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Oud-leerling Conservatorium 
Maastricht lanceert “Lotus 
Dreams”in Jakarta, Indonesië 

Christel Veraart reist over de hele wereld, doet overal haar inspiratie op en 
maakt er de fijnste muziek van. Niet in een hokje te stoppen, wereldmuziek van 
een andere orde. Paul Weelen (TIC) 

Christel Veraart, oud-leerling van het Conservatorium Maastricht en winnaar van 
meerdere Amerikaanse onderscheidingen voor haar werk als componist, heeft deze 
maand in Jakarta haar nieuwste album “Lotus Dreams” uitgebracht.  

Veraart studeerde piano bij Jo Dusseldorp en Tonie Ehlen en later zang bij Gemma 
Visser, voordat ze Nederland verliet en inruilde voor Argentinië, Brazilië, Mexico, de 
Verenigde Staten en Indonesië. Het zal niet als een verrassing komen dat haar muziek 
vooral geïnspireerd is door de landschappen die haar omringden op haar 
omzwervingen in de wereld.  

Na jarenlang als uitvoerend musicus werkzaam te zijn geweest wendde ze zich tot de 
meer introspectieve wereld van componeren. Voor haar werk als componist ontving 
ze in 2014 de prestigieuze Rasmuson Individual Artist Award, gevolgd door een 
onderscheiding van de Alaska State Council on the Arts in 2016 en de Connie 
Boochever Fellowship in 2017. Ze won prijzen voor haar filmmuziek en muziekvideo’s 
en haar muziek was meerdere malen te horen in het Amerikaanse radioprogramma 
“Hearts of Space”. 

Veraart heeft inmiddels zeven albums op haar naam staan en haar muziek is 
uitgevoerd in film-, dans- en theaterproducties, zowel in de Verenigde Staten en tal 

https://www.facebook.com/christelveraart?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCB9fOHExa0hM30N7BtjzikTooOCD5C8HtVdyNkmSDUUiTl0kZ7prwek9J3erQd53bSdAn9Fa_Uda5d&fref=mentions


van andere landen. Amsterdamse theaterbezoekers zullen zich misschien haar 
soundtrack herinneren voor het toneelstuk “The Child Behind the Eyes” dat vorig jaar 
tijdens de herdenkingsvoorstellingen voor de Israëlische toneelschrijver Nava Semel 
te horen was in Amsterdam en Den Haag. 

Haar album “Lotus Dreams” is beïnvloed door de geluiden van Azië. Met behoud van 
de meditatieve kwaliteit van haar vorige albums, mengt Veraart in “Lotus Dreams” 
zowel oosterse als westerse muziekstijlen. Bamboefluiten, Chinese violen en de 
Indonesische gamelan zijn te horen, samen met westerse wind en snaarinstrumenten. 
"Voor mij draait alles om dromen”, zegt Veraart.”Tegenwoordig omarmen veel 
mensen de oosterse filosofie in yoga en meditatie. Het is hetzelfde in de muziek - het 
Oosten omhelst het Westen, en het Westen omhelst het Oosten. Er zijn geen strikte 
grenzen. Sommige composities in “Lotus Dreams” ontstonden puur in mijn 
verbeelding, andere werden beïnvloed door mijn reizen in Azië." 

Het titelnummer “Lotus Dreams” weerspiegelt de torenhoge harmonieën van haar 
verbeelding. De erhu - een gebogen, tweesnarige Chinese viool - zingt overal haar 
bezielend lied. Veraarts album werd voltooid in Jakarta, ver van Alaska waar ze haar 
laatste albums opnam. Hoewel het contrast misschien dramatisch lijkt, streeft Veraart 
altijd naar een universele muzikale taal die mensen over grenzen heen verbindt. 
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