PERSBERICHT
LOST IN TIME
Het Murmansk College of Art, het H.N. Werkman Stadslyceum en het Praedinius Gymnasium in
Groningen presenteren met trots de muzikale vruchten van een unieke online-samenwerking in
tijden van corona. Deze samenwerking werd zo een pilotproject voor het uiteindelijke doel: een liveuitwisseling tussen jongeren uit Moermansk en Groningen zodra het weer kan.
Studenten en scholieren uit Moermansk en Groningen hebben alle taalbarrières overwonnen en zijn
aan de slag gegaan. De muziek bracht ze samen. Het resultaat? Twee sfeervolle muziekvideo’s met
eigen composities, beeldmateriaal, een songtekst in het Russisch en het Engels in samengebrachte
opnames van instrumenten en zang. De visuals werden deels verzorgd door studenten van
Murmansk College of Art.
In skype-sessies en whatsappgroepen is er tussen september 2020 en mei 2021 met tussenpozen
gewerkt aan een muzikale interpretatie van scènes uit het script ‘A Musical Odyssey through the 21st
century’. De twee muziekvideo’s zijn geïnspireerd op het script.
Verhaallijn script A Musical Odyssey through the 21st century
In het jaar 2089 bestaat de Stedenband Groningen-Moermansk 100 jaar. Sofie en Nikolai vinden op
zolder van Nikolai’s opa Fyodor een horloge als tijdmachine die hen op reis stuurt naar episodes uit
de Nederlandse en Russische geschiedenis en die van Groningen en Moermansk. Nikolai en Sofie
raken door technische haperingen van elkaar gescheiden in verschillende tijdzones. Zullen ze elkaar
op tijd weer terug vinden voor de viering van 100 jaar Stedenband Groningen-Moermansk?
Het script over ontmoetingen in verleden en toekomst boordevol fantasy-elementen laat de warme
vriendschap zien tussen Sofie en Nikolai, die landsgrenzen overstijgt. Dat is precies wat de jongeren
uit Groningen en Moermansk laten zien in hun gezamenlijke muziekproductie.
De eerste muziekclip WANDERLUST neemt je mee van een dromerige filmische sfeer naar een sfeer
die allengs beklemmender wordt als de tijdmachine en robot in beeld komen.
De tweede muziekclip LOST IN TIME is een eigen compositie met songtekst in het Russisch en Engels
over gemis, verlangen en hoop. Zon, wind en de kosmos worden aangeroepen om Nikolai en Sofie,
gescheiden door verschillende tijdzones, weer bij elkaar te brengen.
Op de Russische tv-zender TV21 is een interview uitgezonden met de makers in Moermansk.

