
 

 

 

BIO MAEDY 
 
 
Maedy (1977) zingt, schrijft, componeert, choreografeert en is daarnaast een dansdocente die vol bezieling 
haar vak uitoefent. Maedy geeft dansles in het V.O. en ze geeft seminars en gastcolleges aan professionals 
en HBO Dansacademies. Naast dansdocent is ze ook werkzaam als choreograaf, (stem-)actrice en vocal 
coach. Maedy is auteur van het boek ‘Dans, theorie en praktijk voor het voortgezet onderwijs’ uitgegeven 
door Lambo. 
 
OPLEIDINGEN 

Maedy volgde vanaf jonge leeftijd de dansacademie maar ze wist dat er in haar toekomst plek was voor 
meer dan één van de podiumkunsten: zang en dans zijn haar twee grote liefdes. Zodoende vervolgde ze 
haar dans- en zangopleidingen in Amsterdam, Tilburg en New York. 
 
WERK & ERVARING 

Maedy maakte als zangeres/danseres deel uit van verschillende theatershows zoals Jeans en rockopera 
Tommy en trad op als singer/songwriter met  Alain Clark, Jan Akkerman en DJ Eddy de Clercq. In 
samenwerking van laatst genoemde maakte ze  de soundtrack voor de internationale lancering van het 
iconische parfum "Flowerbomb" van ontwerpersduo Viktor & Rolf. Later boekten Maedy en LeClercq 
opnieuw succes door hun samenwerking voor de soundtrack van de exclusieve sieradenshow Passion van 
Rodrigo Otazu en Gassan Diamonds. Andere succesvolle (internationale) samenwerkingen waren er met 
Andy Prinz op de loungetrack Freedom Of The Storm en de clubhit Catch a Faya van de Dancehall Kings. 
Op de cd Night & Day door Friso & DJ EDC & The Jack Million Orchestra, is Maedy op diverse tracks te 
horen. De cd haalde de hitparade in Zuid-Afrika. In 2015 werd bij de nieuwste release van de mobile game 
versie van “Stratego” het door Maedy geschreven en uitgevoerde nummer ‘All Played Out” gebruikt. 
 
 
Haar veelzijdigheid is kenmerkend voor Maedy: ze gebruikt elementen uit verschillende disciplines en stijlen 
en laat ze samensmelten.  
 
I’M WITH YOU 

Op 21 maart 2017 brengt Maedy het album 'I'm With You' uit. Een trippy, groovy album in de stijl van 
Massive Attack, Sade en Selah Sue. Het album is tot stand gekomen na een optreden met Alain Clark, met 
wie ze haar song Mermaid Solitary als duet zong in zijn theatershow.  
 
 
De beelden van de videoclip Mermaid Solitary zijn onder meer geschoten op het prachtige strand 
Directors Bay op Curaçao.  
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