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The English Trouwambtenaar – Zangeres - Entertainer 
 
Mijn 20 jaar ervaring als zangeres, comédienne, presentatrice en zingende 
ceremoniespreker zet ik met alle plezier in om voor jou een sfeervolle 
huwelijksceremonie of intiem feestje neer te zetten! Als muzikale en gezellige 
eenvrouwszaak kan ik jou de volgende diensten aanbieden:  
Motown, black gospelmuziek, blues, jazz, soul en zelfs een zingende telegram service. 
Ook kan ik borrelavond of receptie organiseren op een unieke trouwlocatie in 
Amsterdam.  
 
Over mij 
Mijn afkomst is Afro-Caribisch (Jamaicaans en st.lucia) en ik ben opgegroeid in London, 
maar tegenwoordig alweer jaren woonachtig in Amsterdam. De 40 ben ik net 
gepasseerd (maar vertel dat niet verder!). Nadat ik de opleiding Jazz en Lichte Muziek 
afgerond had, ben ik onderdeel geweest van verschillende soul, - en gospelkoren. Ook 
heb ik diverse zanglessen en kleinkunst cursussen gevolgd. Maar mijn voornaamste 
activiteit was toen al zingende presentatrice.  
 
Ik heb een keer voor Bisschop Desmond Tutu gezongen, één van mijn grootste 
prestaties en een hoogtepunt in mijn carrière. Ook heb ik gespeeld met Solomon Burke 
en Leela James tijdens een prachtig evenement, wat als echte mijlpaal in mijn 
zangcarrière gemarkeerd kan worden. En als actrice heb ik meegewerkt aan Serpentara 
Films Music Video. 

 
Met mijn 20-jarige ervaring heb ik mij 
voornamelijk gespecialiseerd op het gebied 
van Jazz, (comedy) Soul, Motown en Black 
Gospel muziek. Dit maak ik helemaal eigen 
door op unieke wijze kleurrijke komedie 
karakters te verzinnen en tot leven te brengen.  
 
 
 
 



 
	

 
 
 
 
 
 
 
Hierdoor ontstaat er een waar spektakel vol plezier en blijheid waar mensen van alle 
leeftijden om kunnen lachen! 
 

Als zangeres, entertainer, performer, presentatrice en 
trouwambtenaar voor één dag stel ik mij enorm 
gemakkelijk en toegankelijk op. In mijn leven speelt 
humor een hele belangrijke rol. Maar omdat ik de 
neiging heb om snel enthousiast te raken over veel 
opdrachten, moet ik heel selectief ter werk gaan.  
 
Naast creatief bezig zijn, zowel zakelijk als persoonlijk, 
doe ik ook graag aan films kijken, naar theater gaan, 
eten, zwemmen, fietsen en tuinieren.  
 
 

Voor meer informatie, neem vandaag contact met mij op. 
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