
 
Biografie Eva Kroon 

Geroemd om haar speciale ‘vermogen om de in de muziekstukken verwerkte stemmingen – van verdrietig tot 
uitbundig – tot uitdrukking te brengen’, heeft alt-mezzo Eva Kroon de afgelopen jaren in de Nederlandse 
muziekwereld een plek verworven als een geziene zangeres in rollen voor de lagere vrouwenstem. Daarbij 
stuwde ze bijvoorbeeld de derde akte van Offenbachs Les contes d’Hoffmann ‘naar een zelden gehoord 
hoogtepunt’(Theaterkrant). 
Eva Kroon studeerde piano en zang aan de conservatoria van Utrecht en Den Haag en verkreeg haar master 
in Opera Singing bij de Dutch National Opera Academy. Tot haar eerste rollen behoren de Zweite Dame 
(Die Zauberflöte), Gluck’s Orfeo en Purcell’s Dido. Ze volgde workshops in Berlijn en bij De Nationale 
Opera (Frans repertoire, met Jean-Philippe Lafont en Leontina Vaduva). Van 2012 tot 2017 werd ze gecoacht 
door Abbie Furmansky. 
Nadat ze met dirigent Stephane Denève gewerkt had, als understudy in Poulenc’s Dialogues des Carmélites in 
2015 (waarbij ze een stem achter de schermen vertolkte en een paar keer op ging voor een van de 
kloosterzusters), werd ze een regelmatige gast bij De Nationale Opera. Ze zong Anna tegenover Eva-Maria 
Westbroek’s Didon in een scène uit Les Troyens van Berlioz in een speciaal galaconcert. Ze trad met dezelfde 
sopraan op als Musico in Manon Lescaut. 
Stemmen achter de schermen zijn een soort specialiteit geworden bij De Nationale Opera, nu Eva Kroon er 
heeft gezongen naast Günther Groissböck en Christopher Ventris als de Stimme in Parsifal en ze er 
internationale aandacht trok als een ‘aantrekkelijk zingende’ (Bachtrack)  Voix de la mère in Les contes 
d’Hoffmann, naast Ermonela Jaho’s Antonia en Erwin Schrott’s Docteur Miracle, waarover website 
www.offenbach-hoffmann.de schreef: ‘Dit uitstekende zangerstrio bood een hoorgenot dat niet gemakkelijk zal 
kunnen worden overtroffen.” In seizoen 2019-2020 zal Eva te horen zijn als de Stimme von oben in Strauss’s 
Die Frau ohne Schatten. 
Gedurende de zomer van 2018 ging Eva Kroon even buiten de grenzen van haar natuurlijke Fach toen ze 
gevraagd werd voor de rol van Amneris in Aida voor Opera Spanga, een ‘schitterend’ optreden volgens NRC 
Handelsblad. Het Britse tijdschrift Opera schreef: ‘De meest complete performance kwam van Eva Kroon – 
haar beheersing van de woorden, de muziek en het drama was zodanig dat de productie had kunnen worden 
opgezet als Amneris.’ 
In seizoen 2018-2019 zong Eva de rollen van Cook/Woman/Ritual Singer in de wereldpremière van Micha 
Hamel’s Caruso a Cuba (‘Eva Kroon’s mezzo was mooi en boterachtig’ zei Opera Today) voor De Nationale 
Opera. In april 2017 creëerde ze de hoofdrol van keizer Wilhelm in Jan-Peter de Graaffs kameropera De 
Grens en herhaalde haar rol in een uitgebreidere versie van het werk, dat in de herfst van 2018 bij Opera Zuid 
werd uitgevoerd. Naast haar optreden in Frau ohne Schatten zal Eva Kroon in 2019-2020 te zien zijn in 
Wagner’s Die Walküre als Grimgerde, in een cast met Martina Serafin, Eva-Maria Westbroek en Iain 
Paterson en in de productie van Pierre Audi. 
Op het operatoneel heeft Eva gewerkt met dirigenten zoals Stéphane Denève, Marc Albrecht en Carlo Rizzi. 
Op het concertpodium was ze solist in Bachs Mattäus-Passion in het Koninklijk Concertgebouw en in werken 
als het Requiem  van Verdi, Rossini’s Petite messe solenelle, het Requiem van Mozart en de Johannes-Passion 
van Bach. Ze heeft liedercycli van Mahler, Wagner, Brahms en Strauss uitgevoerd. Ze is regelmatig op de 
Nederlandse radio te horen geweest, tijdens optredens en interviews. 
Eva bereidt rollen voor als Erda in Das Rheingold en Siegfried, Erste Norn in Götterdämmerung and 
Geneviève in Pelléas et Mélisande. Haar docente is de bekende dramatische sopraan Nadine Secunde. 


