
               Fabulae Dramatis 
Smoke For The Clouds (Ahuirán’s Water) 

Videoclip synopsis 
 

Beeld u een wereld in waar sommige wezens de natuurelementen kunnen beheersen. Zou             

je de mogelijkheid hebben om regen te produceren? In dit verhaal deed een sjamaan              

het. Ontdek hier hoe… 

 

De sjamaan van de Ahuirán bidt in zijn verblijf tot zijn Azteca-voorouders. Hij             

vraagt hen de om de gave te ontvangen van de goden om de natuurgeesten te               

benaderen. De sjamaan kijkt omhoog naar een boom. Benieuwd of hij zijn hoogte zou              

kunnen veroveren om naar de wolken toe te roken. Na het aanvangen van een              

tabaksceremonie klimt hij de boom in en bereikt zijn kroon, waar hij een dansend              

wezen vindt, opgesloten in een vreemde waterige fruitsoort. 

 

De Shaman brengt zijn verbinding met de natuurkrachten over en smeekt de geesten             

om De Motregen op te roepen om de plantages te irrigeren. In plaats daarvan              

verschijnt er een storm die de vredige habitat van het hulpeloze waterdier            

verstoort. Het waterdier worstelt zich te verdedigen tegen de agressie van het            

waterelement en beseft dat vrijheid zeer waardevol is. Ontsnappen aan zijn           

rusteloze bestaan zal leiden tot het uit zijn eigen wereld treden en uit de              

gevangenis van zijn eigen lichaam. 

 

Aan het einde van het verhaal zien we dat de woning van de sjamaan eigenlijk de                

boom is - die een vrouwelijk silhouet van een vrouw in rok vertegenwoordigt. 

 

Doorheen beschavingen hadden menselijke samenlevingen altijd verschillende       

relaties met de natuurelementen. Het album ‘Solar Time's Fables’ vertelt deze           

verhalen die in een oogwenk zijn vastgelegd. ‘Smoke For The Clouds’ richt zich op              

het natuurelement water en laat je achter met de vraag: "Hoe moeten we onze              

relatie met de natuur in deze tijd vormgeven?" 

 

Volg de onderstaande links om de kortfilm serie en de volledige videoclip te             

bekijken. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F  
 

  

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
https://www.youtube.com/watch?v=MTDUjcbFZv4
https://www.youtube.com/watch?v=xHTM0KlktZE
https://vimeo.com/isabelrestrepo/thestormandthedrizzle


               Fabulae Dramatis 
Smoke For The Clouds (Ahuirán’s Water) 

Videoclip synopsis 
 
 
Fabulae Dramatis - is een eclectische, diverse en open minded band die            

avant-garde en progressieve metalgenres samenvoegt. 

Muziek voorbij grenzen, genres en culturen; zware gitaarriffs; harmonieuze         

jazz-saxofoonmelodieën; een mix van tango en metaal; etnische beats en percussie;           

verschillende stijlen van stemmen zoals opera, hardrock en grunts - dat is wat je              

van deze band kunt verwachten. 

Hun muziek werd omschreven door het tijdschrift Classic Rock Society als           

"diepgaand en met nauwkeurige aandacht volbracht met de geesten van Zappa en            

Beefheart". 

 


