
MUZIEKOPLUISTERING VOOR 
RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN 

“Muziek heeft een positieve invloed op zowel cognitief, emotioneel, sociaal als motorisch niveau en  
draagt op die manier bij tot de kwaliteit van het leven. Het gebruik van muziek heeft  duidelijk 
positieve effecten op bejaarden en kan een toegangspoort bieden bij het contact met dementerende 
ouderen.”1

Veerle  Bosmans  en  Sandra  Paelinck  brengen  de  sfeer  van  vroeger  een  beetje  terug  met  dit 
programma met onder andere:

– I feel pretty – Leonard Bernstein
– I could have danced all night – Frederick Loewe
– Je te veux – Erik Satie (piano)
– La vie en rose - Louis Guglielmi / Edith Piaf
– Lippen schweigen uit Die lustige Witwe - Franz Léhar
– Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt - Friedrich Hollaender

Meer info ivm boekingen:
info@sandrapaelinck.com

1Bolckmans, I., Muziek als ergotherapeutisch medium bij ouderen, bachelorthesis KHK, 2006-2007.



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. 


