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K3 te worden. (lacht) Met mezelf
als achtergrondzangeres welte-
verstaan, want zo’n goeie zange-
res ben ik nu ook weer niet. Van-
daar dat ik vermoed dat de ge-
luidstechnici wel vaker de knop
helemaal hebben dichtgedraaid
met ons gekweel.” 

Pippi Langkous
Is ze misschien niet voorbe-

stemd voor pakweg het Songfes-
tival, dan lijken er na haar reso-
lute passage in De Mol toch niet
veel uitdagingen te zijn waar-
voor Joke zou terugdeinzen. 

“Ik heb al een en ander gedaan
in mijn leven. Ik heb onder meer
in Engeland gewerkt, in Thailand
straathonden gesteriliseerd, in
Ierland straatkatjes verzorgd en
een trektocht door Noorwegen
gemaakt. Niemand keek er dan
ook echt van op toe bleek dat ik
aan De Mol deelnam. De reactie
die ik het vaakst hoorde, was:
‘Als er iemand is waarvan ik
dacht dat die aan De Mol zou
kunnen deelnemen, dan was jij
het wel’. Kijk, je moet voor de
dingen gaan in het leven. Was
het niet Pippi Langkous die altijd
zei: ‘Ik weet niet of ik het kan, ik
heb het nog nooit gedaan, dus ik
denk het wel.’ Da’s toch een fijne
instelling? Natuurlijk lukt niet al-
tijd alles. Kijk maar, ik lig uit De
Mol.”

JO DE RUYCK

“Dat ik nu voor een thuispubliek zing, 
legt een zekere druk op mijn schouders”

Drukke moeder
Intussen is Charlotte Wajnberg ook moe-

der geworden. De jongste jaren kwam ze
dan ook handen te kort, maar de Elisabeth-
wedstrijd wenkte alsnog. “Zo’n prestigieus
concours is een uitgelezen kans om je te la-
ten horen. Door de grote concurrentie we-
reldwijd is het zaak je te onderscheiden van
andere zangers. Een goeie beoordeling van
zo’n vakjury is een mooi visitekaartje. Ik
steek veel op van de voorbereidingen, zo-
wel muzikaal als artistiek, maar deelnemen
aan de Koningin Elisabethwedstrijd is toch
een hele investering. Ook voor het gezinsle-
ven. Zeker omdat ook mijn man zich moet
voorbereiden.”

Al sinds november bereidt Charlotte Wajn-
berg zich volop op de wedstrijd voor. “Tij-
dens het concours is er geen tijd om stuk-
ken in te studeren, dus moet alles vooraf ge-
beuren. Je bereidt je voor om ook in de
finale het onderste uit de kan te halen. Veel
van mijn studietijd gaat uit naar interpreta-
tie van de partituur, maar ik zing natuurlijk
ook. Anders dan sommige instrumentalis-
ten repeteer ik nooit zes uur aan een stuk,
maar drie à vier uur op een dag zal ik netto
wel gezongen hebben. Bij de stem gaat het
erom langzaam op te bouwen om zo in goe-
de vorm te verkeren.”

De Koningin Elisabethwedstrijd is niet het
eerste hoogtepunt in de carrière van Char-
lotte Wajnberg. In 2011 trad ze als duo met
Aaron al op in de Carnegie Hall in New
York. “Dat was heel bijzonder, maar deze

64 zangers uit binnen- en buitenland 
kruisen van 1 tot 12 mei de vingers voor de 
Koningin Elisabethwedstrijd. Onder de zes 
Belgische sopranen dingt met Charlotte 
Wajnberg (28) ook een Antwerpse mee 
naar de felbegeerde prijzen.

KLASSIEKE MUZIEK
Antwerpse sopraan neemt deel aan Koningin Elisabethwedstrijd

Wie Koningin Elisabethwedstrijd zegt,
denkt al vlug aan ambitieuze pianisten of
violisten, maar ook zangers delen er hun ta-
lent met de wereld. In Brussel treden straks
22 nationaliteiten voor het voetlicht, waar-
bij twee op de drie deelnemers een vrouw
is. “Ook voor zangers staat deelnemen aan
de Elisabethwedstrijd goed op het cv”, zegt
Charlotte Wajnberg. De sopraan werd 28
jaar geleden in Ekeren geboren als Charlot-
te Cromheeke en groeide grotendeels op in
Vlaams-Brabant, maar keerde in 2008 te-
rug naar Antwerpen om er Zang te stude-
ren aan het Conservatorium. Intussen is
Charlotte gehuwd met pianist Aaron Wajn-
berg en woont ze in Antwerpen.

Muzikaal nest
“Ik kom uit een muzikaal nest”, vertelt

Charlotte Wajnberg. “Moeder speelt harp,
vader dwarsfluit bij het orkest van De
Munt. Als 12-jarige deed ik mee in een ope-
ra als figurant. Het kwam erop neer dat ik
enkel spullen moest klaarzetten op het po-
dium, maar stiekem zong ik wel mee met
het koor. Als kind hield ik het bij Disney-
hits, en zong ik zeker geen serieuze aria’s
zoals kinderen weleens doen in talenten-
shows. In mijn jeugd heb ik nooit intensief
gezongen, tot ik mijn ware zangstem ont-
dekte toen ik 15 was. In het vijfde middel-
baar had ik mijn keuze gemaakt. Ik wou
zang studeren.”

