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Enkele weken voor de Koningin Elisabethwedstrijd klassiek geschoolde stemmen in 
het middelpunt van de belangstelling plaatste, had ik een gezellig en boeiend 
gesprek met Noémie Schellens, sopraan én oud-leerlinge van de school. 
 
- Noémie, We kennen elkaar van je 4e jaar Grieks-Latijn in Paridaens, een ASO-
school. Was je toen al bezig met muziek en/of podiumkunsten? Hoe kwam je 
terecht in de wereld van de klassieke zang?? 
 
Ik was al heel jong veel met muziek bezig. Maar ik was er heel gesloten over op 
school. Ik speel viool van mijn zes ongeveer en ben beginnen te zingen op mijn 
dertiende, toen mijn leraar viool zelf begon te zingen. Hij was contratenor, een 
heel zeldzame stemsoort, een hoge mannenstem (die dan meteen ook een mooie 
carrière maakte). Na de vioolles gaf hij zangles aan mijn broer en mij, en zo is het 
allemaal heel gewoon begonnen. 
In Paridaens volgde ik Grieks-Latijnse en deed dat heel graag. Ik had trouwens 
schitterende leraren: mevrouw Van Boxmeer voor Grieks en mevrouw Raskin voor 
Latijn. We zaten in de derde graad met 5 leerlingen in onze richting. Het was een 
heel innig groepje.  
 
Op mijn achttiende wist ik niet echt wat ik ging doen. Er was de muziek, mijn 
liefde voor de klassieke talen en … ook een beetje de familiale context. Ik had vier 
broers, mijn papa was dokter. Geen van mijn broers nam de fakkel over. Papa 
hoopte misschien wel dat ik hem zou opvolgen en ik heb daar ook heel even over 
getwijfeld. Maar eigenlijk wist ik al vroeg dat ik een ander leven wilde, een 
avontuurlijk leven, een leven vol afwisseling en onverwachte dingen, en liefst met 
veel muziek. 
Ik deed toen de ingangsproef in Lemmens (nu: Luca School of Arts) zonder er veel 
van te verwachten. Toen ik slaagde, heb ik niet meer moeten nadenken, ik zou 
verder gaan in muziek. Ik polste eerst wel bij mama of ze dat oké vond. Ze stond 
meteen achter mijn keuze.  
Ik heb een jaartje in Lemmens gezeten, maar het was niet mijn type school. Ik ging 
dus naar het Koninklijk Conservatorium van Brussel waar ik na vijf jaar 



afstudeerde; daarna heb ik twee jaar in Metz gestudeerd. Intussen was ik ook al 
aan het werken, van mijn laatste jaar in Brussel al. Je rolt daar in… je speelt 
samen met andere jonge mensen voor examens, je neemt deel aan audities en je 
rolt in de job. En dat is altijd zo gebleven. Ik bleef ‘rollen’. Ik heb heel veel werk 
en ik weet zo ongeveer wat ik het komende jaar allemaal ga doen. Niet dat ik al 
meteen mijn leven uitgestippeld zie voor de komende vijf jaar, maar ik heb toch 
wel heel wat projecten in het vooruitzicht. Het komt vaak gewoon op mij af. Een 
tijdje geleden zong ik bij voorbeeld op de begrafenis van een advocaat, van wie de 
schoonzoon werkt bij een grote CD maatschappij die verschillende platenlabels 
heeft, onder andere Alpha Classics. Achteraf mailde hij me om te zeggen dat hij 
naar mijn volgend concert komt en met de vraag om eens samen te zitten over een 
mogelijke samenwerking … Soms is het zo. Je doet iets, en daardoor kom je in 
contact met mensen en krijg je nieuwe kansen. Op een concert dat ik vorig jaar in 
Leuven gaf was de intendant van het Nationaal orkest van België aanwezig en die 
zei: “volgend jaar ga jij bij ons Mozart zingen, ik vond je Mozart bijzonder goed…” 
Fijn zoals de dingen soms lopen. 
 
- Je kreeg de liefde voor muziek allicht niet zomaar… Bepaalde het gezin waarin 
je opgroeide mee je latere leven/carrière? 
 
