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Sigur Rós? 
Daar waar de Eyjafjallajökull zijn populatie doet beven, laat 

Jónsi Birgisson zijn discipelen zweven. Krachtig, magisch en 

episch pakt Sigur Rós uit met de gloednieuwe concertfilm 

‘INNI’. Filosoferend fluiten ze opnieuw doorheen Reykjavik 

met deze sterke, emotievolle filmparel.  

  

 

 

 

 

 

 

zijn flamboyante engelenstem, tegendraadse pianogeluid en 

übervreemde gitaarhantering zorgt ook deze keer weer voor een 

natuurlijke drugs die je blijft vastgrijpen tot het bittere einde. 

Misschien wel meer kwetsbaar en mysterieuzer dan ooit tevoren. Ja 

hoor, de grote mannen geven zichzelf bloot en spelen met de 

gevoelens van elke muziekvriend die experimentele Post-rock voor 

een kleine millimeter apprecieert. 



 

 

Een kleine discografie 

Sigur Rós wat zoveel betekent als zegeroos, is de band waar het 

allemaal mee begon. De emotionele kunstenaars bestaan al sinds 

1994. Ze hebben een zeer indrukwekkend palmares weten te 

creëren in de zestien jaren van hun bestaan.  

 

Het begon allemaal met hun eerste cd Von uit 1997. Bij elke nieuwe 

plaat is er steeds weer een drastische evolutie merkbaar. In 1999 

kwam Ágætis byrjun uit, en bij’ ( )’ uit 2002 begonnen hun ideeën 

zelfs op verfijnde muzikale kunst te lijken. De cd ‘( )’ en de liedjes 

hebben namelijk geen naam. De luisteraar moet de titel zelf invullen, 

aan de hand van de gevoelens die hij interpreteert.  

 

 

 

 

 

 

De eerste 3 cd’s zijn platen die eigenlijk helemaal niet zo vrolijk zijn 

in tegenstelling tot Tak…, Með suð í eyrum við spilum endalaust. 

Gelijktijdig met de release van ‘Go’ bracht Jónsi in 2010 zelfs een 

eigenaardig nummer - Kaleidoscope genaamd- op de markt, dat was 

opgenomen met de Nederlandse DJ Tiësto. 



 

 

Heima 
De extraordinaire jongens hebben een ongelofelijk grote liefde voor 

hun vaderland, en dat zie je vaak. Kijk maar naar de muziektour die 

ze door het binnenland van IJsland maakten. Ze speelden dan 

midden in de natuur, en iedereen die wou, mocht komen kijken. Van 

de fantastische beelden die men gefilmd heeft tijdens die gratis tour 

hebben ze een langspeelfilm gemaakt. De film – Heima¬ genaamd- 

is meer een documentaire over de natuur en bezienswaardigheden 

van het prachtige en gevarieerde IJsland, en in combinatie met de 

live muziek komt dit alles optimaal tot zijn recht.  

 

 

De beelden zijn zo rustgevend en nostalgisch, dat je direct naar daar 

zou reizen om langs een kokende geiser te picknicken op het vel van 

een geschoten poolbeer. De film overdondert je met emoties, 

kameraadschap en vooral liefde. 



 

 

In de les? 
Nu, we zijn op de hoogte dat zo’n thema moeilijk over te brengen is 

op leerlingen. Toch willen we jullie aanraden om de leerlingen iets bij 

te leren over IJsland, de muziek en de cultuur.  Zo kan je hen 

bijvoorbeeld vertellen dat elke IJslandse man in november zijn snor 

laat staan! Tegen kanker.  Samen met het infoboekje van INNI, wat u 

ook heeft gekregen, vormen deze documenten de perfecte 

combinatie van informatie die u nodig heeft om een voorbespreking 

te maken rond ‘INNI’ 

 

 

 


