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ALEGRÌA e LIBERTÀ, dat is de ontmoeting van de onstuimige Cantabrische Zee, die inbeukt op de
rotswanden van de Praia das Catedrais nabij Ribadeo, met de lome Ionische Zee, die het land rond Otranto helblauw kleurt.
Deze muzikale reis leidt ons van de muñeira naar de tarantella. We volgen de Camino de Santiago de
Compostela doorheen Galicië, de aan Portugal grenzende regio met een Keltische cultuur, in het noordwesten wan het Spanje ; en we gaan ook naar de Salento, in het uiterste zuidoosten van Puglia, de streek
die bekendstaat als de ‘hak van de Italiaanse laars’.
ALEGRÌA e LIBERTÀ brengt de stemmen van het geheugen bij elkaar : die van de ‘passionaria’ van het
Italiaanse lied, Lucilla GALEAZZI, en de meerstemmigheid van de sublieme Galicische ‘cantareiras’ van
IALMA.
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Het repertoire meandert tussen traditie en moderniteit, meegesleept door accordeonvirtuoos, Didier
LALOY, de ritmische energie van tamburellospeler, Carlo RIZZO, en het voortreffelijke gitaarspel van
Maarten DECOMBEL.
ALEGRÌA e LIBERTÀ brengt liederen van vrouwen die elkaar vehalen vertellen om de kracht op te brengen voor het werk, de aardappeloogst of het spinnen van jutevezels ; om elkaar moed in te spreken bij het
wachten op hun mannen die op zee zijn gaan vissen ; om weerstand te bieden als ze worden onderdrukt
door de dictatuur… het zijn populaire liederen die raken aan de cultuur, de wortels, de identiteit die een
volk wil doorgeven.
De pakkende stemcombinaties en de mystieke lyriek van ALEGRÌA e LIBERTÀ staan ook voor het genot
om gewoon te zingen en te dansen…. in alle vrijheid.
VERONICA CODESAL
voice, percussions

NATALIA CODESAL
voice, percussions

LUCILLA GALEAZZI
voice

CARLO RIZZO
tamburello

EVA FERNANDEZ
voice, percussions

MARISOL PALOMO
voice, percussions

DIDIER LALOY
diatonic accordion

MAARTEN DECOMBEL
guitar
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