
- Kuuroord der kuuroorden.
Oost-Europaheefteen langetraditievanlmrenen baden.Kuuroordenals BadSal-

zungen, MariánskéLazné(Marienbad)en ~~rl?IToY~ry.o(!~~rl~~~~lo~~~~~~o ~~~ 00

ligging te danken aan de aanwezigheid van ~ineraalhoudende bronnen. De cul-
tuur van baden en kuren, die soms al is on~taan in de Romeinse tijd, had zijn
hoogtepunt rond 1900. Dat is de reden waar?m vele badhuizen en bijbehorende
hotels in de stijl van het fin-de-sièclezijn geb?uwd.
De journaliste en sociologeAnnemieke Hen~riks trok eind jaren' 90 door de voormalige DDR, Polen, Tsjechiëen Hongarije en bezocht daar
een groot aantal van deze lmuroorden. In het:voorjaar van 1999 werden de verslagen van haar bezoeken gepubliceerd in het Volkskrant-reis-
katern Traject en later in het boek 'Kuuroord~n in Midden-Europa. Achter de coulissen van het voormalig Oostblok'.

..'.~.' . ...' Hetmooisteen bekendstelmuroordis het G~llert-badin Boedapest.Ditprachtigebad in het stadsdeelBoedaheefteenlangehistorie.DeRo-
'i#~6EVOEL.. meinen introduceerden hun badcultuur in Hongarije en maakten 2000 jaar geleden al gebruik van deze Géllert-bron. In de eeuwen daarna[IiIII". '.0." .. .. .. 0.. , .. .. , 0.. 0.. .. 0.. .. , .. .. .. 0.. 0.. 00

lieten vele anderen zich hier verwennen, maar het huidige hotel en badhuis zijn pas aan het begin van de vorige eeuw ontstaan. Het in 1918
geopende complex met zijn hoge zuilen, enorme glazen dak, talloze sculpturen en mozaïek is een pronkstuk van de Art Nouveau-stijl;het
bad heeft ondanks talloze renovaties nog steeds de grandeur van welleer. Maar het gaat om meer dan pracht en praal. Baden in het genees-
krachtigeGéllert-bronwaterzouvelekwalenverhelpen.Ookkun je hier terechtvoorfYsiotherapie,modderbaden,massages,manicures,pe-
dicures,schoonheidsspecialistes,stoomkamers,solariaen zelfselektrotherapie. "

- Eeuwenoude traditie van verbeelding
Wie door Rusland,Griekenland,Bulgarije,Servië,Macedoniëen Roe-

menië reist, ziet ze overal: ikonen. Sinds de 4e eeuw zijn ze on-
losmakelijk verbonden met de orthodoxe wereld. Deze
beeltenissen hangen niet alleen in kerken, kapellen en

musea, maar tegenwoordig ook gewoon in huizen, kanto-
ren, winkels, auto's en stadsbussen.

Ikonen zijn voorstellingen van Maria, Christus, een heilige,
een engel of een bijbels verhaal. Gewoonlijk zijn deze beelte-

nissen op hout geschilderd, maar er zijn ook ikonen van marmer,
metaal, goud, email, ivoor, en zelfs van stof en papier. Alhoewel ve-

len de schoonheid van ikonen kunnen waarderen, begrijpen weinig
mensen de betekenis ervan. Gelukkig is er sinds kort het Ikonen

Lexicon, samengesteld door de kunsthistorica Karin Braamhorst. Dit
396 pagina tellende boek is een alfabetisch geordend naslagwerk waarin

alle begrippen en aspecten van de iconografie aan de orde komen. Tussen
de A van Alfa en de Z van Zweetdoek van Veronica komen we alles te weten

: - over de betekenis, geschiedenis, techniek van iconografie en daarmee samen-
hangende theölQgis.ch~ kwesties, Het b.Qd jSo\!E:Uijlçt.roet p;racmge ldewenfo1Q;s,.dit; 10t .sJ:au.cl. 0 0 0 0' 0' 0' 0 0 0" 0 0 0 0' 0

zijn gekomen in samenwerking met Jan Morsink Ikonen, een in Amsterdam gevestigd bedrijf :
dat is gespecialiseerd in de handel en verkoop van Russische en Griekse ikonen. ;
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Voor meer informatie: www.danubiushotels.com/gellert

Karin Braamhorst, Ikonen lexicon, Uitgeverij Terra, ISBN 9058971821 Prijs € 35,00. Voor meer
informatie: www.morsink.com.
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Boban Markoviç - K<?ningvan de Balkan Brass
De zigeuners, oorspronkelij~ afkomstig uit het Noorden van India, hebben
zich door de eeuwen heen ~rspreid over heel Europa. Overal waar ze zich

vestigden, vermengden ze hu!I eigen muziek met die van de omgeving. In de
Balkan heeft dit geleid tot mu~ek, waarbij naast de viool, contrabas, gitaar, ac-

cordeon en cimbaal, veel blaasin~enten worden gebruikt. De muziek van de
.. .~ig~~~~ifm~a!~~.IR<;~!1!~~~~~~~~ .a]~klarinet, trompet, fagot en saxofoon wordt ook.
, wel Balkan Brass genoemd. De onbetwiste nummer één van de Balkan Brass is Boban Markoviç.

Deze uit Servië aflwmstige trompettist is internationaal bekend geworden door de krankzinnige
films Arizona Dream en Underground van de Bosnische filmregisseur Emir Kusturica.

