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LIEDRECITAL : Liederen op teksten van Heine 

Vrijdag 19 mei 20 uur 

0.C d’ANNEXE in DE HAAN 

Ticket: 20€ – VIP-ticket 25€ 

 

UITVOERDERS 

De veelzijdige Belgische Bas-Bariton WERNER VAN 

MECHELEN behoort zowel in de operawereld, als ook in 

concert- en liedbereik internationaal tot één van de 

belangrijkste zangers in zijn vak 

Gastoptredens in de nabije toekomst zijn onder andere, 

Alberich in RHEINGOLD aan het Saarländische 

Staatstheater in Saarbrücken, Le Duc de Norfolk in HENRY 

VIII van Camille Saint-Saëns aan de Muntschouwburg in 

Brussel en Klingsor in PARSIFAL aan de Wiener Staatsoper. 

Verder zal Werner Van Mechelen zeer actief zijn in het 

liedgenre met onder andere een programma rond “Licht en 

Duisternis” in de Vlaamse Opera Antwerpen, en 

liedconcerten met WINTERREISE van Schubert en een 

hommage aan César FRANCK. Verder nog een reeks REQUIEM 

van Mozart en CARMINA BURANA doorheen België. 

Als gast trad hij recent ook op als Kothner in DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG in de 

Bayreuther Festspiele , Peter in KINDEREN DER ZEE van Mortelmans aan de 

koninklijke Muntschouwburg in Brussel, Musiklehrer in ARIADNE AUF NAXOS aan het 

Saarländische Staatstheater in Saarbrücken en de Vlaamse Opera Antwerpen, 

Alberich in DER RING DES NIBELUNGEN bij de Duitse Opera Berlin en de Staatsoper 

Hamburg, als Wolfram in TANNHÄUSER aan de Saarländische Staatstheater 

Saarbrücken, als Heerrufer in LOHENGRIN in de Muntschouwburg in Brussel, bij de 

Hamburgische Staatsoper als Don Pizarro in FIDELIO, als Alberich in SIEGFRIED in de 

Tiroler Festspiele Erl en in de Komische Oper Berlin als Pandolphe in Massenet 

CENDRILLON. 

Daarnaast is Werner Van Mechelen ook zeer succesvol op concertgebied: o.a. als gast 

van het Freiburger Bachchor in het WEIHNACHTSORATORIUM van Bach. 

De discografie toont de veelzijdigheid van de zanger: Er zijn Cd’s met liederen van Franz 

Schubert, Richard Strauss, Claude Debussy en Francis Poulenc, een opname van ELIAS 

van Mendelssohn, DON GIOVANNI van Mozart en LE NOZZE DI FIGARO, LIVIETTA E 

TRACOLLO van Pergolesi en DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG en DAS RHEINGOLD 

van Wagner.  Op DVD kunnen we de artiest bewonderen in LE ROI D’YS van Eduard Lalo, 

DON QUICHOTTE van Massenet, LE GRAND MACABRE van Ligeti en STRADELLA van 

César Franck. Verder zijn er Cd’s met opnames van Vlaamse componisten zoals Lodewijk 

Mortelmans en Peter Benoit, die de zanger nauw aan het hart liggen. 
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Werner Van Mechelen studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven bij Roland Bufkens 

en volgde meester-cursussen bij Dietrich Fischer-Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Robert 

Holl, Mitsuko Shirai, Hartmut Höll en Malcolm King. Hij bekwam meerdere internationale 

prijzen waaronder Koningin Elisabeth Wedstrijd in Brussel, de Internationale 

Zangwedstrijd in 's-Hertogenbosch en Toulouse, het Concurso Internacional de Canto 

Francisco Viñas in Barcelona en de Cardiff Singer of the World Competition. 

 

De belgische pianiste Sylvie Decramer behoort tot een 

van de meest beloftevolle liedpianisten van haar 

generatie. Met haar passie en gedrevenheid begeleidt en 

coacht ze momenteel jonge zangers aan het 

Conservatorium van Gent. Hiervoor was ze actief als 

zangbegeleider aan verschillende Duitse hogescholen: de 

Robert Schumann Hochschule Düsseldorf, de Universität 

der Künste Berlijn en de Hochschule für Musik Hanns 

Eisler te Berlijn en dit in de zangklassen van Konrad 

Jarnot, Ludwig Grabmeier, Renate Faltin, Hendrickje Van 

Kerckhove, Juliane Banse, Peter Maus, Enrico Facini, 

Carola Höhn, Anna Korondi, .. 

