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Countertenor Kaspar Kröner bekent kleur 
Debuutalbum overbrugt vier eeuwen Engelse liedkunst 
 

10/12/2015 - Vrijdag 15 januari 2016 verschijnt het debuutalbum Kaleidoscope of Love van 

countertenor Kaspar Kröner. Een cd met Engelse liederen uit de zestiende én twintigste eeuw. 

“Liefde kent vele kleuren en laat zich niet in hokjes stoppen”, vertelt Kaspar Kröner. “En dat geldt 

ook voor muziek. Zo geloof ik er niet in dat een dramatische sopraan vooral Wagner zou moeten 

zingen en een countertenor alleen Bach en Händel. Ik voel mij verbonden met de prachtige muziek 

van zowel renaissancemeester John Dowland als zijn latere zielsverwant Benjamin Britten. Mijn 

liefde voor de liederen van deze componisten en hun tijdgenoten overbrugt een afstand van vier 

eeuwen en vormt de drijfveer voor deze cd.” 
 

“De kleine, intieme liederen vertellen het verhaal van de liefde. Ik wil haar in al haar kleuren en vormen 

laten zien”, vervolgt de countertenor. Kaspar wordt begeleid door luitist Arjen Verhage en pianist Stewart 

Emerson. “De liederen met luit, waaronder Flow my tears van John Dowland, behoren tot het vaste 

repertoire van de countertenor. Dat geldt zeker niet voor de romantische stukken uit de twintigste eeuw 

die ik zing met pianobegeleiding. De teksten vormen de verbinding en zijn veelal gebaseerd op dezelfde 

poëzie. Down by the Salley Gardens bijvoorbeeld, een gedicht van William Butler Yeats, is op muziek 

gezet door veel componisten. Ik heb voor de werken van Herbert Hughes, Ivor Gurney en Benjamin 

Britten gekozen.” 
 

Altviool 

Kaspar Kröner (33) is geboren in het Duitse Weingarten en woont al acht jaar in Nederland. Aanvankelijk 

studeerde hij altviool. Op z’n twintigste herontdekte hij het plezier en de opwinding die het zingen 

teweegbrengt. “Ik kom uit een muzikaal nest. Er werd veel gezongen bij ons thuis. Als kind heb ik ooit de 

Matthaüs Passion mogen zingen. Ik ben altijd nieuwsgierig gebleven naar de mogelijkheden van m’n 

stem. De drang om er toch iets mee te doen werd steeds groter en nadat ik op de Hochschule für Musik 

Hanns Eisler in Berlijn iets voorzong is het snel gegaan en heb ik de switch gemaakt. Ik ben gaan 

studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij onder meer Rita Dams en Michael Chance. 

Het bijzondere is: de altviool en de countertenor hebben hetzelfde bereik en bestrijken hetzelfde gebied.”  
 

Progressief 

Kaspar Kröner is een ambitieus en progressief denkend musicus. “Ik wil geen vertegenwoordiger van één 

bepaalde stijl zijn. Ook voel ik me veel meer kunstenaar dan zanger. Ik wil werelden verbinden, bruggen 

bouwen.” Kaspar brengt een breed repertoire van liederen, oratorium en opera. Hij vertolkte rollen in 

opera’s van Händel (Arsamene uit Xerxes), Mozart (Apollo) en Gluck (Orfeo). Dit najaar voerde hij samen 

met ASKO | Schönberg o.l.v. Reinbert de Leeuw de wereldpremière uit van Die Klage um Linos van 

Astrid Kruisselbrink. 
 

Kaspar Kröner - Kaleidoscope of Love | Met muziek van Dowland, Vaughan-Williams, Finzi, Gurney en 

Britten. De cd wordt uitgebracht bij 7 Mountain Records en is vanaf 15 januari 2016 verkrijgbaar bij de cd-

speciaalzaak en Bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com. 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 

Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
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