
Biografie Melatti 
 
Melatti (21-11-1996) werd op vijfjarige leeftijd als een magneet naar de piano toegetrokken. 
Nadat ze in 2006 in contact kwam met Candye Kane (USA) en Sue Palmer (USA) en een jaar 
later met Dani Wilde (UK), was er geen houden meer aan. Vanaf dat moment wist ze wat ze 
wilde worden; muzikant. Het zijn dan ook deze drie Powervrouwen uit de blues scène 
geweest, die haar de daarop volgende jaren elk op hun eigen wijze hebben aangemoedigd 
en ondersteund om haar dromen waar te maken.  
 
Zo liet de British Blues Award Winner Dani Wilde, haar op twaalfjarige leeftijd voor het eerst 
het podium betreden. Wat zich tot op de dag van vandaag is blijven herhalen, op een keur 
aan bluesfestivals in binnen- en buitenland. Was het 'Blues Diva' Candye Kane (✝2016) die 
geen moment ongemoeid liet om haar de fijne kneepjes van het vak te leren, zowel op als 
achter de bühne. En is het 'The Queen of Boogie Woogie' Sue Palmer , die haar keer op keer 
leert de piano vingervlug te beroeren en hoe het publiek in extase te brengen.  
 
Nu, op vijfentwintigjarige leeftijd, treedt zij op met haar eigen shows en schrijft zij haar eigen 
nummers als singer-songwriter welke invloeden hebben van jazz, swing, boogie boogie, 
blues en country muziek. Zij speelt met meerdere verschillende formaties; is afgestudeerd 
als Muzikant/Producer en coacht als multi-instrumentalist de All Star Band van United by 
Music. Melatti heeft haar debuutalbum uitgebracht in april 2018, genaamd ‘Childhood 
Dream’, welke tien zelfgeschreven nummers bevat. Naast het podium- en opnamewerk is 
Melatti muziekagoog bij woonzorgorganisatie Zorgwaard. 
 
Vanuit deze hoedanigheden geeft ze inmiddels zeventig á tachtig keer per jaar ‘acte de 
présence’ op podia kris kras door heel Europa.  

 
‘Can’t wait to hire her!’ - Candye Kane 

‘One to watch out for over the next few years.’ – Dani Wilde 

‘Melatti...who I've known for the last 10 years, and watched grow from a cute little girl, 
interested in being a piano player, to a young, multi-instrumental, singer and songwriter. 

Now we are playing music together!!!’  - Sue Palmer 
 

'... one to watch out for over the next few years.’ - Dani Wilde ‘Jij komt er wel!’ - Alvin Lewis 
 

‘Melatti is een zeer veelzijdige, betrouwbare en enthousiaste muzikante die ik graag allerlei 
verschillende muzikale taken zou toevertrouwen.’ - Harm van Sleen 

 
‘Because of you I love music again!’- Fan uit Denemarken  

 
‘Wat een stem!’- The Haystack Hi-Tones 

 
‘Wat een feest met jou op het podium!’ - Arnoud de Graaff 

 


