
!  in Splendor 

Camenae in Splendor presenteert: Sardinië: horen, proeven, kijken…
i.s.m. Cooperativa Teatro e/o Musica. 
Een avond in het teken van Sardijnse klanken, hapjes, drankjes en kleuren. 
Fabio Melis op Launeddas, Nulvi Cuncordu Koor en Tora Mudadu (beeldende 
kunstenares)

woensdag 16 april 2014
aanvang: 18:30
Tickets < https://splendor.stager.nl/web/tickets/11199>

Violiste Tiziana Pintus van Splendor neemt u mee naar het eiland waar zij geboren is: 
Sardinië. Tijdens dit minifestival leert u het duizend jaar oude instrument Launeddas kennen, 
is er Sardijnse beeldende kunst en kunt u de unieke klanken van een Concordu-koor 
beluisteren. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, met een proeverij met Sardijnse 
wijn en hapjes.

De oorsprong van de volkzangtraditie in Sardinië is oeroud: de stem is het eerste natuurlijke 
muziekinstrument van de mens. Canto a Tenores (Sardijnse volkszang) is mogelijk het oudste 
voorbeeld van zang in polyfonie (4 mannen, meerstemmig) dat nog steeds in gebruik is in 
landen rond de Middellandse Zee. In de Middeleeuwen met de komst in Sardinië van de 
eerste monniken die Gregoriaans (eenstemmige zang) kenden en oefenden, begon 
waarschijnlijk de fusie tussen de canto a tenores en de religieuze zang. Deze laatste werd 
verrijkt met harmonieën die ontbraken in de Gregoriaanse: een nieuwe stijl werd geboren, nu 
bekend als de "canto a cuncordu " van het Latijnse cum cordum, letterlijk: met het hart, met 
gevoel, met harmonie.

Het Nulvi Concordu koor (opgericht in 1998) bestaat uit 15 zangers die met passie de liefde 
van de Sardijnse volkszang naar Nederland brengen.

De Launeddas, of " Sonus de cane (hondenklank)" staat symbool voor muziek uit Sardinië. 
Het is het oudste polyfone instrument ter wereld. Fabio Melis bespeelt dit instrument en 
dirigeert het Concordu Koor.

Sardinië: Horen, proeven, kijken... 
 Een minifestival rond vocale en instrumentale tradities in Sardinië, met vooraf hapjes en 
drankjes, een tentoonstelling van Tora Mudadu, gevolgd door inleiding van dirigent Fabio 
Melis en concert op woensdagavond 16 april 2014.

Programma  

18:30 Hapjes & Wijn van Sardinië + tentoonstelling bij Tora Mudadu (@La CreaTora) 
19:45 Inleiding door Fabio Melis over het instrument Launeddas met video projectie met o.a. 
hoe de Launeddas instrumenten worden gemaakt  

https://splendor.stager.nl/web/tickets/11199
https://splendor.stager.nl/web/tickets/11199


20:30 Aanvang concert
22:30 Gratis toegang > After Concert Chill : CD presentatie “Ammentu” en jam session met 
Fabio Melis…everybody welcome!!!
Muziek – selectie uit religieuze en profane muziek uit Sardinië  
Musici – Nulvi Concordu (Koor), Fabio Melis (Launeddas, Sullittu, Trunfa)  
Dirigent: Fabio Melis  
Beeldende Kunstenares: Tora Mudadu (@ La CreaTora)

Met dank aan
 
Cooperativa Teatro e/o Musica Sassari  

Sardinia Wine 
 
Sardinië in Hart Amsterdam, Lindenstraat 48 - 1015 KX Amsterdam (facebook: Mangio 
Sardo Nederland)
www.camenae.eu

http://www.lacreatora.com/La_CreaTora.com/About_my_work.html
http://www.teatroeomusica.it/
http://www.sardiniawinesnc.it/
https://www.facebook.com/mangiasardonederland?fref=ts
http://www.camenae.eu/

