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Nieuw album betekent voor Janine Kitzen ook vrijheid
MUZIEK ALS TROOST
Na de euforie over het afronden van drie jaar studiowerk, volgt half
december de domper. Een nieuwe lockdown zet een streep door
de volle agenda. ‘Een teleurstelling, zeker’, kijkt Janine Kitzen terug.
‘We dachten dat we na bijna twee jaar corona weer de draad konden
oppakken. Een tijd waarin ik het optreden erg gemist heb, mijn reizen
naar Sicilië waar ik drie keer per jaar optreed in theaters of in de
buitenlucht. Onder meer op de plek waar een deel van The Godfather
is opgenomen. Ik kom er zo graag. Lastige jaren dus, maar ook een
periode waarin ik meer dan ooit heb ervaren hoe belangrijk muziek is.
Muziek heeft velen troost en hoop gegeven, mij ook. Misschien had
ik zonder de gedwongen werkloosheid nooit het album zo kunnen
inkleuren, zo de randjes kunnen opzoeken en mezelf uitdagen.
Gelukkig is van uitstel geen afstel gekomen. Contradictions ligt er, de
agenda staat opnieuw vol. Ik ben er blij mee.’

Janine Kitzen: internationaal in Limburg

‘Dromen hebben,
dat is pas rijkdom’
Janine Kitzen was een van de jongste studentes
zang ooit aan het conservatorium in Maastricht.
Ze studeerde cum laude af en kreeg met
haar sopraanstem meteen de hoofdrol in de
musicalproductie The Phantom of the Opera van
Joop van den Ende. Een ster met de wereld aan
haar voeten, maar ze koos haar eigen weg in de
muziekwereld. ‘Vrijheid is mij alles waard’, zegt
de geboren Kerkraadse die tijdens corona een
droom waarmaakte met haar eigen, bijzondere
album Contradictions.
Door JOS CORTENRAAD | Fotografie PAUL ROUS
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rie jaar heeft ze eraan gewerkt en eindelijk, in het najaar
van 2021, is haar album klaar. Met dank aan pianist
en toeverlaat Cor Bakker. De (Limburgse) theaters zijn
geboekt, de agenda staat vol met optredens. Janine
Kitzen kan niet wachten om Contradictions met het publiek te delen.
Twaalf nummers waarin klassiek en pop in elkaar versmelten. Waarin
het bekende Heaven Can Wait van Meatloaf in een ongekend jasje
is gegoten en het Ave Maria een nieuwe dimensie krijgt. Waarin de
sopraan zichzelf blootgeeft met een eigen lied, Secrets of the Heart.
GEDURFD ALBUM
Een gedurfd album waarin de sopraan net zo glanst als de muzikale
begeleiding, daar zijn de critici het wel over eens. ‘Ik wilde iets nieuws
brengen, iets spannends. Natuurlijk had ik een gelikt album kunnen
opnemen met klassieke nummers. Veilig. Maar ik heb gekozen voor
botsende stijlen, voor tegenstrijdigheid, voor het slechten van
grenzen. Omdat het hele leven tegenstrijdig is, soms ingewikkeld en
dan weer licht en vrolijk. Net als het leven is muziek niet zwart-wit,
niet in hokjes te stoppen. Er is yin en yang, altijd. Contradictions dat
ben ik, daar ligt mijn ziel in.’

MUZIEKSCHOOL
Janine Kitzen weet al heel vroeg dat ze zangeres wil worden. Als
klein kind zingt ze de hele dag, op haar achtste gaat ze op pianoles
en meteen daarna krijgt ze aan de muziekschool in haar woonplaats
Kerkrade de eerste zanglessen. Op haar zeventiende al trekt Janine
naar het Maastrichtse conservatorium waar ze haar zangstudie al
snel combineert met optredens in binnen- en buitenland en zelfs een
jaar onderbreekt om in Antwerpen te spelen in The Phantom of the
Opera. Na haar cum laude afstuderen in 2001 krijgt de sopraan de
hoofdrol aangeboden in dezelfde musical, deze keer in het Duitse
Stuttgart. Ruim twee jaar speelt ze er avond aan avond en groeit ze
uit tot een musicalster.

ONE WOMAN SHOW
Nu het album gereed is, broedt Janine Kitzen, moeder van dochter
Ella Maria en terug op haar geboortegrond, op een nieuw project. Ze
licht een tipje van de sluier op. ‘Ken je Tell Me on a Sunday van Andrew
Lloyd Webber? Een musical waarin een vrouw van de ene naar de
andere stad trekt, de liefde achterna. Het lijkt me geweldig om dit te
vertalen in mijn eigen One Woman Show. Sterker, ik ben ermee bezig
en hoop er volgend jaar mee te starten in de Limburgse theaters.
Mijn levensverhaal vertellen in liedjes, ook weer met originele en
verrassende begeleiding. Iets eigens.’
THUIS IN LIMBURG
De vraag wordt haar wel vaker gesteld. ‘Of ik mijn tijd in de musical
mis? Dat is voor mij geen thema. Maar ik sta voor alles open, ook voor
een musical, als het project tenminste artistiek interessant is. Ik ben
gelukkig in wat ik doe. Ik reis, geef les en treed overal op. In Australië,
Afrika, Europa; ik ga geen avontuur uit de weg. Thuis ben ik waar de
muziek is. Limburg is gelukkig een muzikale provincie. Geen wonder
dat ik hier zo goed aard en met regelmaat optreed. Zo ook straks op
het Medammecour in Concert meets WMC Kerkrade, in de kerstshows
van Jack Vinders. Ik ben blij dat ik niet hoef te kiezen, dat ik vanuit
Limburg internationaal kan werken.’

GEWELDIGE TIJD
‘Een geweldige tijd, een droom die uitkwam’, zegt ze. ‘Ik werd overal
herkend, journalisten en fotografen hingen bij de voordeur. Ik had het
nooit willen missen, spelen voor tweeduizend mensen op een avond.
Volle zalen, applaus. Heerlijk. Maar toch begon er iets te knagen. Ik
miste mijn vrijheid. Vergis je niet, zo’n musicalproductie vergt het
uiterste, je moet op alles letten. Niet verkouden worden bijvoorbeeld
en heel vaak aanwezig zijn bij presentaties en bijeenkomsten. Ik
kwam er uiteindelijk achter dat ik dit niet mijn hele leven wilde doen.’
IL MIO SOGNO
Ze vestigt zich na haar musicaltijd in Maastricht als zelfstandig
ondernemer en sopraan, geeft les, staat zeer regelmatig als soloartiest
op de bühne in binnen- en buitenland en richt zich onder andere op
opera- en operettewerk. Tegenwoordig geniet ze het meest van het
zelf creëren, het buiten de gebaande paden lopen. Vrijheid is wezenlijk
voor haar. Mooi voorbeeld is de eigen theaterproductie Il Mio Sogno
die ze op haar veertigste verjaardag in Kerkrade op de planken brengt.
Een show waarin Janine de hoofdrol vervult met achtentwintig
liedjes, ondersteund door in totaal veertig zangers, musici, dansers
en technici. Eerder bracht ze deze operatheatervoorstelling voor het
voetlicht in La Bonbonnière in Maastricht. ‘Fantastisch om te doen.
En tegelijk zo uitputtend. Je moet echt aan alles denken, alles zelf
regelen. En zorgen dat je iedereen kunt betalen. Rijk ben ik er niet van
geworden, maar ik heb er ook niet op toegelegd. Het mooie is dat het
iets van jezelf is. Dromen hebben, dat noem ik pas rijkdom.’
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