
 
 
Camenae in Splendor presenteert 
 

CORSICA: horen, zien en proeven  
 
Een culturele avond waarbij u kennis kunt maken met de Corsicaanse cultuur in al haar 
verschijningsvormen. Aan de bar worden Corsicaanse drankjes verkocht, we bieden u daarbij 
wat typisch Corsicaanse hapjes aan, singer-songwriter Stéphane Casalta zal voor ons 
optreden, er zijn een korte inleiding, een fototentoonstelling en de presentatie van de eerste 
roman ooit uit het Corsicaans in het Nederlands vertaald: “Corsicaanse Rapsodie” van Marcu 
Biancarelli. Waarschijnlijk zullen we u met nog meer moois verrassen. 

 
 in Splendor 

 
Datum:   24 Oktober 
Tijd:     19:00  
Locatie:   Splendor, Amsterdam 
Tickets:   www.splendoramsterdam.com 
 
Voorverkoop:   € 18.00        
Kaarten aan de deur: € 20.00 
Splendorleden:   € 16.00 
Studenten/CJP:  € 10.00 
 
Programma:  
19:00 deur open, bar ook & foto expositie van Elisabeth Melchior 
19:30 Inleiding door Marilena Verheus 
20:30 presentatie “Corsicaanse Rapsodie” 
21:00 Concert Stéphane Casalta 

 
 
CORSICA HOREN, ZIEN EN PROEVEN 
 
Hebt u nu de herfst weer begonnen is ook zo’n behoefte aan wat zuidelijke zon en warmte? Op 
vrijdag 24 oktober aanstaande kunt u even bijtanken: om 21:00 uur zal de Corsicaanse zanger 
Stéphane Casalta een eenmalig concert verzorgen in Splendor als onderdeel van een culturele 
avond over Corsica.  
 
Als je Stéphane Casalta voor het eerst ontmoet vermoed je niet meteen dat in deze 
bedachtzame ingetogen kunstenaar een muzikale alleskunner huist die alle onderdelen van zijn 
vak in één persoon verenigt: auteur, componist, zanger en instrumentalist, die ongebruikelijke 
creaties en arrangementen niet uit de weg gaat en die al een indrukwekkende discografie op 
zijn naam heeft staan.  
 
Hij begon zijn carrière bij de nu wereldberoemde groep A Filetta en werd daarna bekend als 
oprichter en voorman van de groep Giramondu, voor wie hij de teksten en muziek schreef en 
met wie hij zich als zanger ook bij liveoptredens een faam verwierf die de band tot een van de 
meest veelbelovende groepen van het Middellandse Zeegebied maakte. Maar Stéphane koos 
er toch voor de groep te verlaten om een solocarrière op te bouwen en zijn talent als dichter en 
musicus ten dienste te stellen van een vrijere, meer gevariëerde manier van uitdrukken. 
 



Wars van de hokjesgeest van de polyfonie beschouwt Stéphane zich als pionier van een 
muzikale stroming die in Corsica is ontstaan en die meer en meer weerklank vindt buiten het 
eiland dankzij een totaal andere, vernieuwende, verrassende en mysterieuze toonzetting. 
Casalta’s muziek is vast geworteld in de Corsicaanse muziektraditie (het “cantu in paghjella”), 
maar daarnaast durft hij nieuwe wegen en vormen te verkennen, zoekt hij zijn inspiratie in het 
Middellandse-Zeegebied en ver daarbuiten en geeft hij zijn fantasie de vrije loop: traditionele 
zang mengt zich met een jazzy geluid, latin en improvisaties. Zoals op zijn eiland vele invloeden 
van buitenaf te vinden zijn wil hij op zijn beurt zijn muziek terugplaatsen in het bredere kader 
van zijn ware mediterrane muzikale wortels. Terwijl zijn perfecte kennis van de Corsicaanse taal 
hem in staat stelt steeds indringender teksten te schrijven en de teksten van enkele van 
Corsica's grootste dichters op muziek te zetten, horen we hoe in zijn melodieën gaandeweg alle 
tonen, ritmes en klankkleuren van het Zuiden zich te vermengen tot een boeiend en rijk geheel. 
 
Wanneer hij zichzelf bij een optreden op gitaar begeleidt kan hij zich verliezen in uitgebreide 
improvisaties die je meevoeren naar een nieuw en onverwacht muzikaal landschap. Dan komt 
hij als vrij musicus echt op dreef en laat hij alle etiketjes en gebaande paden voor wat ze zijn. 
Stéphane is in zijn muzikale ontwikkeling op een punt beland waar hij volledig zichzelf durft te 
zijn, zijn muziek is niet langer afhankelijk van modegrillen of van de prestatie- en omzetgerichte 
muziekindustrie. Open en oprecht benadert hij ons, in zijn voortdurend zoektocht naar wat écht 
is. 
 
De hoogste tijd, kortom, om te luisteren, te ontdekken, te genieten... 
 
 
Stéphane Casalta:  https://www.youtube.com/watch?v=4FqbqRA6wdE 

https://www.youtube.com/watch?v=_UUiGZzXoDo 
 

 
www.camenae.eu 


