BIO DAVINA MICHELLE: BETTER NOW
LANG
Het is 2017 als P!nk uitzinnig reageert op Davina Michelle’s cover van ‘What About Us.’ Sindsdien is
de carrière van Davina Michelle in een stroomversnelling terechtgekomen. Davina scoort in korte tijd
hits met ‘Duurt Te Lang,’ ‘Skyward,’ ‘Hoe Het Danst (met Marco Borsato en Armin van Buuren)’ en
‘Better Now.’ Davina mag zichzelf ondertussen ‘meest succesvolle zangeres ooit in de Top 40’
noemen. Als kers op de taart sleept de zangeres dit jaar de Edison Award voor Beste Nieuwkomer in
de wacht. Dit najaar begint Davina Michelle aan haar tweede uitverkochte clubtour.
In 2016 wordt Davina Michelle na een indrukwekkende Idols deelname opgepikt door produc eteam ‘Sub Bass
Music Group.’ Samen starten ze een YouTube kanaal. Op dit kanaal plaatst het team in eerste instan e covers om
een fanbase op te bouwen, met de ambi e om eigen muziek uit te brengen. Een paar maanden later ziet
wereldster P!nk Davina Michelle haar cover van ‘What about us.’ Zo reageert P!nk (tot ongeloof van Davina) in
een viral video op de cover met ‘’Now I know how it’s supposed to sound’’ en “That's be er than I will ever
sound." Dit hee veel teweeggebracht. Davina’s YouTube kanaal groeit in korte jd explosief en hee
ondertussen tegen de 700K volgers en miljoenen views. Daarnaast zorgt de media-aandacht voor een aantal
bijzondere optredens in Miami, San Diego en Nashville. Ook wordt er in Nashville aan nieuwe liedjes gewerkt
met Amerikaanse schrijvers.
Kort na haar Amerikaanse tour volgt Davina’s deelname aan het tv-programma ‘De Beste Zangers van
Nederland.’ In dit programma zingt Davina het nummer ‘Duurt te Lang’ van Glen Faria. Een record brekende hit
die 11 weken op nummer 1 blij staan. De rest is geschiedenis. Dit najaar begint ze na een drukke fes valzomer
(o.a. Pinkpop, Paaspop en het voorprogramma van P!nk op het Malieveld) aan haar tweede uitverkochte
clubtour.
KORT
Wereldster P!nk reageert afgelopen jaar in een viral ‘Glamour USA’ video op Davina Michelle haar cover van
What About Us met “Now I know how it’s supposed to sound.’’ Sindsdien gaat het hard voor de Nederlandse.
In Davina haar deelname aan het tv-programma ‘De Beste Zangers van Nederland’ en scoort ze met het nummer
‘Duurt te Lang’ van Glen Faria een record brekende hit waardoor ze de succesvolste zangeres ooit in de Top 40
wordt. Als bekroning wint Davina meerdere awards, waaronder een Edison Award voor ‘Beste Nieuwkomer.’
Davina Michelle hee ondertussen met o.a. ‘Duurt Te Lang,’ ‘Skyward,’ ‘Hoe Het Danst (met Marco Borsato en
Armin van Buuren)’ en ‘Be er Now’ meerdere hits op haar naam staan. Dit najaar begint ze na een drukke
fes valzomer (o.a. Pinkpop, Paaspop en het voorprogramma van P!nk op het Malieveld) aan haar tweede
uitverkochte clubtour.
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ENGELS
It’s 2017 when renowned superstar P!nk responds to Davina Michelle’s cover of ‘What About Us’ in a viral video
by Glamour USA. The singer stated; “Now I know how it’s supposed to sound.’’ Ever since this moment, the
success of Davina Michelle can’t seem to stop rising. The Dutch YouTube sensa on’s channel grew explosively
and soon a er, she had a Dutch record-breaking #1 hit, making her the most successful female singer ever in the
Dutch top 40. Meanwhile, the singer has toured Europe as well as the USA, with two sold-out club tours to her
name. A er hit single 'Skyward' Davina Michelle releases 'Be er Now.'

