ESTHER PIERWEIJER - HOOFD VOCAL COACH
Esther begon op haar 16e aan het conservatorium van Enschede
en volgde daarna een Masteropleiding Zang in zowel Rotterdam
als Keulen. Hoewel ze klassiek geschoold is en veel
klassieke/opera concerten in binnen-en buitenland geeft, is ook
de musicalwereld haar niet onbekend. Ze won de afgelopen jaren
prijzen op verschillende concoursen en maakte ook uitstapjes in
de acteerwereld. Naast haar werk als vocal coach treedt ze
regelmatig op tijdens (klassieke) concerten.

JORDAN ROY - VOCAL COACH
Jordan Roy groeide op in een muzikale familie en studeerde Cum
Laude af aan het Conservatorium van Rotterdam. Bij het grote
publiek werd hij bekend met de formatie ‘Adlicious’ (2e plaats in The
X-factor 2011). Sindsdien staat hij regelmatig zelf op het podium als
artiest en tourt hij met zijn eigen theatershow genaamd "Freedom"
vanaf nov t/m maart door heel Nederland. Daarnaast geeft hij al
meer dan 10 jaar vocal coaching en is hij sinds 2015 de trotse
eigenaar van zijn eigen zangschool in Rotterdam.

DEBRAH JADE – VOCAL COACH
Debrah Jade is al op jonge leeftijd begonnen met zingen en piano
spelen. Ze studeerde af aan de Nederlandse Pop Academie in
Utrecht.Ze werkte samen met Ronnie Flex, Anouk, Jan Smit, Trijntje
Oosterhuis en vele anderen. Daarnaast is ze de backing vocalist van
o.a Kenny B. Naast het live performen is Debrah Jade vooral bezig
met het produceren en schrijven van haar eigen songs die
binnenkort gereleased zullen worden en geeft ze privé zanglessen
aan huis

VINCENT VIANEN – D ANS COACH/CHOREOGRAAF
Vincent heeft meer dan 15 jaar internationale ervaring in
dans en choreografie op zowel het podium als op televisie.
Hij danste met talloze Nederlandse artiesten waaronder
O'G3NE, B-Brave, Alain Clarke, Glennis Grace en Trijntje
Oosterhuis. Hij werd geboekt voor dansshows door heel
Europa en danste in Amerika met o.a Usher, Jermaine
Jackson en Cee Lo Green. Inmiddels danst hij zelf niet
meer, maar geeft hij dansles en is hij werkzaam als
choreograaf en regisseur. Op televisie zagen we hem zeven
seizoenen lang als choreograaf in So You Think You Can
Dance en daarnaast was hij ook verbonden aan programma’s als The Ultimate Dance
Battle, Dance, Dance, Dance en Avro Junior Dance.

NOOR GROEN – ASSISTENT DANSCOACH
Noor’s carrière begon op jonge leeftijd, toen ze als 9-jarig meisje als
achtergronddanseres op het podium stond bij Kinderen voor
Kinderen. Ze studeerde af aan de Lucia Marthas Academy en was
co-choreograaf van het Junior Songfestival. Ze danste bij grote
talentenjachten op televisie en tijdens o.a. de Toppers Concerten in
de Arena. Ze werkt samen met Vincent Vianen en samen
verzorgden ze o.a. de choreografie voor Ladies Of Soul. Momenteel
tourt ze als achtergronddanseres en choreograaf van Eva Simons.

TOMMY DRIESSEN – STYLING COACH
Tommy Driessen is een, in Amsterdam gevestigde, stylist
met met meerdere jaren ervaring in de mode-en
entertainmentindustrie. Zijn visie, vastberadenheid en
smaakvol oog hebben hem een succesvolle carrière als top
fashion stylist gebracht. Hij werkt voor o.a. Romy
Monteiro, Freek Bartels, Maan, Humberto Tan en Igone de
Jongh. Daarnaast zorgt hij dat menigeen straalt op de rode
loper en verzorgt hij de styling voor fotoshoots in diverse
grote bladen. Op televisie hij eerder te zien als stylist in
Hotter Than My Daughter.

CLAYTON LESLIE – MAKE-UP COACH
Clayton zit al 15 jaar in het vak als make-up artist en was al die jaren
verbonden aan House of Orange (Agency). Momenteel wordt hij
vertegenwoordigd door Frank Agency. Hij werkt als make-up artist en
chef de cabine voor grote (internationale) fashionshows en woont
voor zijn werk gedeeltelijk in Los Angeles. Hij heeft gewerkt met
grote bekende artiesten als Solange Knowles en Jennifer Lopez.
In Nederland heeft hij de visagie verzorgd van o.a. Victoria Koblenko,
Marlies Dekkers, Liesbeth List en Romana Vrede. Ondanks dat het een
chaotische wereld is waar Clayton zich in bevindt blijft hij er zelf
behoorlijk nuchter onder: ’’het is maar make-up, we zijn niet de wereld aan ‘t redden’’.

