, voix d’amour (2006)  83 alger nassi 

    Musique andalouse d’Alger (2002)  83 alger nassi 

Orchestre National de Barbès  Rendez-vous Barbès (2010)   83 alger orche 

    Alik (2007)     83 alger orche 
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    En concert (1997)    83 alger orche 

Sabbah, Cheb I   La kahena (2005)    83 alger sabba 

Seb    Ewa ! (2000)     83 alger seba 

Sidh    Sultana (2009)     83 alger sidh 

Sikameyaz, El   Atifa – Oumi (1999)    83 CDM 6806 

Slimani, Abdel Ali  Mraya (1995)     83 CDM 24513 

Soha    D’ici et d’ailleurs (2007)    83 alger soha 

Speed Caravan   Kalashik love (2009)    83 alger speed 

Trio Ifriquia   Petite planète (2009)    83 alger trio i 

Warda    Warda (2006)     83 alger warda 

Yelas    Ifili (2002)     83 alger yelas 

Zerouki, Charef   Ghozali (2002)     83 alger zerou 

Ziad, Karim   Yobadi (2011)     83 alger ziad 

    Dawi (2007)     83 alger ziad 

DVD  

Taha, Rachid   1,2,3 soleils     83 alger taha 
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Gusto, El (Safinez Bousbia, 2011) 

Een ontmoeting in een kleine winkel in Algiers, 2003, zette de Algerijns-Ierse Safinez 

Bousbia op het spoor van de chaâbi, een populaire muziekvorm die halverwege de 

twintigste eeuw een grote bloei doormaakte. Voortgekomen uit de Arabisch-Andalusische 

muziek die men in de kasbah van Algiers speelde, werd het genre door de legendarische El 

Hadj Mohamed El Anka ontwikkeld tot een muziekvorm die de gevoelens van het volk 

vertolkte, - chaâbi betekent 'van het volk' –, een rythmische cocktail van Andalusische, 

Berberse en Flamencomuziek. 

London River (Rachid Bouchareb, 2010) 

7 juli 2005. Moslimterroristen brengen in de drukke ochtendspits van London vier bommen 

tot ontploffing. Zevenenvijftig mensen komen om door blinde terreur. Elisabeth (Brenda 

Blethyn, Secrets and Lies) hoort het nieuws en probeert haar dochter Jane in de hoofdstad 

te bereiken. Het enige wat ze te horen krijgt is de stem van haar voicemail... Verscheurd 

door hoop en angst besluit ze naar Londen af te reizen. Tijdens haar zoektocht kruist ze het 

pad van Ousmane (Sotigui Kouyaté), een Afrikaanse man die op zoek is naar zijn zoon Ali... 

Net als Elisabeth kan hij geen contact met zijn kind krijgen. Ze besluiten samen het enorme 

en voor hun onbekende Londen te doorzoeken...  

Van de regisseur van het internationaal bekroonde en voor een Oscar genomineerde Indigènes/Days of Glory. 

  



Themalijst Maghreb Openbare bibliotheek Kortrijk september 2014 p.21 

Tunesië 

„Malouf“, de Arabische muziek van 
Andalousian Moslims achtervolgde uit 
Spanje, werd in het bijzonder ingevoerd 
in Noord-Afrika, en Tunesië, aan het eind 
van de 15de eeuw. Het groeide zo 
populair dat het bij uitstek de Tunesische 
muziek die werd, alle andere vormen 
verdringt, zodanig dat het „malouf“ werd 
genoemd, wat „dat betekent die“ 
normaal is.  

De kleine orkesten die deze muziek spelen gebruikt violen (rbab), lutes, sitars en trommels. De muziek is 
aanklager, sometims vasthoudend, en heeft een wenk van invloed Berber in het bijzonder in de ritmen en 
de vormen. Het wordt over het algemeen samengesteld uit verscheidene verschillende stukken of „nouba“ 
(gelijkwaardig van de „reeksen“ in Westelijke muziek) die gedichten, liederen, preludes en instrumentale 
onderbrekingen afwisselen.  

