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Lieselot De Wilde (°1984, Gent) is een Belgische vocaliste, performer en maker. Ze haalde haar
diploma aan het Lemmensinstituut in Leuven met grote onderscheiding en studeerde later bij de
Nederlandse mezzosopraan Jard Van Nes. Ze is een veelzijdige en creatieve artieste. Ze treedt op
met oude muziek, liederen, muziektheatercreaties en met haar eigen creatieve projecten.
In 2014 nam ze deel aan de academy van Pierre Boulez tijdens het Lucern Festival, waar ze
vervolgens ook de eerste solo in Luciano Berio’s Coro zong, gedirigeerd door Sir Simon Rattle. Ze
won de eerste prijs van het Concours Axion Classic van de Belfius Bank, volgde masterclasses bij
Alain Buet, Greta De Reyghere, Axel Everaert en Udo Reinemann liet zich in de praktijk van de
vroege muziek introduceren door Erik Van Nevel, Dirk Snellings en Jill Feldman.
De Wilde werkt regelmatig samen met LOD muziektheater (o.a. voor i c o n en huis der verboden
muziekjes) en Zonzo Compagnie (HUSH-Henry’s dream machine) en toerde met hen naar Aldeburgh
Festival, Festival Avignon, Operadays Rotterdam, Festival TransAmériques Montréal, Gulbenkian
Musica Lisboa, Kunstenfestivaldesarts, De Singel Antwerpen, Opera Vlaanderen en les théâtres de
la ville de Luxembourg.
De Wilde was een van de drie solisten in de opera The Wasp Factory, een opera van de IJslandse
componist Ben Frost, naar het gelijknamige boek. Ze vertolkte de rol van een van de dochters in
Akhnaten van Philip Glass en die van Second Woman and First Witch in Dido en Aeneas. Ze
speelde Proserpine en Venus in Psyche van Matthew Locke en Madness in Cupid and Death van
Matthew Locke en Orlando Gibbons, met het Ensemble Correspondances.
De Wilde nam samen met het Apotheosis Ensemble van Korneel Bernolet het album Trois Visages
d’Hécate op en werkte mee aan de opname van Pigmalion van Rameau van hetzelfde gezelschap,
als Céphise. Ze is een vaste zangeres in projecten met Servir Anftico van Catalina Vicens,
waaronder het project en de opname City of Ladies rond de figuur van Christine de Pizan. Ze
werkte verder samen met Sofie Vanden Eynde, Hathor Consort en het Pluto Ensemble.
De Wilde vormt samen met jazzgitarist Peter Verhelst het ensemble Bel Ayre, wat letterlijk ‘mooi
lied’ betekent. Hun eerste album met Napolitaanse liedjes A Canzone ‘e Partenope (2017) werd
vaak gedraaid op Klara en leverde hun ook een invitatie op voor het jaarlijkse concert op het
Koninklijk Paleis. In 2020 volgde het album Entre-Temps.
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Recent gooide De Wilde ook hoge ogen met Around the world in 72 song. Voor dit onlineproject
vertolkt ze nummers van over de wereld terwijl ze zichzelf begeleidt op een draaiorgel. Ze volgt
hierbij op virtuele wijze de route van journalist Nellie Bly, die als eerste de wereld rondreisde in
72 dagen.
Ze werkt momenteel ook aan het Figurines-project, dat een reeks kunstwerken en performances
zal zijn waarin ze het heeft over kunstenaarschap en de menselijke conditie vanuit haar
persoonlijke en vrouwelijke perspectief. Het project gaat volgend jaar in première in het
Concertgebouw Brugge, in het kader van hun makerstrajecten, waar De Wilde gedurende de
komende twee seizoenen aan participeert.
http://www.lieselotdewilde.net
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