Zeker weten! Ik heb 4 broers, drie ervan zijn 10-12 jaar ouder dan ik en mijn 
jongste broer is van mijn generatie ;-). Mijn ouders hebben heel jong drie kinderen 
gekregen en dan 10 jaar later nog eens twee. Mijn oudste broers hebben nooit iets 
met muziek gehad. Mijn ouders waren toen nog heel jong en hun leven was heel 
druk. Maar toen de jongsten geboren werden, waren ze echte melomanen. Dus wij 
gingen al heel jong mee naar concerten, naar opera’s. Muziek was heel aanwezig 
bij ons thuis, ik ben daar in opgegroeid. Papa zong terwijl hij aan het koken was. 
Dat heeft zeker iets gedaan met mij. (Sport daarentegen was helemaal niet 
aanwezig… Dat heb ik zelf moeten ontdekken, met mijn kinderen o.a. Ik vind het 
nu heerlijk om te gaan skiën en klimmen en bewegen. Terwijl mijn mama nog 
altijd niet sport en mijn papa er ook niet mee bezig is.) 
 
- Hoe ben je geworden wie je bent, tussen je 18e en nu? Je studeerde in Brussel en 
Metz, maar ik veronderstel dat je nog constant bijleert? 
 
Juist, ik leer elke dag bij... Ik heb sedert drie jaar een coach in Amsterdam, 
Charlotte Margiono, die ik om de twee weken zie. Een grote stem en op haar 
zestigste nog altijd actief. Zo zong ze onlangs in de Nederlandse Opera. Ze was op 
de top van haar carrière rond haar 30-40 jaar: ze zong overal ter wereld alle 
Mozart-rollen, een fantastische stem én een fantastische pedagoge.  
Dank zij haar coaching - één op één- heb ik de laatste 2,5 jaar enorm veel 
bijgeleerd. En dat leerproces zal nooit af zijn! Ze heeft me mijn drive helemaal 
terug gegeven. Niet dat ik die kwijt was, maar als je jonge kinderen hebt, is je 
focus wat meer verdeeld. Dank zij haar ben ik meer fier op mijn stem, op het 
geluid dat ze produceert. Daardoor kreeg ik ook een zekere rust. Het blijkt dat ik 
een laatbloeier ben. ;-) 
 
- In 2012-2014 was je Stadssopraan van Leuven. Wat betekende dat voor jou? 
 



Dat was belangrijk voor mij, zelfs al waren het twee enorm drukke jaren. Ik had al 
mijn eigen agenda met concerten en daarbij kwamen een tiental grote projecten 
die ik deed met de stad. Ik heb echt gewerkt als een paard die twee jaren. Het 
heeft me ook heel veel teruggegeven. Nog altijd, qua werk, en ook qua 
samenwerkingen. Ik heb toen sociale projecten gedaan, helemaal nieuw voor mij: 
samen zingen, met heel veel toffe mensen samenwerken. Ik ontdekte dat ik dat 
graag deed. Ik was ook blij dat het voorbij was, want ik heb me nadien terug 
kunnen focussen op het concertzingen en dat deed me heel veel deugd. Maar ik 
ben heel blij dat ik het heb meegemaakt. Zo tourt de Opera Mobile - mijn laatste 
project - nog altijd… vorige week waren we in Antwerpen te gast, op het 
Theaterplein. En vandaag kreeg ik nog een mailtje met de vraag om op te treden in 
Gent voor de universiteit. Het is fijn dat dat blijft duren… 
 

 
 
 
 
- Was het tijdens dat cultureel ambassadeurschap dat je ook je naam gaf aan een 
wijn??? 
 
Nee, die wijn, dat was een jaartje later, ook weer helemaal per toeval. Vier 
ondernemers, waaronder een wijnbouwer, waren plannen aan het maken over het 
maken van een goede eigen wijn. Ze hadden daarvoor een wijngaard gekocht in de 
Languedoc-Roussillon. Ze gingen samen eten na een concert waar ik optrad. Toen 
ze later op zoek waren naar een naam, kwam bij de herinnering aan het etentje 
plots de naam Noémie naar voren. Ze zagen dat wel zitten, die link tussen hun wijn 
en de muziek… In mei 2019 zal het Alumni-orkest van de Universiteit een concert 
organiseren met die wijn als thema. Best grappig, maar ik word er blij van… de 
wijn is ook overheerlijk. 
 