Met haar opleiding aan het Conservatori-
um ontvouwde zich voor Charlotte Wajn-
berg een boeiend universum. “Ik was be-
gonnen met het idee om opera te zingen,
maar tijdens mijn studie ontdekte ik ook
andere genres, zoals het ‘Lied’, dat me nu
bijzonder na aan het hart ligt. De jongste ja-
ren trad Charlotte geregeld op met recitals,
niet zelden begeleid door Aaron Wajnberg,
haar man. “Hij zal me op de wedstrijd ook
bijstaan aan de piano. Als duo hebben we
aan het Antwerps Conservatorium tussen
2010 en 2013 de Liedklas gevolgd bij pia-
nist Jozef De Beenhouwer en mezzoso-
praan Lucienne Van Deyck. Zo raakten we
door de jaren heen goed op elkaar inge-
speeld. Voor deze wedstrijd een andere be-
geleider kiezen zou niet verstandig zijn.
Mijn man weet perfect op welke plek in de
partituur ik zal ademen. Ook als ik stress
heb, en moet bijtanken.”

De act die Sennek volgende week dinsdag
in de eerste halve finale van het Songfesti-
val opvoert, is gisteren onthuld tijdens haar
eerste repetitie in Lissabon. Het dominante
zwart in kleding en belichting geeft haar
optreden een mysterieuze tint. Past perfect
bij de sfeer van A Matter of Time, een num-
mer dat ze zelf schreef samen met Alex
‘Hooverphonic’ Callier. 

Er zijn nog werkpunten, zei Sennek na de
repetitie: “De belichting was nog niet hele-
maal zoals we wilden”.

Maar over het algemeen overheerste te-
vredenheid. Haar zang zat goed. En ze is
naar eigen zeggen blij met de “plek” die ze
heeft gekozen: ze staat niet op het podium
zelf, maar op een catwalk eromheen. Na
het eerste refrein loopt ze erover. (jdr)

Sennek repeteert eerste keer in LissabonSONGFESTIVAL

Dat de vorige week overleden top-dj Avicii
(28) graag goede doelen steunde, was al
bekend, maar nu duiken details over zijn
vrijgevigheid op. In 2012 schonk hij de hele
opbrengt van zijn tournee in de VS weg aan
Feeding America. Die organisatie finan-
ciert voedselbanken in de hele VS. 

Ook gaf hij 1 miljoen euro aan een Zweed-

se hulporganisatie.
Op het toppunt van zijn carrière werd het

fortuin van Avicii op een kleine 70 miljoen
euro geschat en daarvan gaf hij niet alleen
miljoenen weg, hij stopte ook geld in cam-
pagnes waarin hij om aandacht vroeg voor
mensenhandel en bendegeweld.

(jdr)

Opbrengst tournee naar goede doelenAVICII
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Aaron en Charlotte Wajnberg. FOTO RR

ILSE DEWEVER

wedstrijd sla ik hoger aan. Hier zing ik
thuis, in aanwezigheid van familie, vrien-
den én het Belgische publiek dat zijn land-
genoten met argusogen volgt. Dat legt een
zekere druk op je schouders. Ik voel nu een
ander soort zenuwen dan bij een gewoon
concert. Enkele dagen geleden sprak ik nog
met Ria Bollen, de gevierde 76-jarige Ant-
werpse alt, die in 1988 in de jury zat tijdens
de eerste Koningin Elisabethwedstrijd voor
Zang. Zij zei me dat ik tegen mijn onderbe-
wustzijn moest zeggen ‘jij kunt dat’, dus zal
ik dat doen.” 

LANDGENOTEN 6 aan de start
Na edities voor Viool, Piano en Cello vindt 
van 1 tot 12 mei de Koningin Elisabethwed-
strijd voor Zang plaats. Van de 312 kandida-
ten die via video werden gescreend, nemen 
er 64 aan de eerste ronde in het Brusselse 
Flagey deel. Ook zes Belgen staan aan de 
start: Marianne Croux, Julie Gebhart, Cécile 
Lastchenko, Emma Posman, Déborah Salazar 
en Charlotte Wajnberg. Zes sopranen, of zes 
vrouwen dus. In totaal doen er 43 vrouwen 
en 21 mannen mee van 22 nationaliteiten. 
Met dertien zangers zijn de Koreanen in de 
meerderheid. Ook de bekende Congolese 
contratenor Serge Kakudji tekent present.
(id)
i www.cmireb.be

Joke
Afvaller ‘De Mol’

‘‘Achteraf gezien 
had ik de 
vrijstelling goed 
kunnen 
gebruiken, maar 
ik heb geen 
minuut spijt gehad 
van mijn 
beslissing.’’

DE MOL
Kandidate laat vrijstelling liggen en moet spel verlaten


