
    
 

Pieter De Praetere is een Belgische professionele contratenor. Als solist legt hij zich vooral 

toe op barokmuziek. Daarnaast gaat hij geregeld in op projecten rond muziektheater en 

contemporaine muziek.  

Pieter is geboren in een muzikale familie. Toen hij op zijn 10de zijn falsetstem ontdekt had in 

het kinderkoor van zijn vader, ging hij stemvorming en zang volgen bij Pascal Devreese in 

Ronse. Op zijn 16de trok hij naar countertenor Steve Dugardin in Antwerpen. 

Tijdens zijn studies Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Gent ging hij lesvolgen bij 

Hilde Coppé. Daarna trok hij naar het Koninklijk Conservatorium Brussel bij Lena Lootens. 

Ook vandaag is deze laatste zijn coach voor stem en carrière.  

Als jonge solist heeft Pieter al een aardig repertoire opgebouwd. Zo had vertolkte hij 

solistenrollen in Messiah van Händel, Stabat Mater van Pergolesi, Gloria Vivaldi en een 

aanzienlijk aandeel van cantates, motetten en oratoria van J.S. Bach (Magnificat, 

Weihnachtsoratorium, solocantate Vergnügte Ruh, etc…).  

Pieter werkte samen met dirigenten en artiesten als Wim Verdonck, Geert De Praetere, 

Patrick Peire, Paul Dombrecht, Diederik Glorieux, David Anne, Jan Sciffer, Lode Vercampt. Hij 

zong met orkesten als Belgian Brass, Il Fondamento, Collegium Brugensis, the New Baroque 

Times…  

Dit seizoen gaat Pieter op tournee met de Antwerpse theatercompagnie Lodewijk/Louis met 

het tragikomische muziektheater ‘De man die over de draad kwam’. Nog meer muziektheater 

speelt hij in de Minard Gent met duizendpoot Rik Debonne. Op dit moment leent hij zijn stem 

aan de soundtrack van de nieuwste kortfilm van Toon Loenders i.s.m. de nyckelharpaspeler 

Didier Francois. Volgend seizoen werkt Pieter opnieuw aan de herneming van ‘De Man die 

over de Draad kwam’. Met componist Diederik Glorieux en acteur Stefaan Degandt komt er 

de kindervoorstelling ‘Soep zonder Snor’. Verder staat ook 3x Gloria van Vivaldi op het 

programma en voor 2018 staat er een reeks Mattheuspassies in de steigers.  
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