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tracklisting

1 EGO TE

2 CITHARIZAT

3 SALVE

4 ERROS

5 TE AMO

6 CRAS AMET

7 SULPICIA

8 BASIA

9 ALTIUS

10 MUSA MEA

Eléonor

8 *uawhai#,-b.xc*

Latijnse teksten over liefde en geluk in een warme mix van fado, pop,
chanson en jazz

Eléonor is zangeres Elly Aerden. Ze zocht Latijnse teksten over liefde, geluk,

hoogmoed en melancholie. Die eeuwenoude teksten zette ze op muziek: een melodi-

euze maar ingetogen mix van fado, pop, chanson en jazz.

Daardoor klinkt het Latijn niet als een dode taal, maar levend, modern… Je zou

zweren dat de teksten vandaag zijn geschreven. Je krijgt een heerlijk gevoel van

tijdloosheid bij het beluisteren van Eléonor.

Erros werd geproduceerd door Jo Francken (producer van onder meer Bart

Peeters, Milow, Kommil Foo, Dez Mona, Sir Yes Sir, Monza) en komt uit op 22 september.

Onder de vele uitstekende muzikanten op deze cd bevinden zich o.a. Vincent

Noiret (bas), Florejan Verschueren (piano, harmonium), Wouter Vandenabeele (viool), en

Karim Baggili (ud, gitaar).

Ter ondersteuning van de release doet Eléonor een aantal optredens in de

Benelux.

Elly Aerden volgde een klassieke zangopleiding aan de muziekacademie van Turn-

hout bij Elisabeth Hermans, waar ze haar graad beëindigde met grootste onderschei-

ding. Tijdens de wedstrijd ‘zang met orgelbegeleiding’ (2002), die werd uitgeschreven

door de Vlaamse orgeldagen in Gent, behaalde ze een eerste prijs.

Ze maakte muziek voor enkele schoolspektakels en werkte als zangeres mee aan

muziektheaterstukken.

Vanuit haar interesse voor folk en volksmuziek volgde ze stages in binnen- en

buitenland.

Sinds 2005 is ze zelf docent zang tijdens de grote zomerstage voor volksmuziek in

Gooik (Muziekmozaïek) en geeft ze les (folkzang) aan de muziekacademie van St. Niklaas,

Herentals en Lebbeke.

Ze werkte eerder meer aan projecten als Bodixel, Mairan, Amorroma, Folklove

Orchestra.

Tour dates

14 sep Dordrecht (NL) – West Indisch Huis/Galerie de Compagnie

28 sep Belsele (B)  – Kerk Belsele

10 oct Ternat (B) – Cultuurcentrum de Ploter

19 dec Merchtem (B) - Sint-Jan Baptist Kerk Ossel

9 jan 2015 Dendermonde (B) - Cultuurcentrum Belgica

4 mar 2015 (NL) Maastricht – Ainsi


