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liseCaluwaerts steldehaarmuzi-
kaleborelinggisteravondvoor in
hetThermaePalaceHotel in

Oostende.Hetwashet eerste concert van
een intensieve tournee.Viermaanden lang
zullenCaluwaerts enhaar vastepianobe-
geleiderKimVandenBrempt zo’n twintig-
tal podia aandoen inVlaanderen,
Frankrijk, LuxemburgenNederland.Maar
voor zeaandezemuzikalemarathon
begint, is ernog tijd voor eenbabbel.

Waaromwas dit voor u hétmoment
omeen debuut-cd uit te brengen?
EliseCaluwaerts: “Jarenlangheb ik inhet
buitenlandgewerkt engewoondvoor tour-
nees,maaropeengegevenmomentwerd
medat te veel. Sindsdrie jaarwoon iknu in
Antwerpen, en ikhebeindelijkweerhet
gevoel vaste grondondermijnvoeten te
hebben.Nightfall is eenweerspiegelingvan
die situatie: zodra ikhiermijnvaste stekje
hadgevonden, kreeg ikdedrangomook
mijn stempermanent te registreren, een
vast plekje te gevenopplaat.”

Nightfall bundelt vocalewerken van
Richard Strauss, Alban Berg enHanns
Eisler.Waaromdie componisten?
“Ikwilde graagwerken rond een centraal
thema, zodat de luisteraar een echt
albumgevoel krijgt. OpNightfall is alle
muziek thematisch verwant aandenacht.
Neemnude cyclus Sieben frühe Lieder
vanBerg: die liederen gaan over het vallen
vande avond,maar ook over de roman-
tiek die daarmee gepaard gaat. De cd
bevat eveneenswerk vanDebussy voor
solopiano, zoals ‘Clair de lune’ en
‘Berceuse’ – allemaal gelinkt aande
nacht.Dat conceptwilde ik doortrekken
tot in de coverfoto, en daarvoor kon ik
rekenen opdehulp vande jonge fotograaf
Athos Burez.Met hem trok ik het bos in
voor eennachtelijke fotoshoot, en het
eindresultaat is eenheel filmisch en
romantisch beeld geworden.”

Hoe verliepen de opnames?
“Wehebbendeplaat opgenomen invier
dagen.Dat is eenvrij normale tijdsspanne,
maarals jede enigebentdie zingt, is dat
bestwel zwaar. Jemoet elkedagvieruur
langop topniveauzingen, endatdurft op
mentaal vlakweleensdoor tewegen.Maar
qua sfeer zathet goed.Wezijngaanopne-
men ineenzaal inSint-Truiden, omdat ik
eenauthentieke zaalklankwilde –de
akoestiek en ruimtelijkheid vaneenzaal
geven tocheenheel andergevoel dandie
vaneenstudio.
“VoorNightfallkon ik samenwerken

met een topploeg.OnderanderenFranco
Farina, dieTristanuitWagnersTristan
und Isolde zongvoordeVlaamseOpera,
heeftmij gecoacht voordeplaat, endie
manwerkt opeenzeerhoogniveau.”

Hoe studeert u een stuk in?
“De sleutel naar eengoedebeheersingvan
eenstuk ligt eigenlijk al indekeuzeervan.
Jemoet een repertoirekiezendat alshet
wareop jouwstemgeschreven is.Mijn
eigen stem is gelukkigheel flexibel,waar-
door ikmeerkeuzemogelijkhedenheb.
“Danbestudeer je zowelde tekst als de

notenendeaanwijzingenvandecompo-
nist.Daarbij kijk je ooknaardepoëzie:
waargaatdit over?Maarookhetpersoon-
lijke is belangrijk: jeweetwelwat eencom-
ponist quauitvoering in zijnhoofdhad,
maar jij benthetdiehet gaatuitvoeren.
“Vervolgens ishet eenkwestie vanher-

halen: hoemeer je een stukzingt, hoe
beterdat in jemotorischegeheugenwordt
opgeslagen. Je lichaammoetwetenhoe
een stukwordt gezongen, zodat je je ophet
podiumvolledigkangevendooral die ken-
nis tegelijk los te laten.”

Ubent naar verluidt erg perfectionis-
tisch in uw voorbereiding.
“Heel erg. (lacht) Ikhouvandie focus, het
gevoel ommehelemaal te gevenen ineen
project te gaanzitten, omdat gedetailleerd

tekunnenafwerkenendanalles te geven
ophetpodium.Alkandie voorbereiding
somsookerg frustrerendzijn.Danheb ik
het gevoel dathet zingenmenietmet rust
laat enechtondermijnhuidgaat kruipen.”