GLEN FARIA – A & R
Glen Faria, vroeger bekend als MC Fit, is een veelzijdige
creatieveling uit Amsterdam. Naast hiphopartiest is hij
theatermaker en songwriter. Voor het brede publiek wordt Glen
bekend als lid van de hiphopformatie Flinke Namen. Zij scoorden
hits als ‘Wolken’ en ‘Als Zij langsloopt’. Na het succes met de
hiphopformatie richt Glen zich op zijn solowerk. In 2013 verschijnt
zijn debuut album ‘Glen Faria’. Momenteel houdt Glen zich vooral
bezig met songwriting en draagt hij achter de schermen bij aan de
ontwikkeling en het succes van verschillende artiesten. Hij werkt
samen met o.a. Maan, Vinchenzo en Ali B.

BASJA CHANOWSKI – MENTAL COACH
Basja is muzikant, producer, talentscout en (mental) coach. Ze
organiseert en draagt bij aan verschillende concerten, evenementen
en tours en speelde met internationale sterren als Eros Ramazzotti,
Michael Bublé en Josh Groban . Via haar eigen bemiddelingsbureau
zijn diverse muzikanten en acts te boeken. Al jaren vormt Basja een
belangrijke spil in de muziekindustrie. Ze staat bekend om haar
persoonlijke en individuele aanpak en weet als geen ander hoe
talenten klaar gestoomd moeten worden voor de muziekindustrie.
Zo ontdekte en begeleide zij o.a. The Voice winnaars Jim van der
Zee, Maan en Julia Zahra.

BUFFI DUBERMAN – COACH ENGELS
Buffi is de bekendste Engelse coach die Nederland
heeft. In 1991 verhuisde de optimistische Amerikaanse
van New York naar Den Bosch en sindsdien geeft ze op
geheel eigen wijze les in de Engelste taal. Buffi coacht
vele Nederlandse artiesten, waaronder Caro Emerald,
Racoon, Jacqueline Govaert en Within Temptation. Naast
Engelse les heeft ze ook 4 boeken geschreven, online
cursussen ontwikkeld, en de wereld's grootste Engelse
les ooit gegeven op festival Lowlands. Ook geeft Buffi
Engelse media training aan o.a. Nederlandse DJ’s, CEO's
en acteurs.

RONNY VAN DE VEN – SPORT COACH
Sport en bewegen speelt al van kleins af aan een grote rol
in het leven van Ronny. Hij heeft dan ook veel
verschillende sporten beoefend, zoals judo, wielrennen,
tennis, fitness, kickboksen en CrossFit. Al meer dan tien
jaar geeft hij groepslessen en geeft hij als IRonfitness
trainingen door heel de Benelux. Daarnaast is hij Personal
Trainer. Zijn passie voor bewegen draagt hij graag over
op de deelnemers van zijn trainingen. Ronny gelooft dat
je het beste resultaat bereikt met functioneel bewegen en
een 'schoon' eetpatroon.

DAISY OPPELAAR – HEALTH COACH
Blogger Daisy Oppelaar, bekend van het succesvolle platform ‘I Love
Health’, heeft een passie voor gezondheid, sporten en goede
voeding. Een healthy life is volgens Daisy een combinatie van
gezond (en lekker!) eten, sporten en een stukje mind. ‘I Love
Health’ was één van de allereerste health blogs van Nederland en
verscheen ook in boekvorm onder dezelfde naam. 3 maanden per
jaar woont Daisy op Bali, waar ze healthy retreats organiseert.

RENÉ SMIT – BUSINESS COACH
René is een alleskunner. Hij begon zijn carrière in de muziekindustrie
en werkte zowel bij platenmaatschappijen als muziekuitgeverijen.
Daarna heeft hij onder meer gewerkt bij o.a. RTL Nederland en
entertainmentbedrijf Studio 100. Hij heeft zijn eigen managementactivatiebedrijf en regelt daarnaast o.a. alle artiesten en muzikale
optredens voor RTL Late Night. Ook is hij een kenner op het gebied
van muziekrechten en kan als geen ander vertellen hoe de
muziekindustrie in elkaar zit: waar verdien je geld mee, hoe zitten
contracten in elkaar, hoe positioneer je jezelf, waar liggen kansen en wat zijn de valkuilen?

KAJ GORGELS – (SOCIAL) MEDIA COACH
Kaj Gorgels is een online personality en televisiepresentator.
Hij werd bekend met ‘Kaj’s Typetjes’: video’s op facebook waarin Kaj in
de huid kruipt van verschillende zelfbedachte personages.
Zijn video’s en vlogs worden massaal bekeken en op Instagram heeft
hij meer dan 300.000 volgers. Sinds 2015 is Kaj host bij het YouTube
kanaal Concentrate (RTL).