Muziek-houdende van Baron Erlanger, die een hartstocht voor malouf had en die in Droevige palace van 
Sidi Bou nu omgezet in het museum van de Muziek leefde, compileerde al regels en de geschiedenis van 
deze muziek in zes volumes. In de jaren '30 zette hij een vereniging genoemd op „Rachidia“, die een echte 
serre van muziek Arabisch en Andalousian is, waar de meesten van de grote musici van vandaag 
bestudeerden.  

Onder hen waren de veertien musici en singers van ensemble van Tunis Gr Azifet, één van de zeldzame, 
uitsluitend vrouwelijke orkesten in de Arabische wereld. Geleid door Amina Srarfi, wordt het ensemble van 
Gr Azifet geïnspireerd door traditionele Tunesische malouf en oosterse mouachah.  

Een lute (oud) speler van Tunis dat traditie bestendigt terwijl ook open blijven 
aan Mediterrane invloeden, momenteel één van de gevestigde sterren van 
Tunesische muziek is (zijn hoofdopnamen omvatten „Barzakh“ en „l'incroyable 
amour van Conte DE“). 

Cd   Vague (2006)  83 tunes brahe 

 

is de dochter van een Franse vader en een Tunesische moeder. Haar ouders scheidden 

op jonge leeftijd en op haar dertiende verhuisde ze met haar moeder naar Parijs. 

Haar doorbraak in de muziek was in 1985 toen ze een rapwedstrijd won met haar 

liedje Shehérazade, een combinatie van rap en traditionele Arabische muziek. Vier 

jaar later maakte ze haar filmdebuut in de film Maman. Haar grote doorbraak kwam 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/1985
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rap_(muziekstijl)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_muziek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Film_(cinematografie)
http://www.musicstack.com/album/amina/yalil
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echter pas in 1991 toen ze Frankrijk mocht vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Rome. 

Cd’s     Yalil – 1991 (1991)   83 CDM 20877 

     Wa di ye (1992)    83 CDM 20873 

     Annabi (1999)    83 tunes amina 

 

(Arabic: ر اف  November 1967 Teboulba, Tunisia) is componist, muzikant en 19 ;      ظ
oud speler. Van jongsaf was hij geïnteresseerd in jazz en verliet Tunesië voor Europa 
waar hij sinds 1990 leeft (Parijs, Wenen…) Hij is ook gekend in de avant-garde en 
wereldmuziek. Hij bracht al zes cd’s uit en recent liet hij zich beinvloeden door 
Indische muziek. 

 

 

Malak (1999)    83 tunes youss 

Electric sufi (2001)   83 tunes youss 

Digital prophesy (2003)   83 tunes youss 

Divine shadows (2006)   83 tunes youss 

 

Verzamelcd’s 

Maghreb: terre d’envoûtement (2000)      83 afrik 

 

Zangers en Groepen 

Ben Mahmoud, Sheik Abdelaziz  Soufi songs from Tunisia (2000)  83 tunes ensem 

Benali, Ghalia    Al palna (2008)    83 tunes benal 

     Sings Om Kalthoum (2010)  83 tunes benal 

Dhabhi, Yousra    Rhapsody for lute (2004)  83 tunes dhabh 

Hijaz     Dunes (2008)    83 tunes hijaz 

     Chemsi (2011)    83 tunes hijaz 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1991
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival_1991
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Youssef_Dhafer_6021264-2bw.jpg
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Latifa     Inchallah (1999)   83 tunes latif 

Nasraoui, Abir    Heyma (2011)    83 tunes nasra 

Sulamiyya, La    Chants soufis de Tunis (1999)  83 tunes sulam 

 

Elpees 
Canciones chuecas (s.d.)       83 DM 18723 

 

Laila’s birthday (Rashid Masharawi, 2008) 