Uwerkt al tien jaar samenmet pianist
KimVan den Brempt.Wanneer voelde
u dat die verbintenis goed zat?
“Eigenlijkwasdieklik er al vanafhetbegin.
Zowel opmuzikaal als oppersoonlijk vlak
kunnenwij het erggoedmet elkaar vin-
den, endatheb jenodigomelkaars talent
te kunnenversterken.Het is eenmust als je
elkaar al vanafhet eerstemomenthele-

maalbegrijpt: zokan je samenvanuit een
stevigebasis vertrekkenenvandaaruit
doorgroeien.Endat gebeurt in eengrote
openheid: jemoet je indemuziekecht aan
elkaarovergevenenalshetware samen
ademen indiemuzikale cocon.”

Uhoudt van projectenwaar verschil-
lende disciplinesmet elkaar in contact
komen, zoalsmuziektheater. Vindt u
dat zangers en zangeressen altijd een
beetjemoeten acteren om zich in de
gevoelswereld van hun personage te
kunnen verplaatsen?
“Ja,maardaar zijn gradaties in.Voor een

intiem liedrecital ga jeniet uitbundig staan
spelen, terwijl eenaria als ‘Glitter andBe
Gay’ vanLeonardBernsteindaarwel om
vraagt.Het verschilmetpuuracteerwerk
isweldatbijmuziekde timingal vastligt.
Je gaat iets vertellenaan jepubliek,maar
de componistheeft al beslotenopwelk
tempoenmetwelke intonatie jedat gaat
brengen.Maarhetbrengenzélf is acteren.”

Welke projecten komen er nog aan?
“Ikhebaltijd al graagdeVier letzteLieder
vanStrausswillenzingenmetorkestbege-
leiding, endiedroomgaatwaarschijnlijk
volgend jaar invervulling.Verderben ik
drukbezig aaneenmuziektheaterproject
met componist JorisBlanckaert.Het gaat
omeenproductiedie ikookzelf zal produ-
cerenmetMuziektheaterTransparant als
coproducer,maardat zal voor2016 zijn.
Sowiesowil ikdoorgaanmethetuitwer-
kenvaneigenprojecten in samenwerking
metkunstenaars, componisten, vormge-
vers, enzovoort. Ikwilmeduszekerniet
beperken tot klassiekemuziekopzich.”

Stel u voor dat u bij het vallen van de
nacht de keuze heeft: gaan slapen of
een stapje in dewereld zetten.Welke
optie zou u kiezen, enwelkemuziek
mag u daarbij begeleiden?
“Hoewel slapenenmooiedromenheel
aantrekkelijk klinken, zou ik toch liever
een stapje indewereld zetten.Almagdie
wereldookeendroomwereld zijn. (denkt
langna)Muzikaal ga ik voordeMexicaan-
se zangeresChavelaVargas.Haarmuziek
is erg eenvoudig,maarhaar stem...
Die gaat rechtnaarhethart.”

Elise Caluwaerts had al
een imposant parcours
vol prestigieuze rollen
op het cv. Nu heeft ze
voor het eerst haar
stem vastgelegd
op plaat. Op Nightfall,
met composities van
onder meer Strauss
en Eisler, brengt ze
een ode aan de nacht.
Frances Van de Vel

Sopraan Elise Caluwaerts bezingt de nacht op haar debuut-cd ‘Nightfall’

‘Ikwildeeencentraal
thema, zodatde luisteraar
eenechtalbumgevoelkrijgt.
Op ‘Nightfall’ is allemuziek
thematischverwantaan
denachtenderomantiekervan’

Elise Caluwaerts

l Studeerde aan de conservato-
ria van Antwerpen (klassieke
zang), Brussel (oude muziek)
en Den Haag.
l Stond als soliste al wereldwijd
op de planken, van Europa tot
de Verenigde Staten en Mexico.
l Vertolkte heel wat zangrollen,
zoals Zerlina uit Don Giovanni
(Mozart), Belinda uit Dido and
Aeneas (Purcell) en Angelica
uit Orlando Furioso (Vivaldi).
l Houdt van multidisciplinaire
projecten: ze was onder meer
te zien in verscheidene muziek-
theaterproducties (o.a. bij
Muziektheater Transparant) en
verleende ook haar medewer-
king als actrice en zangeres aan
kunstfilms en choreografieën.
l Zwijgt in alle talen over
haar leeftijd.

l Elise Caluwaerts inAntwerpen. ‘Nu ik hierwoon, wil ik ookmijn stem een vaste plek geven. Vandaar de plaat.’
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‘Ik wil me niet beperken
tot klassieke muziek’
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