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Merhabalar,

Yeni Müzik Festivali’nin sene içinde devam eden konserleri İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Müzik Bölümü’nün ilgi alanlarının hem altını çizmek hem de bu alanlardaki genç 
sanatçıları İstanbul dinleyicisiyle buluşturmak amacını taşıyor. 

BİLGİ Müzik’in sekiz senedir devam eden Yeni Müzik serisi, 20. yüzyıl ve sonrasında 
ortaya çıkan önemli müzik akımları ile ilgilenen ve bu çerçevede üreten akademisyen, 
besteci, müzisyen ve dinleyicilerin aynı platformda buluşmasını sağlamaktır.

Her yıl Aralık ayında start alan konserlerimizde, 20. yüzyılın öncü bestecilerinin yanı 
sıra günümüzde faaliyet gösteren bestecilerin eserleri seslendiriliyor. Sonraki aylarda 
Elektroakustik Müzik, Doğaçlama ve Şarkı temalı konserlerle, Yeni Müzik Festivali 
bütün seneye yayılan bir etkinlikler serisi olarak sürmekte. 

Bu yıl sekizincisi düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali’nin özgür doğaçlama ayağı, 
dünyanın dört bir yanından farklı müzik geleneklerinden esin alan “No Tongues” 
grubunu konuk ediyor. 

Sizleri bu konserde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Doç. Dr. Tolga Tüzün
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Müzik Bölümü Başkanı

Greetings,

The continuing concerts of in New Music Festival have the intention both to underline 
the areas of interests of İstanbul Bilgi University Music Department; and to make the 
young musicians known by the İstanbul audience.

The aim of the BİLGİ Music’s New Music series is to bring together the academics, 
composers, musicians and audience, who are interested in the musical movements 
20th century and create within this scope. Our activities consist of concerts and 
seminars. 

During the concerts, works of currently active composers will be performed as well as 
avant-garde composers of the 20th century. In following months, New Music Festival is 
occurring as the expanding event series through the whole year as Electroacoustic 
Music, Improvisation and Singer-Songwriter themed concerts. 

This concert of BİLGİ New Music Festival’s eighth edition is taking place with the 
participation of “No Tongues”, who get their inspiration from various music traditions 
from all over the world.

We are happy to welcome you at this concert.

Dr. Tolga Tüzün, Assoc. Prof.
Istanbul Bilgi University
Head of Music Department



No Tongues
Alan Regardin: Trompet
Ronan Courty: Kontrbas
Ronan Prual: Kontrbas 
Matthieu Prual: Saksofon ve Bas Klarnet

No Tongues, “Dünyanın Sesleri” (Les Voix Du Monde-Voices of the World) albümünden 

esinlenerek insanlığın atalarının vokal repertuarında yolculuk eden dört müzisyenden 

oluşuyor.

Oyun oynayan çocuk seslerinin yankılandığı bir cenaze deyişi, Vendée bataklıklarında 

öküzlerini gezdiren Fernand Bordage, kahkahayı andıran bir gırtlak nağmesi tutturmuş 

“kattajjaq” oynayan  iki İnuit kadını, ruhlara dualar eden veya kurucu anlatıları söyleyen 

bir koro, dualarını taşa kazıyan Ateş Toprakları’nın son Selk’nam şamanı. Bu müzikler, bir 

hayali patika ve evrimin ipliğinde insanların yarattıkları bir müzikal kuvvet. İnsanca ve 

canlı geniş zamanda örülen ve demir atmadan, varış noktası olmaksızın gezinen modern 

zamanların yeniden bütünleşmesi. Bu, bugünü berraklaştırmak ve uçucu zamanlara 

değil, varlığa ait olanı yeniden bir araya getirmek için geçmişle yapılan bir dans. Bu, bir 

modelin kişisel bir estetiğe tercüme ve entegre edilerek taklit edilmesini amaç edinen, 

sözlü kültüre dayalı bir üretim süreci.

Tüm bu kayıtlar sahnede bu bizim seçkilerimizden oluşan bir süite dönüşüyor. Kaynak 

parçalar dinleyiciye farklı şekillerde sunulur: Bazen bizim yorumumuzdan önce, bazen 

aynı esnada, bazen üst üste bindirerek veya genişleterek. Açıklamalar, seyircinin bizim 

önermemizi, çoğu zaman hayal gücü ve şiirin taşıyıcısı olan orijinal müziklerin bağlamında 

tekrar yorumlayabilmesine yardımcı olmak için verilir.



No Tongues
Alan Regardin: Trumpet 
Ronan Courty: Double Bass 
Ronan Prual: Double Bass
Matthieu Prual: Saxophone and Bass-Clarinet

No Tongues consists of four instrumentalists of today’s music who exile themselves 
in an ancestral vocal repertoire coming from the disc “Voices of the World”. 

A funeral song with child-like sound, Fernand Bordage leading his oxen to the plowing 
in the Vendée swamp, two Inuit women playing a “katajjaq” throat singing punctuated 
with laughter, a choir invoking spirits or recounting a founding myth, the last shaman 
Selk’nam of the Tierra del Fuego grazing its litany of rock. These musics are a path in 
the imagination and the musical force created by humans as they evolve. It is a  
reintegration of modern time, which runs without anchoring and aimless, in a broad, 
humanizing and vital time. It is a dance with the past to illuminate the present and to 
join that which does not belong to the fleeting time, but to the existence. It is a 
working process based on orality, by the imitation of a model towards its translation 
and its integration into a personal aesthetic.

On stage, all of these tracks become a suite of pieces created from our selection 
within the original disc. Listening to the source songs is offered to the public in a 
varied way: sometimes before our version, sometimes during, by superposition and 
increase of our share. Explanations are given to the public in order to allow him to link 
our proposal to the context of original music, often carrying imagination and poetry.
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tekrar yorumlayabilmesine yardımcı olmak için verilir.

Notlar / Notes
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