Op de ochtend van zijn dochters verjaardag belooft Abu Laila om 's avonds een 

verjaarstaart mee naar huis te nemen, maar eerst moet hij de dag zelf nog zien door te 

komen. Hoewel Abu Laila eigenlijk rechter van beroep is, kan hij door allerlei 

bureaucratische problemen zijn vak niet meer uitoefenen en is daardoor gedwongen om 

als taxichauffeur de kost te verdienen. Hij moet zeer tegen zijn zin bewapende cliënten in 

zijn auto toelaten, ervaart een bomaanslag, krijgt met woedende passagiers te maken, 

maar zijn voornaamste streven is dat mensen zich als waardige burgers dienen te 

gedragen.  Het leven in de "bezette gebieden" is niet gemakkelijk, maar deze film toont 

aan dat het ook absurd en zelfs grappig kan zijn. Laila's Birthday laat het leven op een willekeurige dag in het 

Palestina van vandaag zien. Wat regisseur Rashid Masharwi toont is een bittere komedie over chaos, recht en 

onrecht, woede, vernedering, anarchie en een wanhopige poging om in die chaos enige orde te scheppen. 

Chant des mariées, Le (Karin Albou, 2008) 

Tunesië, 1942. Twee buurmeisjes en hartsvriendinnen ontdekken dat het liefdespad niet 

altijd over rozen gaat. Myriam wordt uitgehuwelijkt. Nour houdt van haar neef Khaled. Het 

ene meisje is joodse, het andere moslima. Ze leven onder de Duitse bezetter die hen aan 

hun kant proberen te krijgen door hun de onafhankelijkheid te beloven. Hoewel ze 

gedoemd worden afstand van elkaar te nemen, zullen ze opkomen voor hun hechte 

vriendschap… 

 

Petite Jerusalem (Karin Albou, 2006) 

Deze film is besteld en zal binnenkort in de collectie te vinden zijn 

La Petite Jérusalem' is een joodse enclave in Parijs. De mooie jonge Laura leeft in 

tweestrijd tussen haar orthodox-joodse opvoeding en haar filosofiestudie die haar een 

andere kijk op de wereld biedt. Terwijl haar vrome zus Mathilde haar huwelijk probeert 

te redden, wordt Laura verliefd op haar collega, een jonge rebelse moslimintellectueel. 

Volledig in verwarring blijkt dat ze niet meer kan terugvallen op oude zekerheden en haar pas verworven 

inzichten... 

http://www.bol.com/nl/p/les-chant-des-mariees/1002004006887912/
http://www.bol.com/nl/p/petite-jerusalem/1002004004744841/
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Silences du palais, Les (Moufida Tlatli, 1994) 

Het nieuws dat Prins Sid'Ali is overleden, confronteert de 25-jarige Alia plotseling weer met 

haar verleden. Tijdens de begrafenis bezoekt ze het paleis waar ze haar jeugd en puberteit 

doorbracht en waar haar moeder bediende was. Haar vader heeft ze nooit gekend - 

misschien was het de prins wel. Terwijl ze door de verlaten gangen zwerft, komen de 

beelden van haar jeugd terug, zoals die van haar verboden vriendschap met Sarra, dochter 

van een van de beide prinsen. Ze beleeft ook opnieuw de pijnlijke en stille zoektocht naar 

de identiteit van haar vader en herinnert zich haar dappere moeder, die haar beschermde 

tegen de heimelijke begeerte van de prins. 

  

http://www.bol.com/nl/p/silences-of-the-palace/1002004006540293/
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Mauritanië  

Voornamelijk gemaakt door de grootste etnische groep van de land, de Moren waar muzikanten de laagsta 
kaste, de iggawin, uitmaakten. 

De muzikanten bezongen de heldendaden van hun krijgers en van hun veldheren. Ook waren de iggawin 
boodschappers die nieuwsberichten tussen de verschillende dorpen verspreidden. 

In het hedendaagse Mauritanië worden muzikanten gewoonlijk betaald door rijken die soms een opname 
maken van de muziek die voor hen gespeeld werd. 

