Sandra Paelinck, mezzosopraan & Veerle Bosmans, piano
Recital Lied en Romantiek
De Duitse liedkunst wordt over het algemeen als de hoogtepunt van het liedgenre beschouwd. En
wanneer we de prachtige liederen van Franz Schubert – die er meer dan 600 schreef – en Robert
Schumann horen, kunnen we ons alleen maar aansluiten bij deze stelling. Naast Schubert en
Schumann, lieten ook Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Hugo Wolf en Richard Strauss zich
niet onbetuigd als liedschrijvers. Dit intieme en uiterst gevoelige programma is tevens geschikt voor
uw huiskamer.
Met onder andere:
• Richard Strauss – Nichts, Geduld, Die Georgine
• Franz Schubert – Im Frühling, Klärchens Lied, An die Musik
• Robert Schumann – Der Nussbaum, Widmung
• Felix Mendelssohn – And’res Maienlied, Neue Liebe

Meer info ivm boekingen:
info@sandrapaelinck.com

Sandra Paelinck, mezzosopraan
Sandra Paelinck (Mortsel, 1985) zong vanaf haar negen jaar in het kinderkoor van de Vlaamse
Opera in verschillende grote operaproducties, zoals La Bohème, Tosca en Die Zauberflöte. Hierna
volgde ze zanglessen bij Lieve Suys en begon ze in september 2003 met de zangopleiding aan het
Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen bij Bernadette Degelin. Hier kreeg ze ook lessen
van Lucienne van Deyck, Carol Yahr, John Norris en Guy Joosten. Masterclasses volgde ze o.a. bij
Irwin Gage en Eva Marton. Haar studies vervolledigde Sandra bij Stephanie Friede en haar
assistente Eva Oltivanyi. In 2008 studeerde ze af met grote onderscheiding. Momenteel ontwikkelt
zij haar zangtechniek verder bij Lubov Stuchevskaya. Sinds een tijdje maakt Sandra deel uit van het
koor van de Vlaamse Opera waarmee ze o.a. Tosca van Puccini, Pikovaja Dama van Tsjaikovski,
Dialogues des Carmélites van Poulenc en Peter Grimes van Britten zong. In het seizoen 2005-2006
speelde ze één van de “Grisettes” in Die Lustige Witwe van Franz Léhar, een productie van de
Vlaamse Opera en in seizoen 2006-2007 was ze ook te horen als “Hofdame” in Aladino e la
lampada magica van Nino Rota. Tevens zong zij in maart 2008 de rol van “Euridice” in de opera
Orfeo e Euridice van Bertoni, een productie van het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen, o.l.v.
Frank Agsteribbe. Nog in 2008 zong ze “Pastorello” in de opera Tosca van Puccini van de
Zomeropera te Alden Biesen o.l.v. Koen Kessels. In het seizoen 2008-2009 was Sandra te horen als
“Bauernmädchen” in Don Giovanni van Mozart en als “Röschen” in Dornröschen van
Humperdinck in “Die Junge Kammeroper” in Keulen. In 2011 zong ze o.a. het Verdi Requiem met
het Vlaams Symfonisch Orkest, naast haar job in het Koor van de Vlaamse Opera.

Veerle Bosmans, piano
Veerle Bosmans studeerde piano, muziektheorie en dwarsfluit aan de muziekacademie van Boom,
waar ze voor piano in 1998 met grootste onderscheiding afstudeerde. Na haar middelbare school
koos zij voor een opleiding musicologie aan de Universiteit Leuven en studeerde zij een jaar aan de
Technische Universität Berlin. Tijdens haar universitaire studies liet zij de muziek echter niet los:
zowel in Leuven als Berlijn zocht ze partners om samen mee te musiceren en bleef ze pianoles
volgen. In 2003 besloot ze alsnog pianostudies aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
te starten, waar ze vijf jaar lang studeerde bij Levente Kende, Jozef De Beenhouwer, Robert Groslot
en masterclasses volgde bij Kum Sing Lee en Irene Russo. Tegelijkertijd werkte zij als musicologie
en onderzoekster in de bibliotheek van het Antwerpse Conservatorium, waar ze een interesse
opvatte voor Vlaamse muziek. Ze beëindigde haar studies met onderscheiding. Tijdens haar
conservatoriumtijd nam zij deel aan de liedklas van Lucienne Van Deyck en Jozef De Beenhouwer,
samen met mezzosopraan Sandra Paelinck. Samen met Sandra zou Veerle verschillende
masterclasses volgen bij Irwin Gage en Christianne Stotijn. Zij concerteerden samen voor het
Festival van Vlaanderen – Mechelen, le Printemps musical de Silly (Henegouwen), de
rederijkerskamer De Fonteinisten van Gent, en anderen.

