Jean-Sébastien Beauvais, counter-tenor
Jean Sebastien Beauvais zong op jonge leeftijd in het kinderkoor van de kathedraal
van Monaco. Naast zijn orgelstudie verdiepte hij zich in oude muziek aan het
Conservatorium in Toulouse bij Guillemette Laurens en Howard Crook.
Na het behalen van zijn Bachelor Oude Muziek zang aan het Centre de Musique
Baroque de Versailles, vervolgde hij zijn Bachelor en Master Klassiek Zang aan
het Conservatorium van Amsterdam bij Valerie Guillorit en zette zijn opleiding
voort aan de Dutch National Opera Academy van Alexander Oliver met sopraan
Claron Mac Fadden en coach David Bollen.
Jean-Sebastien zingt Oratoria zoals de Messiah en het Dixit Dominus van Handel,
het Stabat Mater van Pergolesi, het Magnificat, de Johannes passie van J.S.Bach,
en solo cantatas van Vivaldi en Scarlatti. Hij wordt veelvuldig gevraagd om
medewerking te verlenen aan concerten met verschillende ensembles in den
binnen- en buitenland.
Meer recente rollen zijn onder andere Fernando in “Don Chisciotte in Sierra
Nevada “ van Conti, geproduceerd door Opera aan het IJ en het Utrechts Barok
Consort onder Jos Van Veldhoven, Oberon in Britten’s “A Mid Summer Night’s
Dream” met de Dutch National Opera Academy o.l.v. Lucas Vis, Ottone in
“L’Incoronazione di Poppea” van Monteverdi o.l.v. Glenn Wilson en regie Javier
Lopez Piñon, Cesare in “Giulio Cesare” van Handel voor de festival Opera aan zee
in Noordwijk en de profeet Daniel in “Belshazzar” van Handel, regie Serge van
Veggel.
Afgelopen seizoen, was hij onderstudie van Gary Boyce in “Orfeo ed Euridice”
van Gluck, in de succesvolle openlucht opera in het Paleis Soestdijk, geproduceerd
door De Utrechtse Spelen en Jos Tie.
Daarnaast is Jean-Sébastien vast verbonden aan zowel het basiskoor
als ook aan het ripieno-ensemble van de Nederlandse Bachvereniging
o.l.v. Jos van Veldhoven, waaraan hij in 2007
zijn medewerking
verleende bij een CD-opname van motetten van Bach en Schütz, “Beloved
Beautiful”, die in solistische bezetting werd uitgevoerd bij Channels
Classics Record.
Op dit moment, wordt hij vocaal begeleid door Ira Siff en daarnaast werkt hij met
muzikale coach Peter Nilsson.

