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Subtiele en poëtische wereldmuziek met Latijnse teksten

Vive (Leven)  is de nieuwe cd van zangeres Elly Aerden. Daar waar haar vorige
cd Erros volledig in het Latijn werd gezongen, heeft ze nu naast Latijnse
gedichten ook een nummer in het Spaans en een in het Portugees opgenomen.
Dit is een tekst van Fernando Pessoa en voert ze samen de Portugese fado-
zanger Helder Moutinho uit.

Het thema van deze cd is ‘het leven’ in al zijn facetten. De gedichten die Elly
gebruikt omspannen maar liefst 2100 jaar, van de 1e eeuw voor onze jaartelling tot onze
21e eeuw.

‘Cras’ (1e eeuw) gaat over iemand die uitstelt om te leven. Morgen zal hij er aan
beginnen.... ‘Wijs is hij die gisteren leefde’!

Het titelnummer ‘Vive’ zegt: ‘Laat er zachtheid zijn, liefde en verlangen. Leef!
Laat alles stromen’; ‘Ver laetum’ en ‘De vere’ gaan over de lente en het leven dat
steeds opnieuw begint en de energie die dat steeds opwekt. Van het titelnummer is
ook weer een clip verschenen.

‘Odi et amo’ (‘Ik haat je en ik hou van je”) spreekt van de schoonheid én de
complexiteit van de liefde.

‘Pauper’ is een maatschappijkritisch nummer. Al is de tekst meer dan 2000 jaar
oud, het onderwerp is actueler dan ooit: armen die alsmaar armer en  rijken die alsmaar
rijker worden...

De cd sluit af met het gevoelige ‘De sole lunaque’ (de zon en de maan). Elly zegt
hierover “Mensen kiezen meestal voor de zon, om te werken, te genieten, druk bezig te
zijn. Ik verkies boven de zon, de maan... om de drukte van de dag in mijn ziel te laten
rusten.”

Als je Eléonor hoort, denk je even aan Madredeus. Het klinkt onmiskenbaar Zuid-
Europees, maar je wordt hier vanuit een andere traditie benaderd. Maar welke dan? Ze
mixt folk, roots, jazz, neo-klassiek en fado, ze meandert tussen verschillende tradities,
culturen en genres. De warme, gevoelige en wendbare stem van Eléonor kneedt dit
alles tot subtiele en poëtische wereldmuziek.

Biografie

Elly Aerden volgde een klassieke zangopleiding aan de muziekacademie van Turn-
hout bij Elisabeth Hermans, waar ze haar graad beëindigde met de hoogste 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 volks-
muziek in Gooik (Muziekmozaïek) en geeft ze les (folkzang) aan de muziekacademie van
St. Niklaas, Herentals en Lebbeke.

Ze is ook op andere vlakken actief. Zo werkt graag samen met verschillende
koren, zingt ze  samen met Zefiro Torna het programma ‘Balsam’ en werkt ze mee aan
Moralia, waarin klassieke zangers 16e eeuwse polyfonie brengen.
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De pers over Erros (CUP 8059):

‘(..) de wendbare stem van Aerden [krijgt] alle ruimte krijgt om je als
luisteraar te paaien.’ (Mixed World Music)

‘Solide arrangementen, werkelijk fraai bewerkt en mooi in balans. (…)
zeer de moeite waard met melodisch en soepel in het gehoor liggende compo-
sities met ‘Sulpicia’, ‘Basia’ en vooral het titelstuk ‘Erros’ (!) als uitschieters.’
(Musicframes.nl)

‘Origineel, melancholisch en prachtig’.  (Heaven, 8)

‘Everything comes together in just the right proportions for it to be a
highly-recommended work of musical art.’ (Matthew Forss,
Insideworldmusic.blogspot)

persmap

hier vind je foto’s, agenda, etc.: www.mwpromo.nl/eleonor/