Samen met zijn I8-jarige zoon Marko en het blazersensemble speelt Boban Markoviç een mengeling van traditionele Balkan zigeunermu-
ziek, jazz, funk en klezmer'~. Veel nummers zijn instrumentaal, maar soms wordt gezongen in het Servisch of Macedonisch. Bij een con-
certvan Boban en consorten gaat het er niet bepaald rustig aan toe. De eclectische kopermuziek wordt met een enorme vaart gespeeld en
de avond eindigt meestal met een uitzinnig dansend publiek. Zijn nieuwste CD bevat, naast de hectische, snelle nummers als Paun ook
een paar rustige, melancholische nummers, zoals Ajde Ajde Fato,waarbij Boban's nicht Jelena Markoviç als gastvocaliste optreedt. In 2002
was hij voor het eerst in Nederland op het International Gipsy Festival in Tilburg. Het festivalprogramma van dit jaar is nog niet bekend,
maar het zou ons niets verbazen als Boban Markoviç ook dit jaar op 28 mei weer in Tilburg aantreedt.
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Boban Markoviç, The Promise - The King of Balkan Brass, B7001 7454587. Prijs: € 18,95.
* Traditionele Loodse muziek

Bvlgari Parfums -AQVA POUR
HOMME
Het juwelen- en parfumhuis Bvlgariheeft wederom een
nieuwe geur op de markt gebracht: AQVA POUR
HOMME. 'A vibrant and profound masculine fIa-
grance', zo meldt het persbericht, en dat belooft wat.

Anders dan d~ naam doet vermoeden is Bvlgari geen
Bulgaarsbedrijf Bvlgariis de naam van de oprichter van
de firma. Soooo Bvlgari werd in 1857 geboren in het
kleine dorp Kalarites in de bergen van de Griekse pro-
vincieEpirus. Hij besloot eind Ige eeuw de familietradi-

.. p.~ Yi'P; .zg,,:~r.s~~~.ep; .,,:o,o.r:. !~ .z.e:!~l!', y:~l!~~.a.a.r niet in

deze moeilijk toegankelijke bergstreek, maa.: vanuit
Rome, waar hij op 22-jarige leeftij~ in 1884

zijn eerste winkel in zilverwaar~pende.
Tegenwoordigmaakt de firrn? Bvlgari

sieraden, horloges, parfu~s, zon-
nebrillen en zijden access~ires. De
parfumtak van het bec;njf ont-
stond pas in de jaren neg~ntig van
de vorige eeuw met de 1!mcering

van Eau Parfumée au !hé vert,
maar inmiddels zijn er al e~n tiental

andere geuren ontwikkeld. qe laatste
in de rij is AQVAPOUR HOMM~.

AQVAPOUR HOMME is een subtiele meng~ling van
elementen die doet denken aan zee, natuur en:zon. De
nieuwe geur heeft een complete badlijn met ~er pro-
ducten in mooie blauwgroene tinten: After S~ave Lo-
tion, After Shave Emulsion, Shampoo & Show~r Gel en
Deodorant Natural Spray.

Voor~~~;.i~!~~fJl.a.tl~:.~~~~~v,l~~;l'~~~' :..'"...
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Tokaji Aszu - De wijn van koningen en vice versa
In het uiterste noorden van Hémgarije wordt sinds mensenheugenis wijn
gemaakt die inmiddels wereldberoemd is: de TokajiAszu. In de vijftiende
eeuw ontdekte een Hongaars~vrouw toevallig dat haar te late oogst van dat
jaar een betere wijn opleverde: De overrijpe druiven gaven de wijn een
hoger suikergehalte. InmiddeJl; is deze toevalstreffer gerevalueerd tot de
norm bij de productie van Tolöji Aszu. De oogst begint traditioneel op
Simon Judasdag, op 28 oktobdr. De ingedroogde, door de schimmel
botrytis cinerea aangetaste dniiven worden aan
het begin van het proces in klttine kuipjes, de

zogenaamde puttonyos, bewa<!rd.Het
rijpingsproces, dat zich langza~m voltrekt omdat
het hoge suil<ergehaltede gis~g vertraagt, vindt
uiteindelijk plaats in rechtops~ande glazen
flessen in vochtige kelders en ~uurt zo'n 6-8 jaar.
Op deze manier ontstaat een ~oete, stroperige
dessertwijn die de Franse kon~g LodewijkXIV
ooit deed verzuchten: "Dit is d~.~il! .":a.~o~~. 0""" ~ J!!'!>- ./
koningen en de koning van de wijnen!" Het mag ..( .1 ,./f (11/IA.<~

I i"P'" l /,pjl' ,I
geen wonder heten dat wijnproducenten in ~ lp 411fJ"'t!l(f 7 "( ..,.

C/Jf41t1'" v Jftt'"
andere landen ook Tokaji zijn gaan produceren. 1
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Maar daar komt een einde aan: na een jarenlange ' . ',' -dH JkniP.1t

juridische strijd heeft het Europese Hofvan ~ IJ.If~/w ,j

Justitie in het voorjaar van 2°°5 besloten dat de 1fdl,Ji'.~"'~ . ,
naam TokajiAszUvanaf 2°°7 alleen nog in de NI9~ ( ,,?
Hongaarse Tokaji-Hegyaljastreek mag worden
gevoerd. De Italianen, Fransen, Japanners,
Slowaken en Australiërs zullen dus een andere

naam voor hun wijn moeten verzinnen.
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Tokaji Aszu, 1993, 5 Puttonyos, Chateau Pajzos,

Sarospatak, Hongarije.
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