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#interview

‘Mijn liefde voor muziek wil ik graag overbrengen!’
Desiree Manders

Lakeside Studio’s

Vocal coach

De meeste mensen kennen Desiree
Manders als Desray, de mooie blonde
zangeres van het duo
2 Brothers On The 4th Floor. Op 18jarige leeftijd won ze de Soundmixshow
van Hennie Huisman en haar carrière
als zangers ging van start. Met 2
Brothers On The 4th Floor vloog ze
jarenlang de hele wereld over. In 2016
vierden ze hun 25-jarig bestaan. En tot
op de dag van vandaag treden ze nog
steeds met heel veel plezier op, in
binnen- en buitenland. Maar Desiree
doet nog veel meer….

‘Ik ben samen met mijn partner
eigenaar van de Lakeside Studio’s in
Hilversum. Je kan deze studio zien als
een huiskamer waarin iedereen zich
thuis voelt om mooie dingen te creëren.
We nemen daar muziek op voor
artiesten en bands en er is vocal
coaching. Je vindt Lakeside Studio’s op
de Bergweg, naast Radio 10 en Radio
538. Ook kunnen we door een
samenwerking met Point of View direct
alles op video registreren. Hierdoor kan
je bij ons ook videoclips opnemen. Het
hele pakket dus, maar dan wel van
extreem goede kwaliteit,’ lacht Desiree.

‘Ook ben ik vocal coach bij Vocal Center.
Dit is het grootste netwerk van
stemspecialisten in Nederland. Ik heb de
regio Hilversum onder me. Dat vind ik
ook onwijs gaaf om te doen. Mede ook
omdat ik anderen op weg kan helpen
met alle vragen over je stem. Van
amateur tot aan professionals, van jong
tot oud. Het team bestaat niet alleen uit
vocal coaches, songwriters en
bandleden, maar ook uit o.a. mental
coachers, KNO-arten en logopedisten.
We begeleiden onder andere Romy
Montero en André Hazes. Ik ben heel blij
dat ik tot het team behoor, want niet
iedereen wordt hiervoor toegelaten.’

‘Ik ben niet meer dat meisje uit de jaren 90’
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Waar kunnen wij jou horen of zien
optreden de aankomende tijd?

Je wordt in oktober 49 jaar.
Wat ga je doen met je verjaardag?

‘Nou,’ lacht Desiree, ‘allereerst komt er
een nieuwe website, www.desray.nl.
Deze wordt in oktober gelanceerd. En
mijn eerste eigen solo album is bijna
klaar. Dit is een hele andere muziekstijl
dan dat de mensen van mij kennen.
Het is helemaal met een band
ingespeeld en daarnaast is het
popmuziek met invloeden van country,
rock en een stukje soul. Het was voor
mij echt een zoektocht naar wie ik ben
en wat ik nou precies wil. Ik ben
namelijk altijd commercieel bezig
geweest en dit album is echt wie ik ben
vanuit mijn hart en ziel. Hierin ligt mijn
gevoel met mijn eigen verhaal.’

‘Ik heb een aantal tv opnames staan
dat weekend en verder ga ik heerlijk
uit eten met vrienden. Maar ik geef
sowieso ieder jaar een groot tuinfeest
in de zomer. Waarin we muziek
maken, lachen en genieten van het
leven. Waarin we vriendschappen
koesteren en even stilstaan en
dankbaar zijn voor wat we allemaal
hebben. En dan bedoel ik het niet
materieel. We vieren dan het leven!’

DESIREE MANDERS – ZANGCOACH
Desiree Manders geeft zangles in Hilversum en
zangles in Loosdrecht en is met recht een
ervaringsdeskundige. Desiree is een echte deler,
laat haar vocalisten toe in haar netwerk en deelt
haar kennis met passie. Met een enorme positieve
energie weet ze iedereen blij te maken en leert ze
vocalisten van alle niveaus hoe fijn het is
maximaal gebruik te maken van zijn of haar stem.
Daarnaast geeft ze ook koorcoaching en verzorgt
ze diverse workshops binnen Vocal Center.