Traditionele instrumenten zijn o.a. een luit (tidinit) en de vrouwelijke kora. Percussieinstrumenten zijn o.a. 
de tbal (ketekdrum) en de daghumma (ratel) 

Er zijn drie manieren om muziek te spelen in e plaatselijke traditie 

 Al-bayda – de ‘witte’ manier (delicate en verfijnde muziek) en de bidan (Noord-Afrikaanse Moren),  
 Al-kahla – de ‘zwarte’ manier (roots en mannelijke muziek en de Haratin (Moren van de Zuidelijke 

Sahara) 
 l'-gnaydiya – een mix van de twee voorgaande 

 

Verzamelcd’s 

Musiques et chants traditionnels de Mauritanie     84 CDM 24842 

The sounds of the West sahara (2004)      84 mauri 

 

Zangers en Groepen 

 

(Arabic: مي نت دي ا م  December 1958 – 4 June 2011 25 ;  آب
Dimi's ouders ware allebei muzikanten (haar vader componeerde het 
Nationaal Volkslied). Haar professionele carriere begon in 1976 met een 
radio-optreden en  name en hoge vlucht na winst in de Umm Kulthum 
Contest in Tunis. Haar eerste international opname (World Circuit record 
label) kreeg een eervolle vermedling van Ali Farka Touré. Op dit album 
speelden ook haar man Khalifa Ould Eide en twee dochters mee. 

Abba, Dimi Mint  Moorish music from Mauritania (1991)   84 CDM 24841 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-bayda&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-kahla&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27-gnaydiya&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Umm_Kulthum
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunis
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Circuit_(record_label)
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Circuit_(record_label)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Farka_Tour%C3%A9
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Amartichitt, Ooleya Mint Louanges – praise songs (2003)   84 mauri amart 

Assouf, Kel   Tin hinane (2010)    84 mauri assou 

Boolumbal   Fuuta blues (2009)    84 mauri boolu 

Ensemble El Moukhadrami Musiques et chants traditional…(1995)   84 CDM 24842 

Malouma   Dunya (2003)     84 mauri malou 

    Nour (2007)     84 mauri malou  

Touré, Daby   Diam (2004)     84 mauri toure 

    Stereo spirit (2007)    84 mauri toure 

Elpee 
 Musique Maure : Republique Islamique de Mauritanie (s.d.)  84 DM 17300 

Bamako (Abderrahmane Sissako, 2006) 

Vertegenwoordigers van de Afrikaanse burgermaatschappij hebben een gerechtelijke 

procedure aangespannen tegen de Wereldbank en het IMF. De rechtbank neemt zitting op 

een binnenplaats in een klein dorpje in Mali. Daar, tussen de pleidooien en de getuigenissen 

door, gaat het leven verder zijn normale gang. 

 

 

Heremakono (Abderrahmane Sissako, 2002) 

Voordat hij afreist naar Europa bezoekt Abdallah zijn moeder die in Nouadhibou woont; een 

klein plaatsje aan de kust van Mauretanië.  

Hij spreekt de plaatselijke taal niet en is niet geïnteresseerd in de gebruiken en festiviteiten 

in het plaatsje - in gedachten zit hij al in het noorden. Toch raakt hij gaandeweg steeds meer 

betrokken bij de levens van de inwoners: de zorgen van de mooie prostituee Nana, de 

karaoke van een Chinese immigrant, of de oude man die met behulp van de weesjongen 

Khatra (tevergeefs) het elektriciteitsnet van het plaatsje probeert te onderhouden.  

In prachtige beelden vol melancholie schetst Sissako de ontworteling en het geluk van de bewoners.  

Abderrahmane Sissako (Mauretanië,1961) groeide op in Mali en Mauretanië en studeerde aan het VGIK, het 

filminstituut van Moskou. Hij leeft tegenwoordig in Frankrijk. In zijn korte films, documentaires en speelfilms 

onderzocht hij de ervaring van emigratie en vergeleek hij de Afrikaanse en Westerse maatschappijen. 

http://www.bol.com/nl/p/bamako/1002004005589299/
http://www.imdb.com/media/rm947098624/tt0308363?ref_=tt_ov_i

