PERSBERICHT

VINICIO CAPOSSELA’S THEATRALE SHOW IN DE MELKWEG
EXCENTRIEKE ITALIAANSE SUPERSTER KOMT NAAR NEDERLAND

Amsterdam, 9 maart 2012
Op 14 mei 2012 komt muzikale vrijbuiter Vinicio Capossela naar Nederland, ter gelegenheid van zijn nieuwste
(dubbel) CD ‘MARINAI, PROFETI E BALENE’. Capossela werd door de Sunday Times omschreven als “Italië's
grootste geheim” en door MOJO als “Italië's meest intrigerende muzikale reiziger”. Vinicio Capossela
ontvangt van ieder publiek gejuich en ovaties; zijn muziek is onnavolgbaar goed én extravagant. De Italiaan
put uit een verscheidenheid aan invloeden: van Italiaanse folk tot Americana en Burleske. Vinicio Capossela
wordt geroemd om zijn betoverende shows op het snijvlak van rock en theatrale podiumkunsten.
Vinicio Capossela is een gepassioneerde singer‐songwriter met een literaire inslag. Muzikaal is hij beïnvloed door
Tom Waits en Goran Bregovic, tekstueel door Charles Bukowski, John Fante, Jack Kerouac en andere
chroniqueurs van het bestaan als maatschappelijke outsider. Zelf is Capossela ook een buitenstaander, als de in
Duitsland geboren Italiaan die kort na zijn geboorte naar Italië verhuisde.
Aan de basis van zijn nieuwste album en dito show staan de existentiële thema's van de wereldzeeliteratuur
centraal. Het publiek wordt ondergedompeld in een magische melancholische wereld geteisterd door demonen,
duisternis, verloren zielen en verliezers. Vinicio Capossela is een uitstekende en creatieve live‐perfomer. “Elke
show moet een belevenis zijn. Ik houd ervan het publiek angst aan te jagen om ze vervolgens weer veilig te laten
voelen en ze omhelzend als vrienden weg te zien gaan” aldus Capossela. De recente tour die gestart is met een
reeks uitverkochte sfeervolle concerten, spreekt boekdelen. Kom dit beleven!
Het fundament van Capossela’s muziek zijn de poëtische teksten uit zijn geboorteland maar staat tegelijkertijd
open voor cross‐overs met tango, morna en rebetica. Dit word nogmaals benadrukt door de diversiteit in
achtergrond van de musici.

Instrumentatie: Indonesische gamelan percussie, la viola d’amore barocca (altviool gebruikt in de Barok),
oosterse santur (familie van de citers), onde Martenot (voorloper van de huidige synthesizers), theremin
(elektronisch muziekinstrument met twee antennes), zingende zaag en de l’ondioline (elektronisch keyboard).
Musici op ‘Marinai, Profeti e Balene’:
Naast de vaste kern spelen ook vooraanstaande gastmusici mee zoals de New Yorkers Marc Ribot (gitaar) en
Greg Cohen (contrabas), de Braziliaanse Mauro Refosco (percussie), tango‐rocker Daniel Melingo, het
experimentele Catalaanse Cabo San Roque collectief (makers van bizarre mechanische orkesten) en Antonis
‘Psarantonis’ Xylouris (de Zeus met de Lira, een levende legende van de Kretenzer muziek). Behalve het warme
stemgeluid van Vinicio Capossela zijn ook verschillende koren en zangers te horen zoals: het vrouwenkoor ‘Le
Donne Sarde di Actores Alidos’.
Vinicio Capossela:
Het debuutalbum ‘All’una e trentacinque circa’ (1990) leverde vinicio Capossela meteen al de prestigieuze Tenco
Award op. In totaal bracht Vinicio Capossela 13 albums uit waaronder ‘Il ballo di San Vito’, het begin van de
muzikale samenwerking met Marc Ribot. Er volgden nog vele successen en prijzen waaronder een platina album
voor ‘Da Solo’en een nr. 1 in de Italiaanse hitlijsten.
Naast zijn muzikale carrière schrijft hij bestsellers (Non si muore tutte le mattine), maakt radio hoorspellen en
onlangs ging een filmscript van zijn hand (La faccia della terra) geregisseerd door Gianfranco Firriolo tijdens het
filmfestival van Milaan in première.
Quotes:
“A visionary songwriter. Capossela, one of the cleverest and most eccentric musicians in Italy, spins enigmatic
fantasies of both skid row Americana and mythological Italy in a grittily elegant cabaret‐jazz style.” New York
Times
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