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Caroll Vanwelden – Sings Shakespeare Sonnets 3
“Alle goede dingen bestaan uit drie” dit moet de Belgische Caroll Vanwelden ook gedacht toen 
ze besloot een jazz-trilogie rond de Shakespeare sonnetten te schrijven. Reeds in 2012 en 2014 
had de componiste en pianiste zich het thema van de 154 sonnetten van Shakespeare, op haar 
zeer eigen en meelevende wijze eigen gemaakt. Dit resulteerde in twee zeer geprezen releases 
waarna ze te gast was op heel wat Europese festivals. In 2012 én 2014 verdiende ze met deze 
cd’s trouwens het label “Album van de Week” op de Noord-Duitse Radio. Stereo Magazine   
maakte er de “CD van de Maand” van, en noemde het een “hoogtepunt voor audiofielen”.  

De artieste begon een multidimensionale muzikale en lyrische reis, die met de nieuwe 
JazzNArts Records release “Caroll Vanwelden Sings Shakespeare Sonnets 3” op 21 juli 2017, 
zijn climax maar tegelijkertijd ook een briljant einde kent. Op de laatste cd van deze trilogie, 
toont ze ons eens te meer haar zeer originele en heel eigen benadering van de interpretatie van 
de meest beroemde sonnetten van de Engelse grootmeester. 

Ondertussen heeft deze getalenteerde Belgische zes albums uitgebracht onder eigen naam.  
Daarin toont ze haar variatie aan vaardigheden en blijft ze boeien door haar erg warme en  
kleurrijke stem. Passie voor melodieën blijft de rode draad door haar  oeuvre.  De  klanken-
kunstenares slaagt erin op het ene moment zeer melancholisch te klinken waarna ze het publiek 
in het volgende moment, bijna explosief, overweldigt door de intensiteit en de kracht van haar 
stem. Ze geeft energie, maakt emoties los en betovert met hypnotische lichtheid. Dit in combi-
natie met de thematische discussie over Shakespeare en zijn passie voor de voortplanting van de 
oneindige liefde, zorgt voor een nooit gezien expressieve basis. 

Met haar composities gebaseerd op 48 sonnetten mag Vanwelden zich inmiddels rekenen tot één 
van de meest gerenommeerde vertolkers wereldwijd. Zij slaagt erin de genialiteit van Shake-
speare te vertalen in muzikale parels, waardoor de gedichten niet alleen veel toegankelijker 
worden, maar waardoor ze ook de lyriek van de grootmeester multidimensionaal maakt: tekst en 
muziek versmelten wonderwel in haar bewerkingen. Haar composities zijn voor velen een sleutel 
tot en een opstap naar het werk van de Elizabethaanse bard, met als eeuwige thema’s: de on-
eindige liefde, jaloersheid, seks, obsessie, schoonheid maar ook sterfelijkheid en verval. 

"De drijfveren en visie van Shakespeare zijn tegelijkertijd fascinerend en universeel. In al zijn 
motieven zie ik mezelf terug en vind ik een groot deel van mijn inspiratie”, zei de muzikante. 

Muzikale ondersteuning krijgt de pianiste van drie van de meest opwindende en succesvolle mu-
zikanten in Duitsland. Op trompet en bugel, horen we de Mannheimer Thomas Siffling wiens 
elegante melodieën perfect samengaan met Vanweldens unieke en warme stem. De uit Stuttgart 
afkomstige bassist en docent, Mini Schulz is alweer van de partij met zijn dragende,  diepe 
grooves en zijn typische strijkwerk. Nieuwkomer Jens Düppe, uit Keulen, draagt met zijn geva-
rieerde en rijke klankpallet op drums en percussie bij tot de complexe ritme veranderingen en 
de muzikale rijkdom van de groep. 

Met “Sings Shakespeare Sonnets 3” zet Caroll Vanwelden een magisch en perfect uitroepings-
teken achter een muzikaal spannende trilogie. De gedurfde aanpak en artistieke verwerking van 
de sonnetten lukt bijna speels. Het resultaat is een album voor de klassieke jazz fans, liefheb-
bers van poëzie of de eenvoudige muziek kenners. Puur genot van het eerste tot het laatste stuk 
of van vers tot vers. 
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Band: 
Caroll Vanwelden - Vocals / Piano / Arrangements 
Thomas Siffling    - Trumpet / Flugelhorn 
Mini Schulz      - Double Bass 
Jens Düppe       - Drums / Percussion 

Tracklist:         
1. My mistress’ eyes - sonnet 130 03:29  
2. Shall I compare thee - sonnet 18 03:09  
3. What’s in the brain - sonnet 108 05:13 
4. That time of year - sonnet 73 03:28 
5. To me fair friend - sonnet 104 03:34 
6. Alas, ’tis true - sonnet 110 03:59  
7. No longer mourn for me - sonnet 71 03:32  
8. In the old age - sonnet 127 03:46   
9. From fairest creatures - sonnet 1 03:39  
10. Say that thou didst forsake me - sonnet 89 01:46 
11. Some say thy fault is youth - sonnet 96 04:49 
12. Like as the waves - sonnet 60 01:37  
13. Tired with all these - sonnet 66 03:06 
14. What potions have I drunk - sonnet 119 03:34 
15. When in disgrace with fortune - sonnet 29 02:57  
16. When my love swears - sonnet 138 03:59 

Total Time: 55:47 

Tourdates: 
2017 
07/07 Shakespeare Festival Globe Theater Neuß (Deutschland) 20h  
08/07 Shakespeare Festival Globe Theater Neuß (Deutschland) 20h 
10/09 Hessische Kultursommer Neckarsteinach in Mittelburg (Deutschland) 
15/09 Mönchengladbach (Deutschland) 
16/09 Herten im Glashaus (Deutschland) 
29/09 BIX Jazzclub Stuttgart (Deutschland) 
19/10 Enjoy Jazz Festival Club Speicher 7 (Deutschland) 
14/12 Altes Pfandhaus Köln (Deutschland) 
2018 
26/05 JazzNight Karlsruhe (Deutschland) 

Contact: 
www.carollvanwelden.com 
info@carollvanwelden.com 
www.facebook.com/caroll.vanwelden 
Mobile BE +32 477 43 80 12 
Mobile DE +49 173 69 87 454
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