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Biografie - uitgebreid 
Elke Jansen studeerde klassiek piano en lichte muziek zang aan het 
conservatorium in Arnhem, en enkele jaren muziekwetenschappen in Utrecht. 
Daarnaast haalde ze de propedeuse Nederlands, volgde drie maal de Kurt 
Thomas Cursus (koordirectie) en deed de opleiding Dirigent Licht Vocaal van 
Tijs Krammer, die ze met een 9,5 afsloot.  
 
Elke is dirigent/coach van vrouwenkoor Zijdelinks, theaterzanggroep Schudden 
voor Gebruik en zanggroep Vocal Vibes, en geeft regelmatig 
(koor)zangworkshops aan groepen in alle soorten en maten. Als pianiste, 
zangeres en componiste werkt ze samen met zangers, acteurs en andere 
podiumkunstenaars, onder wie cabaretière Hester Macrander. Ze schrijft liedjes 
voor verschillende gelegenheden, van een oma die tachtig wordt tot een 
compleet kleinkunstprogramma. Met Hester Macrander maakte ze in 2013 de 
cd Goedgemutst, die in de NRC vier sterren kreeg. Elke schrijft en arrangeert 
ook koorcomposities op maat. Voor Schudden voor Gebruik schreef ze het 
avondvullende muziektheaterstuk Momo en de Tijdspaarders, op een libretto 
van Natasha Schulte, dat in maart 2013 in première ging.  
 
Elke Jansen was van 2003 tot 2008 vaste muziekrecensent van De Gelderlander 
en was ook jarenlang vaste tekstschrijver van de Arnhemse Vereniging Voor 
Kamermuziek en Het Gelders Orkest. In 2005 verscheen van haar hand het 
boek De Kunst van de koordirectie, een kleurig naslagwerk ter gelegenheid van 
veertig jaar Kurt Thomas Cursus. Sinds kort is ze eindredacteur van 
ZINGmagazine, hét tijdschrift voor zingend Nederland, waarvoor ze ook de 
hoofdinterviews en andere artikelen schrijft. Begin 2014 heeft Elke stichting 
Vocal Vibes opgericht. Doel is het bevorderen en promoten van zingen in 
groepsverband, met als motto ‘hoe eerder hoe beter’. Vocal Vibes organiseert 
allerlei zangactiviteiten, met extra aandacht (= korting) voor jongere zangers. 
 
Biografie - kort 
Elke Jansen is dirigente van vrouwenkoor Zijdelinks, theaterzanggroep 
Schudden voor Gebruik en zanggroep Vocal Vibes, en geeft zangworkshops in 
alle soorten en maten. Als pianiste, zangeres en componiste werkt ze samen 
met verschillende podiumkunstenaars, onder wie cabaretière Hester Macrander. 
Elke schrijft liedjes – tekst én muziek – op maat, en componeert en arrangeert 
voor verschillende bezettingen. Daarnaast is ze eindredacteur van 
ZINGmagazine en oprichter van stichting Vocal Vibes. www.elkejansen.nl 
 


