
Donderdag 17 oktober om 20u  

Sint—Augustinuskerk Beert (Pepingen) 

 

Shujaat Khan, sitar 

Amit Choubey, tabla & percussie 

Sapan Anjaria, tabla  

Toegangsprijs: 12,— € 

 

Sitarspeler Shujaat Husain Khan is één van de meest belangrijke 
en invloedrijkste sitarspelers van het ogenblik. Hij maakt deel uit 
van een lange traditie, een onafgebroken lijn van zeven genera-
ties: zijn familie groeide de afgelopen eeuw uit tot de meest toon-
aangevende sitarfamilie in India. Zo is het geluid van de Imdad 
Khan gharana, de school genoemd naar Shujaats overgrootvader 
Imdad Khan, te horen bij vele topnamen uit de Indiase muziekwe-
reld.  
Als muzikaal wonderkind volgde hij al sitarlessen vanaf zijn derde, 
en sinds zijn zesde geeft hij publieke optredens. Zo concerteerde 
hij op alle prestigieuze muziekfestivals in Indië, Azië, Noord-
Amerika en Europa. In 2007 trad hij op in Carnegie Hall in New 
York én bij de Verenigde Naties in Genève n.a.v. de 50ste verjaar-

dag van de onafhankelijkheid van Indië. 
Een belangrijk kenmerk van Shujaats muziek is dat hij regelmatig zang in zijn optredens gebruikt. Zelfs 
als hij klassieke Indiase optredens geeft, wil hij nog wel eens midden in een raga de sitar, hoe ongebrui-
kelijk ook, ter zijde te leggen voor een stuk zang. Naast zijn optredens in de klassieke traditie is hij ook 
werkzaam in andere stijlen. Zo werd The rain, zijn samenwerking met het Ghazal Ensemble, in 2004 
genomineerd voor een Grammy Award en werkte hij in 2010 samen met Asha Bhosle, de Indische zan-
geres van meer dan 12.000 liedjes die hier vooral bekend is om haar medewerking aan honderden Bol-
lywood films en door haar samenwerking met het Kronos Quartet.  

 

Praktische informatie: : 

Info, aanmeldingen: 

Jan Keijzer tel: 02/396.28.55 of e-mail: janvanheikruis@skynet.be  

Luk Wets – tel 02/396.28.17 of lukwets@skynet.be 

Kunst in Pepingen:  info@kunstinpepingen.be  

 

mailto:lukwets@skynet.be


Jongeren –12 gratis Koe-pongs welkom.  

 

Napraten bij een hapje en een drankje:  

We zijn opnieuw te gast in de oude Beertse smidse ten  huize van Johan en Rita Dekegel.  

In de geschiedenis van het Pepingse concertleven zijn deze napraatmomenten onvergetelijke hoogte-

punten. 

Kunst in Pepingen:   

Is een samenwerking van  6B Elingen, Kunst in het Dorp, Klassieke Concerten en Pep in Gen.  
Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant,  Vlabra’ccent voor podiumkunsten, Toerisme Vlaanderen, 
het gemeenschapscentrum, de cultuurdienst en de cultuurraad van Pepingen, het gemeentebestuur van 
Pepingen.  
 
Interessante websites:  

Algemeen:  

www.europalia.eu  

www. shujaatkahn.com 

www.kunstinpepingen.be  

Muzikaal:  

http://www.youtube.com/watch?v=sMcYapkAV5g  
http://www.youtube.com/watch?v=LPvtpXtv0Lg  
http://www.youtube.com/watch?v=7OJtQuHQqH4  
 

De sitar  

 

De sitar is een grote luit, met een lange hals, uit India. Er zijn zeer veel soorten. De sitar op deze pagina , is 
een concert-sitar. Dit instrument wordt veel gebruikt in Noord-India en Pakistan en wordt vaak begeleid door 
de tabla (een soort trom) en de tambura (basluit).  

Toonomvang : 3 octaven of meer 

Materiaal: Klankkast is gemaakt van een kalebas, hout en been. De frets en de snaren zijn van metaal.  

Grootte: 1,2m lang  

Afkomst: De sitar komt oorspronkelijk uit Iran, daar werd hij "setar"genoemd (dit betekent "drie snaren"). De 
moderne sitar ontwikkelde zich in India gedurende de 18e eeuw  

 

De Tabla  

http://www.youtube.com/watch?v=sMcYapkAV5g
http://www.youtube.com/watch?v=LPvtpXtv0Lg
http://www.youtube.com/watch?v=7OJtQuHQqH4