 

 

 

Na het behalen van haar masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel bij 

Daniel Blumenthal verhuisde Sylvie in 2009 naar Berlijn, om haar pianostudies verder te 

zetten aan de Universität der Künste Berlin bij Björn Lehmann. Haar grote voorliefde voor 

het liedrepertoire zorgde ervoor dat ze ook haar masterdiploma in de Liedgestaltung 

behaalde met het hoogst mogelijke resultaat bij de liedpianisten Eric Schneider en Wolfram 

Rieger. Andere coachings kreeg ze hierin van Joseph Breinl, Julius Drake, Axel Bauni, 

Christine Schäfer, Christianne Stotijn, Hans Eijsackers en Thomas Quasthoff. Haar ervaring 

met zangers en met het repertoire zorgt ervoor dat ze een veelgevraagd begeleider is voor 

recitals en masterclasses, waardoor ze reeds samenwerkte met zangers zoals Brigitte 

Fassbaender, Konrad Jarnot, Werner Van Mechelen, Tineke Van Ingelgem, Kris Belligh, 

Kimberley Boettger Soller, Morgane Heyse,…Met de australische mezzosopraan Anna Smith 

zijn ze opgenomen in de concertreeks ´Vrienden van het Lied´ in Nederland.  

Sylvie typeert zich als een veelzijdig talent met de focus op muziek maken als partners. 

Haar gevoel voor stijl en flexibiliteit geeft haar partners de ruimte die ze nodig hebben. 

Hierbij neemt ze tegelijkertijd zelf initiatief met een eigen kleurenpalet en daagt haar 

partner uit om te luisteren en te communiceren.   

In 2022 gaat haar eigen liedconcertreeks `Liederzeit´ van start te Kortrijk. 
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HET PROGRAMMA 

LIEDEREN op teksten van Heinrich HEINE 

 

 

Christian Johann Heinrich Heine (Düsseldorf, 13 december 1797 - Parijs, 17 

februari 1856) was een Duitse dichter van Joodse afkomst. Hij werd geboren als Harry 

Heine, maar liet zich in 1825 Luthers dopen onder de naam Heinrich Heine. In 1824 

keerde hij terug naar Göttingen om er zijn doctorstitel in de rechten te behalen en waar 

hij lid werd van de studentenvereniging Corps Guestphalia, dat meermaals in zijn werken 

voorkwam. Een meer innerlijke band met het geloof kreeg hij echter pas toen hij aan het 

eind van zijn leven verlamd op zijn ziekbed in Parijs lag, waar hij sinds 1831 in 

zelfgekozen ballingschap woonde. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Montmartre. 

Heine behoorde tot de Romantiek en maakte vele ironische en spitsvondige gedichten die 

ook tegenwoordig nog mensen aanspreken. Hij werkte soms samen met zijn 

tijdgenoot Karl Marx, die ook corpsstudent is geweest bij Corps Palatia Bonn, waar ook 

Heine heeft gestudeerd 

Innerlijk was Heine een tegenstrijdig mens, enerzijds voelde hij zich Duitser, 

anderzijds wereldburger; dezelfde soort dubbele gevoelens had hij ook ten aanzien van 

het jodendom en de romantiek. 

Beroemd is zijn uitspraak "dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende 

Menschen" ("waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen"[1]) die 
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als een profetische vooruitblik geldt voor wat er later in het 'Derde Rijk' van Hitler zou 

plaatsvinden. 

Een beroemde dichtbundel van hem is Das Buch der Lieder (Het Liederenboek) met 

onder andere Die Lorelei en Im wunderschönen Monat Mai. 

Naar hem is in 1988 de Heinrich Heine-Universiteit in zijn 

geboortestad Düsseldorf genoemd 

 

 

DE WERKEN 

 

Detail-programma in opbouw 

 

Zeker staat de bekende cyclus “DICHTERLIEBE” van Robert SCHUMANN op het 

programma 
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