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Laura Dik 

( begin 2005 eind 2008) 
 
1: Hoelang bent u al bezig als country zangers? :  
Toen ik een jaar of 5 was ben ik begonnen met het zingen van  

Country voornamelijk van The Judds 
  

2: Heeft u uitsluitend een country repertoire?:  
Nee ik zing ook Nederlandstalig  

  

3: Welke artiesten zijn uw voorbeelden?: Veel onder andere: 
Shania Twain, Marco Borsato,Jennifer Nettles,Ilse de Lange,Reba McEntire,Glennis Grace,Trijntje Oosterhuis,Ect. ect. ect.  
 
  

4: Heeft u deelgenomen aan talentenjachten?: Ja / En wat waren daar de resultaten van?: Ik ben 2x 1ste geworden en 1x 2e  

5: Zingt u uitsluiten covers? Nee ik heb sinds kort ook 2 eigen Nederlandstalige liedjes. 

6: Zingt u uitsluiten solo? Ja of ook als vaste zangers in een band? Nee 
7: Heeft u een cd uitgebracht?: In 2005 heb ik mijn eerste demo cd opgenomen met country liedjes.  

De cd is getiteld I Saw The Light. 
Met de liedjes:I Saw The Light,Michel,Home Aint Were His Heart Is Anymore,The Great Escape En dit zijn covers 

  

In 2007 heb ik een demo album opgenomen getiteld You Win My Love met counry liedjes en nederlandstalige 
liedjes. 
Met de country liedjes:Silver Threads And Golden Needles,You Win My Love,The Girl From Yesterday,Whose Bed 
Have Your Boots Been Under 
Dit zijn wederom ook covers 
  

In 2008 heb ik mijn 2 eigen liedjes op genomen en het zijn Nederlandstalige liedjes getiteld Altijd en Als ik vrij 
wil zijn.  
 
Al mijn cd’s zijn thuis opgenomen door mijn vader 

  

8: Zijn er Youtube films geplaatst? Ja er is een video van mij opgenomen op de Country middag in Delfzijl 

 
 
Een klein impressie van mijn muziek horen klik hier 

Met dank voor de inzending Laura Dik 

 

 

 

 

_ 

Info en boekingen: 

Naam: Laura Dik 

Straat:  

Plaats:  
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i-mail: t.dik@planet.nl , x_freddy_x@planet.nl  

Web:  www.lauradik.tk  

Tell:   0591-352989  

Mob:  06-13392572 
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