Zeger Vandersteene (Gent, 5 juni 1940) is een Vlaamse tenor. Hij zingt zowel opera, lied als oratorium.
Jeugd en opleiding
Vandersteene studeerde aan het Sint-Lievenscollege (Gent). Hij zong reeds als jongen de sopraansolo’s in de
bekende Schola Cantorum van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Vier jaar lang zong hij er
de gregoriaanse propriumgezangen en de grote polyfonisten, maar ook Bach, Händel, en veel romantische
muziek.
Vandersteene studeerde burgerlijk ingenieur aan de Rijksuniversiteit Gent, maar besloot voor de muziek te
kiezen. Hij werkte aan zijn zangtalent bij bekende zangers en specialisten, zowel in de sector van
de authentieke benadering, als bij de vertolkers van de hedendaagse muziek. Zijn coach is Yva Barthelemy.
Als lichte tenor studeerde en zong hij onder specialisten zoals Nicolaus Harnoncourt, Frans Brüggen, John
Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe en Ton Koopman, voor Oude Muziek en barok. Voor het meer
hedendaagse repertoire zong hij met Henri Pousseur, Peter Schat en Reinbert de Leeuw. Internationaal
maakte hij onder meer opnamen voor Harmonia Mundi en Erato.
Zijn vaste begeleider is Levente Kende.
Repertoire en activiteiten
Hij zingt in muziekcentra van Oost– en West-Europa, de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Amerika, Israël en
Japan. Zijn repertoire is uitgebreid, van Gregoriaans over Middeleeuwen, Renaissance, Barok tot
hedendaags. Hij legde zich vooral toe op Oratorium en andere vocale werken met orkest. Toch vertolkte hij
ook vele barok-opera's. Hij werkte met diverse dirigenten.
Creaties en plaatopnamen
Hij
creëerde
zelf
zes
hedendaagse
opera's
op
de
internationale
scène
(München, Venetië, Berlijn, Amsterdam en Zürich). Hij maakte een vijftigtal platen en cd's en geeft
masterclasses in Japan, Mexico, Oostenrijk en in Brugge. Hij is gast-professor aan de Universiteit van
Mexico-Stad (Conservatorio Nacional), aan de Nihon University van Tokio en de Mukogawa University
te Osaka. Hij werd uitgenodigd om op de Belgian Day van de wereldtentoonstelling in Aichi (Japan), in juni
2005, een concert te geven met het Pioneer Symphonic Orchestra, waarin hij Lodewijk Mortelmans'
en Samuel's orkestliederen vertolkte, naast Japanse liederen. Hij is ereprofessor aan het departement
Muziek en Drama van de Hogeschool te Gent.

