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Zang en piano - pure muziek

Voor het eerst brengt sopraan Lisa De Rijcke een solo recital in 

Affligem. Pianist Erik Brabants zorgt voor de begeleiding. 

Lisa zingt een gevarieerd en toegankelijk programma met 

parels uit het oratorium-, lied-, opera- en operetterepertoire. Sfeer 

en tijdsgeest zijn voor haar belangrijke elementen bij de keuze van 

de aria’s & liederen. 

Curriculum vitae

Lisa De Rijcke (1990) is sinds 2014 sopraan bij het gregoriaanse 

ensemble Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele. Met hen zong 

ze onder meer de opnames van de CD’s  “Triptycha” en “Beghinae II”.

Met het vocale en instrumentale ensemble Canto Coronato o.l.v. 

David Catalunya zong ze onlangs de première van de nieuwste 

reconstructies uit “Las Huelgas Codex”, integraal live uitgezonden 

op Klara vanop het Laus Polyphoniae festival.

Ook werkte ze mee aan verscheidene producties met o.a. 

BachPlus, deFilharmonie en Aquarius.

Als soliste zong Lisa o.a. met het Da Capo orkest, het Oost-

Vlaams kamerorkest, Rosario consort, Boyan Vodenitsjarov en 

Constellationes Musicales.

Lisa zingt als soliste bij het Vlaams Muziek Theater. In 2016 

vertolkte ze de rol van Riquette in de operette “Victoria und ihr 

Huzar” tijdens een vier maanden durende tournee. Ook in 2017 

zal ze hier als soliste aan het werk zijn.

Lisa volgde verschillende internationale masterclasses, waaronder 

de zomercursus in het prestigieuze “Mozarteum” te Salzburg bij 

Tom Krause. Daarnaast volgde ze nog masterclasses bij o.a. Jard 

Van Nes, Maarten Koningsberger en Lena Lootens. Ze liet zich 

verder ook coachen door Tineke Van Ingelgem.

Op 11 jarige leeftijd startte Lisa haar zangstudies bij Frederik 

Meireson. Aan het Lemmensinstituut behaalde ze haar master-

diploma bij Dina Grossberger.

Aan het Koninklijk Conservatorium Brussel behaalde ze haar 

lerarendiploma. 

Lisa is momenteel leerkracht zang en dirigeert het koor van de 

muziekacademie te Lebbeke en de Steinerschool te Aalst.

Programma

Liederen

Claude Debussy   - Nuit d’étoiles

   - Chanson d’amour

Edvard Grieg   - 3 liederen uit liedcyclus Opus 48

   - Verdens Gang

   - I Rosentiden

   - En Drøm

Richard Strauss  - Ich wollt ein sträußlein binden

Sergei Rachmaninoff - Vocalise, Opus 34 n°14

Rachmaninoff/Volodos - Andante uit cello sonate (piano solo) 

Reynaldo Hahn  - A Chloris

Hugo Wolf  - Auch kleine Dinge

   - Das Verlassene Mägdlein

Léo Delibes  - Les filles de Cadix

Aria’s

Johann Strauss   - Mein Herr Marquis

Giacomo Puccini  - O mio babbino caro

George Frideric Handel - Lascia ch’io pianga

Johann Sebastian Bach - Alleluia

Gaetano Donizetti  - O luce di quest’anima

Tijdens de pauze en na het concert zal de bar open zijn.

Van harte welkom.
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