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Ik kende jullie al lang als duo, maar op 
Dranouter stonden jullie er als kwartet, 
met een heel mooi programma, dat door 
velen gesmaakt werd. Waarom maakten 
jullie de stap van 2 naar 4?
Hartwin: Een belangrijke reden is dat Le-
ana en ik intussen naar Estland zijn verhuisd, 
en dat we daar ook de grotere podia willen 
aandoen, of toch minstens een breder pu-
bliek willen bereiken. Dat betekent ook dat 
we naar sound wat breder moesten gaan. Ik 
dacht meteen aan Ward, ook al omdat we 
met Trio Dhoore bezig blijven en we sowieso 
goed kunnen samenwerken. Daarnaast wou 
ik er muzikaal ook een viool bij, omdat dit 
voor de melodieën een mooie meerwaarde 
kon bieden. Leana wou er graag een twee-
de stem bij. Zo zijn we bij Sänni uitgekomen, 
die onmiddellijk zeer enthousiast was. Op die 
manier is het kwartet geboren. Daarnaast 
was het ook mooi om binnen het concept 
Estbel de verruiming te doen met een extra 
Belg en een extra Est.

Welke muziek mogen we met zo’n naam 
en samenstelling verwachten. Traditio-
nele melodieën?
Leana: Nee, het zijn allemaal eigen compo-
sities. Er zijn wel invloeden van de traditie. 

Sänni studeert ook volksmuziek, en we ge-
bruiken soms traditionele teksten, maar de 
melodieën zijn allemaal eigen composities 
van elk van ons.

Hartwin: Ward is een meester arrangeur. Het 
is zo dat we allemaal met melodieën afko-
men, maar Ward kan daar een extra toets aan 
geven door zijn arrangementen en de effec-
ten die hij gebruikt. Hij is echt een belangrijke 
meerwaarde. In die mate dat er eigenlijk geen 
enkel nummer is dat van één iemand speci-
fiek is, maar telkens is het een samenwerking 
van ons alle vier.
Estland heeft een sterke gezongen traditie, 
en dat is toch anders dan wat we kennen van 
bij Trio Dhoore en veel andere hedendaagse 
Vlaamse folkgroepen.

Ward: Dat maakt het ook veel interessanter. 
Tot nu toe was ik het gewoon dat er iemand 
met een melodie afkwam en ik daar dan 
akkoorden op zette. Nu vertrekken we ook 
van een tekst, van een thema in een lied. Je 
zoekt er dan een melodie en effecten bij die 
de sfeer van dat lied versterken, zodat ook 
wie de tekst niet verstaat (zoals Hartwin en ik 
vaak) het gevoel van het lied meekrijgt. Dat is 
voor mij de grote meerwaarde van Estbel, het 

feit dat tekst en melodie elkaar versterken. De 
Estse taal op zich heeft ook een mooie klank-
kleur, die in de meerstemmige zang nog extra 
naar voor komt.

Leana: Het is mooi om zien hoe sommige 
nummers ontstaan. Zo had ik een erg fragie-
le tekst, waar Sänni dan een pizzicato onder 
zette, en geleidelijk aan kwamen daar allerlei 
andere dingen bij van Ward en Hartwin en 
uiteindelijk is het een prachtig lied geworden.

Hartwin: Voor mij is het ook zeer verfrissend 
om aanvullend te mogen werken, en niet al-
tijd – zoals het bij Trio Dhoore het geval is 
– het basiswerk vaak op mij te nemen. Ook 
nu in de studio is het mooi om dat creatieve 
proces met ons vieren te mogen meemaken. 

De teksten zijn tot nu toe alleen in het 
Ests. Hebben jullie eraan gedacht om ook 
in het Nederlands te zingen?
Leana: Ik heb eraan gedacht, ja. Het pro-
bleem is echter dat Nederlands niet mijn 
moedertaal is, en dat maakt het toch nog ex-
tra moeilijk. Ik heb hard zitten zoeken, maar 
voorlopig komt het er nog niet van. Maar ik 
sluit zeker niet uit dat we ooit iets gaan doen 
met een mooie Nederlandse tekst.

Estbel
Waar België en Estland 

elkaar ontmoeten, 
ontstaat er iets moois

Estbel bestond al een aantal jaar als duo, met Leana Vapper op 
fluit en doedelzak en Hartwin Dhoore op diatonisch accordeon. 
Maar kijk, deze zomer stonden ze plots met 4 op het podium van 

de Voute op het Dranouter festival. Sänni Noormets zingt en speelt 
viool, Ward Dhoore brengt zijn gitaar en mandoline mee. Je kan 

bijna van een instant succes spreken op dat festival. Ondanks het 
vroege middaguur puilde de tent uit, tot vijf rijen dik stonden ze 

buiten aan de opgerolde zijwanden te luisteren. Gesterkt door 
dit succes en het feit dat ze in Estland genomineerd werden voor 

de jaarlijkse folk awards, trok het viertal de studio in bij Jeroen 
Geerinck om een eerste cd op te nemen. We mochten ze tijdens 

dit proces even storen voor een babbel. fo
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Hartwin: Doordat het Ests voor de meeste 
mensen onverstaanbaar is, komt de zang 
ook over als een extra instrument, als een 
melodielijn. Ik krijg er een beetje hetzelfde 
gevoel bij als bij nummers van Sigur Rós, 
waar je de taal ook niet van verstaat.

