Amira Willighagen
Amira Willighagen (Nijmegen, 27 maart 2004) is een Nederlandse
sopraan die aria's uit bekende opera's vertolkt.
Willighagen verwierf op 9-jarige leeftijd wereldwijde bekendheid toen
zij in het tv-programma Holland's Got Talent de aria "O mio babbino
caro" uit de Italiaanse opera Gianni Schicchi ten gehore bracht. Haar
auditie werd op YouTube meer dan 20 miljoen keer bekeken en
leverde haar een masterclass bij André Rieu op. In de daarop
volgende liveshow zong zij het "Ave Maria" van Charles Gounod. Op 28 december 2013
won zij de finale met haar uitvoering van "Nessun dorma" uit de opera Turandot. Door
deze talentshow te winnen verdiende ze een ticket om te gaan zingen in The Ultimate
Variety Show in Las Vegas: op 30 april 2014 trad ze daar op.
Eind maart 2014 werd haar in Engeland opgenomen debuutalbum genaamd Amira
uitgebracht. Op 5 april 2014 kwam het album nieuw binnen op de eerste plaats van de
Nederlandse Album Top 100. Daarmee is zij de jongste soloartiest ooit die op de eerste
plaats van de albumlijst heeft gestaan. Op 14 april 2014 ontving Willighagen een gouden
plaat voor 10.000 verkochte exemplaren. Eind augustus 2015 nam ze in België haar
tweede cd Merry Christmas op. Dit album bevat een selectie van diverse bekende
kerstliederen, aangevuld met beroemde aria's. Inmiddels is haar in Zuid-Afrika
opgenomen cd With All My Heart uitgebracht.
Op 8 november 2014 ontving Willighagen in de Pauselijke Urbaniana Universiteit de
Internationale Giuseppe Sciacca Prijs voor haar bijzondere prestaties en vaardigheden op
het gebied van muziek en zang.
In 2016 trad Willighagen diverse malen op tijdens de Classics Is Groot- en Afrikaans Is
Groot-concerten in Pretoria. Deze concerten werden in 2016 en 2017 uitgebracht op cd
en dvd. Door de door haar opgerichte stichting Gelukskinders wordt een deel van de
opbrengsten uit cd-verkopen en optredens besteed aan de bouw van speeltuinen voor
kansarme kinderen in Zuid-Afrika.
Naast zingen deed de jonge zangeres ook aan turnen en atletiek. Zo won zij in haar
categorie zowel in november 2012 als in november 2013 de Zevenheuvelenloop. In
januari 2014 won ze in haar categorie de Leemkuil-crossloop. Inmiddels is Willighagen
gestopt met atletiek om zich volledig op het zingen te richten.
In januari 2018 is Willighagen naar Zuid-Afrika – het geboorteland van haar moeder –
geëmigreerd. Redenen zijn de soepeler regels met betrekking tot schoolverzuim, zodat
de zangeres zich beter op haar carrière kan richten. In Nederland worden optredens
beperkt tot tien stuks per jaar. Daardoor moest de jonge sopraan talloze optredens
afzeggen.
Trivia

• Willighagen nam haar albums op met behulp van zangcoach Maike van der Wiel.
Websites
1. Amira wint Holland's Got Talent
2. Facebook
3. Amirafans
4. Amira online
5. Operaster Amira (13) verhuist naar Zuid-Afrika
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Laatste bewerking door Joop Letteboer op 22 april 2018 om 08:49
De originele en oudere versie van bovenstaand artikel staat op Wikipedia en is
beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen.
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