
Klassiek zangeres Irene Hoogveld (29) uit Zwolle stu-
deerde aan het conservatorium. In 2019 is ze afge-
studeerd in Londen en daarna teruggekomen naar 
Nederland om hier een carrière te beginnen als opera-
zangeres: rollen zingen, maar ook de moderne klassieke 
muziek oppakken. Ze wilde op een zo breed mogelijke 
manier met klassieke muziek bezig zijn. Volgens haar is 
er namelijk veel meer dan het standaard repertoire. 

Het pad dat ze voor zichzelf had uitgestippeld, kwam 
echter iets anders uit de verf door corona. Ze is getraind 
in solistisch werk; nieuwe initiatieven en grote pro-
jecten, opera- en muziektheaters. Ook werkt ze met 
Nederlandse componisten. Dat lag de laatste tijd voor-
namelijk stil. Gelukkig mocht ze vorig jaar wél meedoen 
met het succesvolle Ritratto bij De Nationale Opera. Dit 
was een wereldpremière. Daarnaast is Irene haar cre-
ativiteit optimaal gaan benutten door theaterteksten te 
schrijven, haar website te bouwen en drukwerk te ont-
werpen. Ze heeft drie gloednieuwe mini-opera’s geschre-
ven, die samen haar eigen opera-initiatief vormen: 
EER(S)T DE DAME. Met dit project is ze het afgelopen 
jaar volop bezig geweest. 

Irene betrapte zichzelf erop dat ze vorig jaar enorm het 
kerstgevoel miste. Ze heeft daarom via YouTube elke 
dag een kerstlied opgenomen. Puur om met muziek 
bezig te blijven en dit ook met mensen te delen en zo 
het kerstgevoel uit te dragen. Irene is daarom meer dan 
enthousiast over het kerstconcert van De Bazuin. Ze 
kijkt ernaar uit om te gast te zijn en samen muziek te 
maken. Juist nu houdt ze zich heel erg vast aan dit soort 
orkesten en fantastische medemuzikanten. Volgens haar 
wordt het één groot feest, want ‘je hoeft geen professio-
nal te zijn om behoefte te hebben aan muziek’. 

Afgelopen zomer zong Irene nog twee hoofdrollen in 
grote opera’s en ondanks alle restricties is ze druk 
geweest als uitvoerend zangeres. Volgend voorjaar zingt 
ze twee keer in Santuzza, in Haarlem en Groningen. Ze 
timmert hard aan de weg om haar carrière verder uit te 
bouwen en alle mogelijkheden te benutten. 

Op de hoogte blijven van alle optredens en nieuwtjes 
rondom Irene? Dat kan via www.irenehoogveld.com 
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