
 
 
Camenae in Splendor presenteert 
 

 
RUIMTE EN TIJD 

Luigi Nono & Claudio Monteverdi 
 

Nono enigmatisch duet "Hay que caminar ... soñando”: twee violen verkennen al spelend de ruimte, continu in 
beweging steeds zoekend. Tegenover: muziek van Nono’s Venetiaans stadsgenoot Claudio Monteverdi en 
ruimtelijke muziek van Schreck lid Hans van Eck. Een rijk programma vol dwarsverbanden en contrasten. 
 
Schreck Ensemble: Tiziana Pintus – viool | Heleen Hulst: viool / altviool  | Caroline Erkelens – zang |  
Giulio Quirici: theorbe | Hans van Eck: live-elektronica | Evert de Cock:  mixage  
 

 in Splendor 
 
Datum: 12 December 
Tijd:  20:30 
Locatie: Splendor, Amsterdam 
Tickets: www.splendoramsterdam.com 
 
Voorverkoop: € 14.00 
Splendorleden: € 10.00 
Kaarten aan de deur: leden 12.00 niet leden € 17.00 
Studenten (op vertoon van collegekaart): € 5.00 

 

RUIMTE EN TIJD Luigi Nono & Claudio Monteverdi 
 
Tijdens het Holland Festival van 2014 konden wij de prachtige uitvoeringen van Luigi Nono's 
"Caminantes Ayacucho" en "No hay caminos, hay que caminar... Andrej Tarkovskij" door 
dirigent Ingo Metzmacher horen.  
 
Twee delen uit de trilogie composities die Nono schreef naar aanleiding van een aforisme dat hij 
zag op een muur in het klooster van Toledo-Spanje: “Caminantes, no hay caminos, hay que 
caminar" ("Reizigers, er zijn geen wegen, er is slechts het voortgaan").  
 
Het derde deel van deze trilogie en tevens het laatste voltooide werk van Nono het enigmatisch 
duet  "Hay que caminar ... soñando ", zal door Schreck worden uitgevoerd. Twee violen 
verkennen al spelend de ruimte, continu in beweging steeds zoekend. Een waardige afsluiting 
van het jaar waarin ook Schreck zijn steentje heeft bijgedragen aan de uitvoering van Nono's 
werken met uitvoeringen op 15 Mei van "La lontananza nostalgica utopica futura", "La fabbrica 
illuminata" en "...sofferte onde serene...". 
 
Dit ruimtelijk werk wordt gezet naast muziek van Nono's Venetiaans stadsgenoot Claudio 
Monteverdi, een componist wiens muziek hij hogelijk waardeerde. 
 
Luigi Nono was via zijn leraar Gian Francesco Malipiero in aanraking gekomen met de muziek 
van de oude in Venetie werkzame componisten zoals Claudio Monteverdi, een componist die in 
de muziekgeschiedenis een unieke plaats inneemt. Malipiero heeft zich onderscheiden door de 
complete uitgave van Monteverdi's werk te verzorgen, hiermee een belangrijke zet gevend aan 



de bekendheid en waardering van dit bijzonder oeuvre. 
Men kan in de muziek van Nono veel invloed van de 'madrigalisten' ontdekken, hierin is de 
invloed van zijn leraar zeker merkbaar. 
 
Het "Duo Seraphim" is een werk uit de Mariavespers waarin een ruimtelijke opstelling van de 
musici vanzelfsprekend is.  
De uiterst emotionele werking van Monteverdi's muziek voor zijn  opera's kan men ervaren uit 
zijn "Lamento d' Arianna" (een tophit uit Monterverdi's verloren gegane tweede opera 
"Arianna") en de eerste solo van Ottavia "Disperata Regina" uit zijn laatste opera 
"L'Incoronazione di Poppea". 
 
Het programma wordt volledig gemaakt door ruimtelijke muziek van Schreck lid Hans van Eck 
dat geinspireerd is door zijn ervaringen opgedaan tijdens de vele Schreck-uitvoeringen van de 
muziek van Luigi Nono, met name door zijn late (een na laatste!) werk "La lontananza 
nostalgica utopica futura".  
 
Een rijk programma vol dwarsverbanden en contrasten. 
 

 Hans van Eck:   Poemi Eterni                     versie voor viool-solo  
 Claudio Monterverdi:  Duo Seraphim 
 Claudio Monterverdi:  Lamento d'Ariana  
 Claudio Monterverdi:  Disperata Regina  
 Hans van Eck:   Poemi Eterni                     versie voor viool en live-elektronica 
 Luigi Nono:   Hay que caminar, soñando 

 
Tiziana Pintus: viool  

Heleen Hulst: viool / altviool  
Caroline Erkelens: sopraan 

Giulio Quirici: theorbe 
Hans van Eck: live-elektronica  

Evert de Cock:  mixage  
 

 
Luigi Nono: CD demo https://www.youtube.com/watch?v=vhDq-d6rquk 

 
www.schreck.nl  
www.camenae.eu 


