Oda Zoe Hochscheid
mezzosopraan en auteur van “Robin”
Oda is een gepassioneerde docent en een groot liefhebber van
koorzang, in het bijzonder van kinder- en jeugdkoorzang,
waarover ze zegt:
“Misschien wel de meest pure manier van muziek maken.”
Na haar eindexamen aan het Stedelijk Gymnasium Leiden
studeert Oda Duitse taal- en letterkunde, Musicologie en
Muziektheorie (verdiepingsstudie op het gebied van solfège,
harmonie, contrapunt en muziekanalyse) in München en
Amsterdam.
Ze start haar werk voor “Nieuw Vocaal Amsterdam” (NVA),
een kinder- en jeugdkoor van hoge kwaliteit, in 2005, het jaar
dat NVA wordt opgericht.
Aanvankelijk is ze als zang- en solfègedocent aan NVA
verbonden, vervolgens als general manager en uiteindelijk als
artistiek en zakelijk directeur. Ze draagt significatief bij aan
het definiëren van het opleidingstraject dat NVA aanbiedt, en
aan de artistieke profilering van NVA als gerenommeerde
“specialist in opera en muziektheater met kinderen en jeugd”. Ze schrijft een zangmethode voor
kinderen en jeugd vanaf 6/7 jaar en ouder getiteld “Robin” (eerdere werktitel “Zanglijster”).
Oda is internationaal actief als mezzosopraan. Ze diplomeerde zich in klassiek zang aan de
“Accademia Internazionale della Musica” in Milaan, en aan het Conservatorium “G. Nicolini” in
Piacenza. Onder leiding van haar docenten Adelisa Tabiadon, Luca Gorla e Loris Peverada
behaalde ze haar Masterdiploma, met specialisatie Opera Buffa, cum laude.
Ze verdiepte haar stilistische kennis bij Ton Koopman, Bruno de Simone, Sara Mingardo, Carolyn
Watkinson, Mara Galassi, Deda Cristina Colonna, Roberto Balconi, en anderen. Tenzij haar studie
in Italië deed ze ook ervaring als koorzangeres op, onder andere in het Kamerkoor van de
“Accademia Internazionale della Musica” in Milaan o.l.v. M. Valsecchi.
Oda debuteerde de volgende operarollen: Rosina in Rossini’s “Barbiere di Siviglia” (dir. M.
Fracasso), Ariodante in de gelijknamige opera van Handel (dir. R. Balconi), Vespetta in Albinoni’s
intermezzo “Pimpinone” (dir. M. Nitti), Proserpina in Peri’s “Euridice” (artistieke leiding M.
Galassi en D.C. Colonna); Sorceress e Spirit in Purcell’s “Dido and Aeneas” (dir. R. Balconi); Die
Hexe in Humperdinck’s “Hänsel und Gretel”.
Een live opname van het intermezzo Pimpinone, CD label “Casa Bongiovanni”, is sinds 2011
verkrijgbaar.
Oda heeft bovendien een brede ervaring in het uitvoeren van kamermuziek, van 1700 tot heden, en
van geestelijk repertoire. Onder andere zong ze als soliste in de Petite Messe Solennelle van Rossini
(dir. P. Bernelich), het Stabat Mater van Pergolesi (dir. L. Ghielmi), de Messiah van Handel (dir. F.
Bardazzi), en het Paas-Oratorium en de Actus Tragicus van Bach (dir. G. Duci).
Oda woont in de Italiaanse Dolomieten en is daar voorzitter van de stichting “Le Muse e le
Dolomiti”. Naast haar podiumactiviteit is ze veelgevraagd zangdocent en docent stemvorming voor
koren; zij verzorgde de cursus zang voor de jong talent afdeling van het Conservatorium van
Brescia.
odazoehochscheid.com
singwithrobin.com