Ward: Ik denk dat het zelfs iets creatiever 
wordt dan bij een lied waar je de taal wel 
van verstaat. In dat geval arrangeer je op 
een manier waarop de 
muziek je tekst niet in 
de weg ligt. Maar door-
dat wij de tekst niet ver-
staan, gaan we op zoek 
naar muzikale middelen 
om het thema nog beter 
weer te geven.

Wordt er anders op 
jullie muziek gerea-
geerd in Estland dan 
in Vlaanderen?
Sänni: In Estland zijn we 
het gewoon dat de tradi-
tie vermengd wordt met moderne muziek. 
Het publiek weet wat het kan verwachten. 
Dat ligt anders in Vlaanderen, denk ik, waar 
men eigenlijk niet goed weet wat men kan 

verwachten van zo’n combinatie als Estbel. 
Maar dat is natuurlijk gebaseerd op een 
zeer beperkte ervaring. We hebben als 
kwartet nog maar een keer opgetreden in 
Vlaanderen, en dat was op het Dranouter 
festival.

Leana: Het publiek in Estland reageert 
meestal erg ingetogen. Ze gaan niet direct 
erg enthousiast zijn tijdens het optreden zelf, 

maar komen je dan wel 
achteraf persoonlijk zeg-
gen dat ze het heel goed 
vonden. Soms heb je op 
het podium het gevoel 
dat het misschien niet 
goed overkomt, maar ach-
teraf komt iedereen wel 
zeggen hoe erg ze er van 
hebben genoten.

In Estland verstaat men 
wat je zingt, maakt dat 
dan geen verschil?
Hartwin: Natuurlijk wel, 

maar tegelijk is het zo dat de teksten erg 
poëtisch zijn, en daardoor ook meer sfeer 
scheppend, eerder dan dat elk woord op zich 
belangrijk is.

Sänni: Daarom ook dat de hele sfeer van 
het lied erg belangrijk is, dat de melodie de 
tekst versterkt. Bij de opname van de cd vind 
ik het ook erg belangrijk dat de effecten die 
gebruikt worden bijdragen tot die sfeer.

Ward, jij bent de enige die nog in België 
woont, maakt dat iets uit voor de groep?
Ward: Het mag misschien raar klinken, maar 
dat is een enorm verschil. Als ik bijvoorbeeld 
hier in ’t Ey optreed, rij ik daar naartoe, ik 
word er goed ontvangen, ik doe mijn ding en 
’s avonds rij ik terug naar huis. Met Estbel is 
dat anders, want als we daar optreden ben ik 
al direct een paar dagen van huis weg, ik kom 
in een omgeving die helemaal anders is. Dat 
zorgt ervoor dat ik volledig in de sfeer zit van 
het land, van de omgeving op het moment dat 
ik op het podium stap. Doordat je de taal niet 
kent, door het verschil in cultuur, sta je veel 
meer open voor allerlei indrukken. De manier 
waarop Esten met elkaar en met de natuur 
omgaan inspireert me heel hard. Sänni heeft 
een nummer geschreven over een boskoning. 
Als ze mij het verhaal vertelt, voel ik nu ook die 
hele atmosfeer, die omgeving waarin dat num-
mer tot stand is gekomen. Het zou heel anders 
zijn mochten we allemaal in België wonen en 
ze hier met Estse teksten zouden afkomen. 

“ Het feit dat tekst 
en melodie elkaar 
versterken is voor mij 
de grote meerwaarde 
van Estbel”

 Ward Dhoore

Estbel (v.l.n.r.): Ward Dhoore, Sänni Noormets, Leana Vapper (liggend) en Hartwin Dhoore





42 |   folk  2017 | 1  

Juist doordat alles zich daar afspeelt, onderga 
ik die cultuur heel intens. Dat is een zeer speci-
ale en verrijkende ervaring.

Leana: Ik heb 9 jaar in Vlaanderen gewoond, 
en ik heb het er heel goed gehad. Maar het is 
pas door terug te komen naar Estland dat ik ge-
voeld heb hoe hard ik het allemaal heb gemist. 
We wonen op een eiland, vlak bij de zee en het 
bos. Dat is allemaal zo rustgevend, het heeft 
zo’n grote invloed op wat je voelt en doet.

Hartwin: Ik ben er steeds meer van overtuigd 
dat het eigene aan de Vlaamse folk is, dat 
het zo open staat voor en beïnvloed is door 
allerlei andere tradities. We zijn als Vlaamse 
muzikanten gewoon om verschillende soor-
ten muziekjes te spelen, zowel Zweedse als 
Ierse als Franse,… noem maar op. Dat is dan 
ook onze inbreng in Estbel, dat we de Estse 
traditie aanvullen met wat we van de andere 
hebben opgestoken.