- Ik zag ook dat je bezig bent met theaterprojecten met kinderen en jongeren… 
 
Nu is dat even on hold gezet, want we verwachten een kindje. Tegen juli. Niet 
meteen gepland, ons derde kindje is een echt cadeautje… De andere kinderen (een 
dochter en een zoon) zijn al 13 en 11 jaar. Het leeftijdsverschil is best groot, maar 



we zijn allemaal heel gelukkig, we zien het volledig zitten. We gaan het wel bij 
eentje houden… ;-) Ik heb ook wel het gevoel dat ik het ga kunnen combineren. 
Mijn man (de baryton Kobe Baeyens) zal daar mee voor zorgen. 
 
- Prachtig, dat nieuwe leventje dat er aan komt… Proficiat! Begrijpelijk dat de 
jeugdproducties on hold staan… 
 
Inderdaad, een productie in Gent bij Vier Hoog hebben we voorlopig stop gezet. 
Mijn collega, met wie ik dat doe, gaat nu op wereldreis. Dat komt dus goed uit; er 
is een B-cast en wij hopen terug te komen in oktober. We hebben al zo’n 250 
voorstellingen gespeeld. Het is heel tof werk dat ik mooi kan combineren met 
andere opdrachten. Ik speel soms 2 voorstellingen op een dag en dan ’s avonds nog 
een concert. Maar nu even niet… ik voel dat het te zwaar is. Ik wil geen risico’s 
nemen. 
 
- Je bent ook vaak in het buitenland. Waar ga je het meest? Het liefst? 
 
Ik heb een speciale band met Italië, ik gaf er onlangs nog een concert met mijn 
gitarist. We gingen er vroeger heel vaak op vakantie en mijn mama spreekt 
Italiaans. Allicht speelt dat mee. 
 
- Is het nodig om Italiaans te spreken om in het Italiaans te kunnen zingen? 
 
We worden er voor alle talen in getraind - al van tijdens de opleiding kregen we 
daar dictie voor – om een goede uitspraak te hebben. Dat is zo voor Italiaans, voor 
Frans, Engels en Duits, maar evengoed als je een Russisch lied moet zingen, leer je 
dat fonetisch uitspreken. Je bestudeert de tekst ook, niet om hem te kunnen 
vertalen, maar je moet wel weten wat je zingt. Talen zijn belangrijk, het is een 
groot voordeel als je een goed taalgevoel hebt. Ik ben zelf altijd veel taliger 
geweest dan wiskundig.  
 
- Welke soort muziek breng je het liefst?  
 
Moeilijke vraag… Ik ben altijd het liefst bezig met wat ik op dat moment bezig ben. 
Ik zing over een week fragmenten van Pamina uit die Zauberflöte van Mozart met 3 
knaapjes uit de Munt. Ik ben daar heel hard mee bezig en nu lijkt me dat het 
mooiste wat er is. En met het Nationaal Orkest van België zing ik volksliederen die 
Berio heeft gearrangeerd, twee Italiaanse en een Armeens (Loosin Yelav) en dat 
laatste is ingetogen en heel mooi, het gaat over de maan die opkomt. Het is 
schitterend gearrangeerd, met een heel mooie harppartij. Je kan het eens gaan 
beluisteren op Youtube. Het is een pareltje. Nu ik dat zo heel intensief aan het 
voorbereiden ben, lijkt het me het schoonste wat er bestaat. En als je me dat over 
een maand vraagt, dan is dat gegarandeerd iets anders. Maar ik ben wel heel … 
Italiaans. 
 
- Een vraag die iedereen zich allicht stelt: hoe ziet het leven van een professionele 
sopraan er uit? Geen 9-5 job, niet? Is het anders in tijden van concerten dan in 
dagen zonder optreden? 
 



Sowieso elke dag de stem trainen, dat hoort erbij, net zoals eten. Je stem 
onderhouden, of er nu een concert is of niet. Ik heb veel concerten… gemiddeld 2, 
3 per week, wat eigenlijk best veel is. Op woensdag geef ik les aan de Munt, aan 
jongeren van 10 tot 18 jaar – als ik kan uiteraard. Ze zijn heel flexibel in de Munt. 
Als ik er niet kan zijn, is er een vervanger. De dag van een concert probeer ik wat 
langer te slapen, Kobe organiseert dan het ochtendritueel van de kinderen, als dat 
in zijn timing past uiteraard. De dag van een concert is altijd een redelijk rustige 
dag voor mij. Alles nog eens bekijken, de teksten in mijn hoofd hebben, nog een 
keer beluisteren eventueel. Ik heb redelijk veel rust nodig voor een concert, 
mentaal. Dan is er het inzingen; ik neem daar graag mijn tijd voor, soms is dat een 
uur. En rond 17 u naar de generale gaan. Daarna volgt het concert, ik ga dus vaak 
laat naar huis.  
 
