
Sandra Paelinck, mezzosopraan & Veerle Bosmans, piano

Het duo Sandra Paelinck (mezzosopraan) en Veerle Bosmans (piano) ontstond in 2005 in de schoot 
van  het  Koninklijk  Conservatorium van  Antwerpen.  Samen  volgden  ze  les  in  de  liedklas  van 
Lucienne Van Deyck en Jozef De Beenhouwer en namen ze deel aan masterclasses van Irwin Gage,  
Udo  Reinemann  en  Christianne  Stotijn.  Samen  verzorgden  ze  recitals  voor  het  Festival  van 
Vlaanderen-Mechelen,  le  Printemps  musical  de  Silly  (Henegouwen),  de  rederijkerskamer  De 
Fonteinisten  van Gent,  de  Universiteit  Antwerpen,  de  Koninklijke  Academie  voor  Nederlandse 
Taal- en Letterkunde en andere.  Hiernaast verzorgden zij reeds verschillende uitvaarten. 

Enkele reacties:  
“Ik vond het heel mooi wat jullie samen gedaan hebben die dag en ook voor veel familie is die  
mooie viering zeker een bron van troost geweest. Dank je wel daarvoor!”

“Jullie  zijn  heel  erg  bedankt  voor  de  prachtige  muziek!  We hebben enorm veel  complimenten  
gekregen  en  zelf  zijn  we ook  meer  dan tevreden.  Dit  is  echt  wat  mijn  schoonvader  goed had  
gevonden! Het geeft ons allen een goed gevoel. Echt uit het diepste van ons hart heel erg bedankt!“

________________________________
  



Muziekopluistering

In overleg met de familie worden op voorhand de muziekstukken gekozen die 
op de plechtigheid gespeeld zullen worden. Uiteenlopende muziekgenres zijn 
mogelijk: gaande van klassieke muziek tot het lichtere genre. Ook solo-
pianostukken kunnen geïntegreerd worden en eventueel kan het duo 
uitgebreid worden met bijvoorbeeld viool. 

Ons repertoire omvat onder andere:

Pie Jesu – Gabriël Fauré of Andrew Lloyd Webber

Quia respexit – Johann Sebastian Bach

Ave Maria – Franz Schubert of Charles Gounod of Giulio Caccini

Bist du bei mir – Johann Sebastian Bach

Erbarme dich uit de Mattheuspassie – Johann Sebastian Bach

De roos – Ann Christy

Memory uit Cats – Andrew Lloyd Webber

Think of me uit The Phantom of the Opera – Andrew Lloyd Webber

Tears in Heaven – Eric Clapton

Für Alina - Arvo Pärt (voor piano solo)

Oktober uit De Seizoenen - Peter Tsjaikovski (voor piano solo)


