
-persbericht- 
 

Sytse Buwalda zingt Dichterliebe 
in Westvest90-kerk Schiedam  
Openingsconcert Piet Paaltjens Parade 
 
SCHIEDAM 5/10/2017 | Countertenor Sytse Buwalda zingt vrijdag 20 oktober in de 
Westvest90-kerk in Schiedam de complete liederencyclus Dichterliebe van componist 
Robert Schumann. Ook staan er liederen van Mendelssohn en Schubert op het 
programma. Sytse wordt begeleid door pianist Jean-Baptiste Milon, die tevens enkele 
pianosolowerken Brahms en Liszt zal spelen. Het concert maakt deel uit van de Piet 
Paaltjens Parade, die van 20 oktober t/m 1 november op meerdere locaties in 
Schiedam plaatsvindt. François HaverSchmidt, als dichter bekend geworden onder het 
pseudoniem Piet Paaltjens, richtte in 1874 de geloofsgemeenschap op die nog iedere 
zondag bijeenkomt in de Westvest90-kerk. 
 
“Lange tijd was het not done om als countertenor romantisch repertoire zoals Schumanns 
Dichterliebe te zingen”, vertelt Sytse Buwalda over het concerprogramma. “De stemsoort 
werd vooral geassocieerd met de zogeten oude muziek. Dankzij bariton Max van Egmond 
heb ik me er toch aan gewaagd. Hij vertelde me dat het een perfect werk voor mijn stem zou 
zijn. Een liefde voor het leven was geboren. Schuberts liederen Der Zwerg en Erlköning 
hoorde ik voor het eerst op een elpee van mijn ouders. Jessye Norman zong, ik werd als 
door de bliksem getroffen. Deze liederen wilde ik ook zingen.” 
 
Sytse Buwalda is al meer dan dertig jaar wereldwijd een veelgevraagd solist. Hij werkte 
samen met muzikale grootheden als Edo de Waart en Maasaki Suzuki en was te horen op 
het Holland Festival, het Festival Oude Muziek Utrecht en het Lucerne Festival. Het zingen 
van liederen is één van zijn grootste passies. Samen met de beroemde tekstdichter Stephen 
Kalinich (Beach Boys en Paul Mc Cartney) en de Argentijnse componist Pablo Escande zong 
hij de wereldpremière van het recital The Magic Hand tijdens het Brighton Festival. Sytse 
Buwalda soleerde op meer dan 125 cd’s en heeft negen eigen soloalbums op zijn naam 
staan. De in Frankrijk geboren en in Nederland woonachtige pianist Jean-Baptiste Milon is 
de vaste begeleider van het Klassiek Open Podium in Schiedam. Ook werkte hij mee aan 
projecten van het Rotterdams Opera Koor en Toonkunst Rotterdam. 
 
Countertenor Sytse Buwalda en pianist Jean-Baptiste Milon 
Vrijdag 20 oktober 2017, aanvang 20.15 uur 
Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam 
Tickets & Info: www.westvest90.nl en 010-4260756. Voorafgaand aan het concert zijn 
er vanaf 19.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.  
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of interviews kunt u contact opnemen met 
Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 
 

 


