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Marlies de Waard, zangeres, actrice en koordirigent, heeft jarenlange ervaring in het theater.
Zij volgde de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht en haalde later, via
staatsexamens, het diploma Conservatorium Solozang. Zij had zangles van o.a. Aafje Heynis en
Lucia Meeuwsen en volgde bijscholingscursussen op het gebied van stemvorming en mime.
Door de jaren heen werkte zij als actrice bij verschillende theatergroepen zoals jeugdtheatergroep
Genesius, de Noordelijke Toneelvoorziening en Theater te Water te Groningen. Als zangeres was zij
regelmatig te horen als soliste bij concerten met koor en orkest en in de Opera te Spanga.
Door deze verschillende achtergronden en ervaringen ontwikkelde zij een persoonlijke stijl.
Regelmatig brengt zij met pianiste Chaya Schim van der Loeff liederenprogramma’s en muzikale
Opera-acts, waarbij zij zich laat inspireren door de persoon of de gelegenheid waarvoor het is
bedoeld. Humor, stijl, kwaliteit en de wisselwerking met het publiek zijn daarbij haar grootste
uitdaging en inspiratiebron!

De pianiste Chaya Schim van der Loeff heeft ruime ervaring in kamermuziek en liedbegeleiding.
Zij studeerde aan het Constervatorium te Groningen, o.a. bij Thom Bollen, waar zij zangstudenten
begeleidde bij hun afstudeerconcert. Verder maakte zij deel uit van de cabaretgoep Typisch en
was jarenlang de vaste pianiste bij Opera della Casa. Daarnaast was zij gastpianiste bij o.a. het
zigeunergezelschap Romanesca. In de rol van pianodiva Colette de la Côté, begeleidt zij ‘haar
gasten’ die zij uitnodigt voor speciale gelegenheden en concerten. Chaya Schim van der Loeff,
die zich als een vis in het water voelt wanneer humor en de wisselwerking met het publiek
‘in het spel’ zijn, werkt regelmatig mee aan de liederenprogramma’s en muzikale Opera-acts
met Marlies de Waard. ProgrammaProgramma

SalonDell’ArteSalonDell’Arte

6130_SALON_DELL'ARTE_PROGRAM_70107:6130_SALON_DELL'ARTE_PROGRAM_70107  03-01-2007  12:21  Pagina 1



Salon Dell’ArteSalon Dell’Arte

Salon Dell’Arte Marlies de Waard, zang

Chaya Schim van der Loeff, piano

Liederen van o.a.
Brahms, Mahler, Schubert, Schumann
en Strauss.

pauze

Opera-aria's van o.a.
Puccini, Rossini, Tchaikovsky en Verdi.

Marlies de Waard brengt in Salon Dell ’Arte een
muzikaal theatraal programma met klassieke liederen
en opera-aria’s. Hierbij weet ze met haar humor en
improvisatietalent het publiek direct te boeien en bij
haar optreden te betrekken.

Marlies wordt aan de vleugel begeleid door
Chaya Schim van der Loeff die zich als een vis in
het water voelt wanneer humor en de wisselwerking
met het publiek ‘in het spel’ zijn.
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