- Je hebt dan allicht nog heel wat adrenaline, je bent dan niet meteen klaar om te 
gaan slapen… ?? 
 
Dat vind ik niet zo erg, ik ben een avondmens. Ik hou van de avond en de nacht. 
Soms heb ik wel vreselijke honger. En als ik dan eet, krijg ik weer volop energie… 
wat de slaap niet meteen bevordert ;-). 
 
En als er geen concert is, is het weer anders… Als ik ’s ochtends een begrafenis 
zing, begint de dag met zingen en studeer ik in de namiddag. Zoals nu bij 
voorbeeld met die rol van Pamina… teksten instuderen, goed leren uitspreken, 
gaan samenzitten met mijn Duitse coach om de teksten perfect te brengen… en er 
zijn natuurlijk veel repetities gepland op de meest uiteenlopende uren. 
Er is ook administratief werk: mails beantwoorden, facturen maken, programma’s 
samenstellen, CV doorsturen voor programmabrochures, muzikanten contacteren, 
die uitbetalen; sommige organisaties vragen ook om de piano zelf te huren… 
allemaal praktische dingen die veel tijd in beslag nemen. Dat is het niet-leuke stuk 
van de job, ik doe dat niet graag, tot 2 uur per dag achter mijn bureau zitten.  
Gelukkig heeft Kobe me daar altijd al bij geholpen, maar nu gaat hij dat helemaal 
overnemen. Met de baby die er bij komt wordt het anders wel heel moeilijk om 
zowel op artistiek vlak heel bezig te zijn als die praktische dingen erbij te nemen. 
 
Inderdaad, eens de baby er is, zal die wel wat van je energie vragen ;-) 
 
Zeker, het zal een serieuze aanpassing zijn. Maar, ik herinner me van toen Mila 
geboren werd dat één kindje best te doen is. Toen de tweede erbij kwam vond ik 
het pas heel hevig. Het was nochtans een heel makkelijke baby, maar ja, je zit 
met 2 heel verschillende ritmes… Terwijl het met één kindje heel flexibel kan 
verlopen. Ik gaf zo ooit borstvoeding net voor een concert, en mijn mama was er 
dan om Mila op te vangen terwijl ik zong… 
 
En heb je al een kribbe of opvang gevonden voor na je bevallingsverlof? 
 
Gelukkig wel, heel dicht bij ons, een onthaalmoeder, waar mijn petekindje nu zit, 
heel fijn… Ik ken de plek, op de buiten, met konijntjes. Ik heb er veel vertrouwen 
in. Helaas maar 3 dagen per week mogelijk, dus zoeken we nog een oplossing voor 
1 of 2 dagen. Want de oma’s en opa’s willen heel graag inspringen, en ze doen het 
ook veel, maar niet op vaste dagen… wat ik goed begrijp. 



 
Je staat dus voor een nieuwe uitdaging in je persoonlijk leven met de komende 
baby… Willen we samen eens een voorlopige balans opmaken van je professioneel 
leven? Waar ben je tot hier toe het meest blij om? En zijn er dingen die je anders 
zou doen als je kon herbeginnen? 
 