Jullie zijn momenteel een cd aan het op-
nemen?
Hartwin: Jawel, en het is een heel aparte er-

varing, nu er zoveel zang bijkomt. Het is de 
eerste keer dat ik opnames meemaak waar 
er zoveel gezongen wordt, en het is toch heel 
anders. Jeroen Geerinck heeft heel veel zorg 
besteed aan het vinden van de juiste klank-
zetting, en daar ben ik heel blij mee. Er gaan 
wel wat effecten in de cd zitten, maar de 
klank van de instrumenten gaat super akoes-
tisch zijn. We hebben een dag gebruikt om 
de klank echt te hebben zoals we die wilden.

Ward: De manier van opnemen is eigenlijk 
dezelfde als die waarop de nummers gemaakt 
zijn. We hebben ons toen in Estland in een 
ruimte in een cirkel gezet en zijn beginnen 
werken. Wel, in de studio gaan we op dezelf-
de manier tewerk, allemaal samen. Nadeel is 
wel dat het trager gaat, want bij elk gekraak 
in je stoel moet je herbeginnen, maar je blijft 
spelen tot iedereen voelt dat het juist zit. Dat 
maakt het heel authentiek. Het aandeel van 
Jeroen hierin is niet te onderschatten. Hij is 
echt de producer van deze plaat.

Sänni: Voor mij is dit een heel nieuwe erva-
ring. Tot nog toe werkte ik in Estland met 

een goede geluidstechnicus, maar we namen 
wel alle beslissingen zelf, ook over hoe alles 
moest klinken en zo. Het feit dat Jeroen dit 
nu mee op zich neemt, de manier waarop 
onze muziek hem inspireert is heel verrijkend. 
Ik zit graag naast hem na de opnames om te 
zien hoe hij alles zo goed mogelijk wil heb-
ben, om te voelen hoe hij met ons meedenkt, 
veel verder dan het louter technische.

Wat brengt de toekomst voor Estbel, 
eens de opnames achter de rug zijn?
Leana: Er zijn al veel plannen, sommige erg 
concreet, maar waar we nu nog niets kunnen 
over zeggen. Maar erg belangrijk voor ons, 
en een grote erkenning voor het werk dat we 
doen is dat we uitgenodigd zijn om te spelen op 
de Talinn Music Week. Dat is een week lang 
showcases uit verschillende muziekvormen, zo-
wel funk, techno als traditionele muziek. En wij 
zijn geselecteerd om daar te mogen spelen.

Hartwin: Het voelt een beetje als een be-
kroning van iets dat een jaar geleden begon, 
toen we konden spelen op de festivals van 
Dranouter en Viljandi, waar ons optreden op 
radio en TV werd uitgezonden. Daarna be-
gonnen we de crowdfunding voor de nieuwe 
cd, waar we 120% van het beoogde resul-
taat haalden, en nu de Talinn Music Week. 
We zijn gezegend dat dit allemaal kan.

De cd van Estbel wordt verwacht tegen Tal-
linn Music Week begin april. De cd is ook te 
verkrijgen op de zomerfestivals waar Estbel 
te zien is. 

Steven Vanderaspoilden
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Speel je folk of Nederlandstalige muziek en heb je al altijd eens op een podium van de Gentse Feesten 
willen staan? Schrijf je dan vóór 31 maart in op vi.be en wie weet word jij geselecteerd om mee te 
dingen naar de overwinning tijdens de Gentse Feesten. Voor de categorie Folk worden 6 bands gekozen, 
voor de categorie Nederlandstalig 9 bands (halve finale Nekka-wedstrijd) die een concert mogen spelen 
op 20, 21 of 22 juli op het Podium van Muziekmozaïek. De geselecteerde groepen krijgen een vermelding 
in het officiële programma van de Gentse Feesten en het Luisterpleinboekje én een kwaliteitsvolle beoor-
deling en tips van een professionele jury. Op 22 juli wordt de winnaar van elke categorie bekendgemaakt 
tijdens de prijsuitreiking. De winnaar krijgt een aantal mooie betaalde concerten en aandacht via de 
kanalen van Muziekmozaïek!

Voor alle info en het reglement surf je naar www.muziekmozaiek.be. 
Voor vragen contacteer podium@muzmoz.be.

PODIUM VAN 
MUZIEKMOZAIEK
WEDSTRIJD FOLK & NEDERLANDSTALIG 

Tijdens de Gentse Feesten van 2017 orga-
niseert vzw Muziekmozaïek Folk & Jazz 
i.s.m. Uitbureau Gent opnieuw het Podium 
van Muziekmozaïek op het Luisterplein. 
Daar kan je genieten van steengoede 
kleinkunst, folk én luistermuziek. Ook dit 
jaar kan jij en je groep erbij zijn als deel-
nemer aan onze wedstrijd Folk of Neder-
landstalige muziek.

Estbel graag aan het werk zien? Dat kan...

»  in juli op festivals in Finland en Estland
»  in augustus op de Kalmthoutse stage (8/8) en Folkfestival Ham (12/8)

»  in oktober in Dranouter (19/10) Langdorp (21/10) en ‘t Ey (22/10)

Meer info: www.estbel.ee




