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Mezzosopraan HELENE BRACKE zingt drie keer op Gent Festival van Vlaanderen

GENT

Ze is 28. Blonde haren met
wilde pieken. Bordeauxkleurige boots van Dr. Martens,
jeans, een zwart topje waar
een knopje aan ontbreekt,
een zwartleren jekker. De
looks van een rock-’n-roll
chick. Maar vanavond staat
ze, in een blauwe galajurk, op
het podium aan de Gras- en
Korenlei voor de Ouverture
van OdeGand. En daarna
zingt ze nog twee keer op
Gent Festival Van Vlaanderen. Mezzosopraan Helene
Bracke: “Voor mij zijn dat
geen verschillende werelden.
Het is allemaal muziek en ik
doe wat ik wijs vind.”
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“Eigenlijk wou ik saxofonist worden”
Helene Bracke (28) zingt vandaag en morgen op
de Gras- en Korenlei. “Ik ben nog niet dat soort
diva dat door modeontwerpers wordt gekleed.”
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alles moet weg!

Ja, ze kreeg de muziek van
thuis mee. Mama is amateurzangeres en zingt solo, papa
zingt in een koor. Zelf voelde
ze al vrij vroeg dat ze graag
danste. Maar niet volgens opgelegde pasjes, en een dansschool vond ze ook niet leuk.
Saxofoon, dát wou ze spelen.
“Ik moet zowat 13 jaar zijn
geweest toen ik bij mijn grootmoeder op televisie een concert van Joe Cocker zag en
mijn aandacht vooral door de
saxofonist werd getrokken.
Maar later bleek dat die saxofoon niets zou worden: ik
kreeg er tendinitis (een peesontsteking, nvdr.) van.”

HELENE BRACKE
MEZZOSOPRAAN

projecten. Er zijn zo veel
mooie dingen in het leven en
ik ben iemand die overal van
wil proeven.”

Crossover
Drie keer staat Helene
Bracke geprogrammeerd op
Gent Festival van Vlaanderen.
Vanavond brengt ze met het
orkest Casco Phil Habanera
uit Carmen en de Albanese
traditional Lule Lule. De dag
erna, op OdeGand, brengt ze
drie songs van Kurt Weill. En
op vrijdag 6 oktober staat ze
met haar eigen groep The Advent of March op Artbeat, het
crossover-evenement
van Gent Festival in de
Eskimofabriek.
Drie keer op Gent Festival. Lonkt daar om de
hoek niet het diva-effect van weet-je-welwie-ik-ben? Nee, zo
blijkt. “Nu ja, thuis
schrikt mijn vriend wel
eens op als ik met mijn stem
een piepgeluidje maak. Als hij
dan vraagt wat er scheelt, zeg
ik hem: Jaja, deze madam
staat drie keer op Gent Festival!” (lacht)
Wat ze vandaag zal dragen,
weet ze al: een blauwe galajurk. “Voor zaterdag is het nog
even uitzoeken. Nee, ik ben
nog niet dat soort diva dat
door modeontwerpers wordt
gekleed.” (lacht)
De vraag of ze stress heeft,
beantwoordt ze omzichtig.
“Ik speelde in 2015, ook tijdens het slotspektakel van
OdeGand, al de rol van Anita
in een bewerking van West
Side Story. Maar nu het zo
dichtbij komt, realiseer ik me
toch: ik kan maar beter uitkijken of ik tuimel in de Leie.”

“Ja, er is wat stress. Stel je
voor dat ik niet goed
uitkijk en de Leie in tuimel”
“Toen de zanglerares van de
academie in Eeklo hoorde dat
ik muziek wou studeren, raadde zij me aan om klassieke
zang te doen. Niet mijn eerste
keuze dus, maar de liefde
groeide. Ik vond het best boeiend, je eigen stem als instrument gebruiken. Leren omgaan met de confrontatie met
jezelf, je bewust worden van
je lichaam. Maar nu leg ik het
wellicht te abstract en theoretisch uit.”

Al di Miseria
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Als afstudeerproject aan de
KASK maakte ze met vrienden het muziektheater Al di
Miseria, dat later uitgroeide
tot een band. Daarna volgde
ze nog twee jaar les aan de International Opera Academy in
Gent, liep ze stages bij de
Vlaamse Opera en werkte ze
mee aan kinderoperaprojecten. “Dingen in elkaar steken,
dat is het liefste wat ik doe.
Bij grote voorkeur crossover-

INFO
Helene Bracke op Gent Festival. Vandaag
op Ouverture, gratis. Zaterdag
16 september op OdeGand, gratis. Vrijdag
6 oktober op Artbeat met The Advent of
March. www.gentfestival.be