Ik ben het meest tevreden van het feit dat ik goed kan aanvoelen met wie ik graag 
samenwerk… Ik denk nu spontaan aan de samenwerking met Maarten 
Vandenbemden. De eerste keer dat ik met hem samenwerkte zat hij nog op het 
conservatorium, een heel jonge gitarist van nauwelijks 20 jaar. Ik voelde intuïtief 
dat hij een bijzonder iemand was. Hij is heel getalenteerd, hij studeerde op zijn 
23e af met 100% van de punten! Met hem samenwerken is heerlijk, hij is echt 
iemand die in het moment speelt, hij ademt muziek. Ik ben blij dat ik hem heb 
vastgehouden. Wij geven nu concerten samen, we werken aan een CD-opname. Ik 
heb weinig samenwerkingen gedaan in mijn leven die echt tegenvielen of misschien 
heb ik die herinneringen verbannen ;-) 
Het reizen ook, daar ben ik blij om. Ik heb in Brazilië gezongen vorig jaar, in 
Oeganda met een goede vriend die Jacques Brel brengt, in Congo, in Italië met 
Maarten nu, dit jaar nog concerten in Duitsland (Stuttgart)… Het is fijn te kunnen 
reizen en zo een stukje van de wereld te zien. De kinderen kunnen er goed mee 
leven, ze zijn eigenlijk zo groot geworden. Een hele tijd geleden had ik eens een 
project van 6 weken, maar toen kwam Kobe af en toe met hen af. We vinden altijd 
wel oplossingen, want ja, ik wil mijn kinderen ook geen 6 weken missen. 
 
En hoe zie je jezelf evolueren, over een tiental jaar? 
 
Ik heb wel wat collega’s die gefrustreerd zijn omdat ze iets najagen en niet 
bekomen wat ze willen. Ik denk dat ik eerder realistisch ben… ik heb zeker dromen 
maar ik wil vooral ook gelukkig zijn met het zingen. Het zingen op zich is zo fijn, 
het geeft me elke dag energie. Ik hoop dat ik dat altijd hou, het plezier in de 
schoonheid van het zingen. En pas op, het kan je wel overkomen dat je dat wat 
verliest, in heel drukke periodes, als het zingen bijna een “job” wordt. Je moet 
dat herkennen in je lichaam, en dan denken “opgelet, nu ben je enkel aan het 
zingen om te zingen, voor brood op de plank…”. Het is zo belangrijk in onze job dat 
we de essentie niet uit het oog verliezen… en dat hoop ik over 10-15 jaar nog ten 
volle te voelen. Het is in elke job zo natuurlijk. Bij ons komt er nog bij dat we 
bezig zijn met zo iets fragiels als 2 stembandjes. Je kan daar altijd iets aan voor 
krijgen. Mijn coach, Charlotte, is zo 10 jaar uit het vak geweest door een zware 
allergie aan pollen die haar stembanden deed zwellen. Ze kon niet meer zingen, 
moest hele tournees afzeggen, een echte ramp. Het is dus wel nodig de stem te 
verzorgen, niet te belasten, ze te kennen… Ik heb een stevige stem, maar ik doe 
ook niet zot. Niet drinken, niet roken, dat is not done, zeker niet voor sopranen. 
En slapen, voldoende rusten, dat is ook heel belangrijk. 
En wat echte plannen betreft… ik vind het een beetje té spannend om die uit te 
spreken. Ik droom nog wel van goede samenwerkingen, die me op een hoger niveau 
kunnen tillen. Ik zou ook nog graag meewerken aan een groot 
muziektheaterproject. Dat is even geleden. Ik heb een tijd heel veel muziektheater 
gedaan in België met Transparant, met muziek Lod. Ik heb ook acteerwerk gedaan 
in een paar films en series, maar dat was vooral muzikaal. Zo speelde ik onlangs 



een rol in de Amerikaanse film “A quiet Passion” waar ik ook een heel mooi lied 
van Schubert (Nacht und Traüme) zing.  
Nu ben ik in een periode met heel veel concerten met orkesten en met mijn eigen 
ensembles wat me veel laat reizen, het is heel tof. Ik bereid ook een paar 
concerten voor met Qotob trio, een jazz trio (een Syrische cellist, accordeon en 
een pianist).  We vertrekken van liederen van Duparc en Fauré en die verglijden in 
hun filmisch-jazzy minimalistische wereld… heel tof. Een heel fijn trio, ze zijn 
goed bezig. Ze hebben in de AB gespeeld en in Bozar, heel toffe mensen. Dat doe 
ik wel vaker, dat zit wat in mijn genen.  
Maar ik zou nog heel graag eens in een groot muziektheaterproject werken, met 
acteurs, met dansers. Zo’n groot project, dat heeft iets bijzonders, je komt in een 
soort ‘familie’ terecht. Het voelt goed aan, een klein deel te mogen zijn van een 
grote machine. 
We zien wel of het er van komt… 
 
 

 
 
 


