
dat de tango en fado elkaar zullen doorkruisen, 
dankzij de Argentijnse gitarist Ramón Maschio. 
Het ensemble bestaat verder uit Ricardo Cruz 
op akoestische bas, Paulo Parreira op guitarra 

Portuguesa en Luís Pontes op klassieke gitaar. 
Om te laten zien dat fado in Portugal vaker door 
mannen wordt gezongen, heeft ze de speciale gast 
Helder Moutinho meegebracht. Hij is een van de 
sterkste en bestendigste mannelijke stemmen van 
de Fado de Lisboa.

Char l ie  Crooi jmans 

Set l i st  Mafalda Arnauth

Por  onde me levar  o  vento
(Mafalda Arnauth/Casimiro Ramos)

Hor te lā  mour isca
(Alberto Janes)

Tr iste  S ina
(Jerónimo Braganca/Nobrega e Sousa)

Porque é  fe i to  de  a legr ia
(Mafalda Arnauth M: Ramón Maschio)

Saudades  da  Ju l ia  Mendes
(Cesar Oliveira)

T inta  verde
(Vitorino)

E  se  nāo for  fado
(Tiago Torres da Silva/Francis Hime)

Milonga do ch iado
(Mafalda Arnauth e Nestor Muñiz/Ramón 
Maschio)

Inv ierno Por teño
(Astor Piazzolla)

F lor  de  verde p inho
(Manuel Alegre/José Niza)

Instrumental

O mar  fa la  de  t i
(Tiago Torres da Silva M: Ernesto Silva)

Da Palma da minha māo
(Mafalda Arnauth/Alfredo Marceneiro)

Fei ra  da  ladra
(Alberto Janes)

Sol  chama por  Mim
(Mafalda Arnauth)

Vira  (Folc lore  t radic ional)

Pechincha (Popular)

Toel i cht ing  
Mafalda Arnauth
De zang en het repertoire van de Portugese 
zangeres Mafalda Arnauth zijn diep geworteld in 
de traditionele fado. Fado staat in de volksmond 
gelijk aan fatum, oftewel het noodlot, het verdriet 
en het verlangen. Echter, hier probeert Arnauth 
een draai aan te geven en het duistere, zware 
concept van deze muziek te demystificeren. Zij 
weet namelijk dat je het lot kunt keren en ziet 
fado liever als ‘hoop’ en ‘vertrouwen’ dan als een 
onomkeerbaar iets. Hier spreekt een moderne 
vrouw die uitdagingen aangaat, in plaats van 
dramatisch en ook comfortabel het leven te 
accepteren zoals het is. Toch kan het geen toeval 
zijn dat Arnauth in de fado is beland… 

Van veear ts  naar  zangeres
Geboren in 1974 in Lissabon, het centrum van 
de fado, ontwikkelde de kleine Mafalda een 
grote liefde voor deze muziek. Maar ze wilde 
liever veearts worden. Na de middelbare school 
ging ze diergeneeskunde studeren. Voor haar 
medestudenten zong ze wel eens een fado wat niet 
onopgemerkt bleef. In 1995 trad ze voor het eerst 
en publique op in het theater van São Luis. Dat 
optreden viel net in haar examentijd, het laatste 
jaar van haar studie. De dag erna reed ze met de 
auto naar de universiteit voor de volgende toets, 
maar haar auto begon te sputteren, dus moest 
ze aan de kant van de weg gaan staan. Toevallig 
hoorde ze op dat moment op de radio het concert 
van de dag ervoor aangekondigd. Was dat toeval? 
Ze besefte ineens dat dit haar lot was. Ze wilde 
arts worden om te kunnen helpen, maar met 
haar stem kon ze veel meer mensen bereiken. En 
waarom zou je een talent verkwisten? Haar besluit 
stond vast.

EMI
Met haar frisse jeugdige stem wist ze haar publiek 
meteen te betoveren. In het begin zong ze oude 
fadohits die iedereen wel kende. Maar in de loop 
van de tijd droeg ze haar eigen composities bij aan 
het fadorepertoire, waarbij ze de grenzen van de 
fado probeerde op te rekken. Voor Arnauth had het 

gedicht een eigen magie en stonden de woorden 
boven de melodie. De verstaanbaarheid was 
daarbij cruciaal. Het platenlabel EMI had interesse 
in haar en produceerde in 1999 haar eerste album 
Mafalda Arnauth met eigen nummers. Het werd 
een commercieel succes en op haar 24ste werd 
ze door het Blitz Magazine uitgeroepen tot Beste 
Nieuwkomer. Na een wereldtoer gaf ze eindelijk 
haar debuutconcert in Lissabon, in een uitverkocht 
auditorium in Centro Cultural de Belém. 

Fado is  Bez ie l ing 
In 2001 verscheen haar tweede album Esta Voz 

Que Me Atravessa. Als een van de weinige jonge 
fadotalenten waagde ze zich aan de klassiekers 
van Amália Rodrigues, de koningin van de fado. 
Maar ze wilde absoluut geen kopie worden 
en zocht haar eigen weg. Ze vond inspiratie 
bij de Braziliaanse zangeres Elis Regina en de 
componist Astor Piazzolla. Op haar derde album 
Encantamento (2002) was ze in staat haar eigen 
levenservaringen en verdriet om te zetten in 
brandstof voor hoop. Haar fado’s zijn bezield maar 
ook licht van aard.

Folk  en  Fado
In 2004 verliet ze EMI en zette ze haar eigen 
label op. In 2005 verscheen het album Talvez se 

Chama Saudade, The Best of Mafalda Arnauth. 
In hetzelfde jaar produceerde ze het album Díario 

met nieuw werk waarin ze haar reflecties van 
het leven verwerkte als in een dagboek. In 2008 
kwam een live-registratie uit Flor de Fado. Naast 
haar eigen werk werd ze ook uitgenodigd voor 
diverse projecten en samenwerkingen zoals bij de 
folkgroep Milladoiro en de Baskische groep Kepa 
Junkera.

Fado en Tango 
Vanavond kan ze in het Concertgebouw, waaraan 
ze na haar optreden in 2008 goede herinneringen 
heeft overgehouden, laten zien dat ze rijper 
en wijzer is geworden. Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit eigen nummers, die in september 
op een volgend album zullen verschijnen, gewijd 
aan fado klassiekers. Ook komen er momenten 
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Licht klassiek voor elk moment

Van Bach tot Bocelli...
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Voorprogramma:
Helder Moutinho zang

Luís Guerreiro Portugese gitaar

Marco Oliveira akoestische gitaar

Fernando Júdice akoestische basgitaar

PAUZE

Hoofdact:

Mafalda Arnauth zang

Luís Guerreiro Portugese gitaar

Marco Oliveira akoestische gitaar

Ramón Maschio akoestische gitaar

Fernando Júdice akoestische basgitaar
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Grote Zaal 20.15 uur
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