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STIL OGENBLIK
De in Reek wonende zangeres Cileke Angenent, die regelmatig in het land optreedt, geeft
nu op verzoek een recital in haar eigen regio. Wel heeft u haar hier misschien wel eens
gehoord tijdens een bruiloft of een uitvaart in de Elisabeth kerk.
Nu krijgt u de kans een uitgebreider repertoire te beluisteren.
Ruim een jaar geleden werd zij uitgenodigd een professionele CDopname te laten maken. Naast de prachtige muziek van H. Broekman op
Nederlandstalige gedichten van A.R. Holst en G. Achterberg, zingt zij de
grappige Tsjechische “broodkruimeltjes” van P. Eben en de meer dramatische
Russische muziek van Moussorsky. Ook het Engels repertoire is vertegenwoordigd:
B. Britten, R. Vaughan Williams en Quilter.
Cileke Angenent is zangeres en zangpedagoog. Zij heeft een warme
alt-mezzo stem en dankt haar natuurlijke manier van zingen vooral aan
“Die Schule der Stimmenthüllung" van de Zweedse zangeres Valborg
Werbeck-Svärdström, waaraan zij zich grondig schoolde.
Na haar studie muziektherapie en een korte opleiding Lichte Muziek
aan het Arnhems conservatorium, volgde zij lessen bij Nelly van der
Spek, Aafje Heynis en in Duitsland bij Christa Waltjen en Thomas
Adam en bereidde zich voor op het staatsexamen klassiek zang.
Dit alles vormde haar tot een uiterst veelzijdige zangeres. Cileke zingt
als soliste in oratoria en opera, geeft liederenrecitals o.a. met het
OriOnTrio en zij heeft een zanglespraktijk. Ook geeft ze workshops
aan diverse groepen en koren en zij leidt koor- en
improvisatieprojecten. www.cilekeangenent.nl
Wolter Willemsen studeerde bij Hans de Graaf en Thom Bollen.
Onder andere door het volgen van masterclasses bij Udo
Reinemann en Meinard Kraak, heeft hij zich ontwikkeld tot een
veelgevraagd begeleider van zangers.
Als repetitor werkte hij mee aan grote opera- en operette
producties als ldomeneo en Die verkaufte Braut. Wolter
verleende zijn medewerking aan verschillende radio- en tv
opnames, en aan de dubbel-cd "Oranje en de Muziek”.

