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• Biografie
Nick Nicolai heeft passie voor authentieke Soulmuziek en dat hoor je terug in zijn stem en muziek.
Nick staat voor velen bekend als de opvallende winnaar in het tv-programma
‘Holland’s Got Talent’ 2016. Bij de audities heeft Nick al laten zien dat hij een zeer getalenteerde jongen
is met een enorme passie voor muziek. Nick heeft keer op keer de jury verrast met zijn talent en werd
uitgeroepen tot de winnaar van Holland’s Got Talent 2016. Het finalefilmpje werd een grote hit op
YouTube en werd 7,7 miljoenkeer bekeken.
Nick heeft in 2017 ook meegedaan aan de Duitse talentenshow: ‘Das Battle Der Besten’
Na dit programma heeft Nick meerdere aanbiedingen gekregen.
Maar het was voor Nick nog niet genoeg! Nick deed ook mee aan het programma ‘Topper gezocht’
in 2018. Nick had een diepe indruk gemaakt met zijn vertolking van Andre Hazes’ mega hit
‘Zij gelooft in mij’. Nick wist ook hier weer een plaats te veroveren in de halve finale.
Dit optreden op YouTube is dan ook bijna 500.000 keer bekeken.
Sindsdien is alles in een stroomversnelling gegaan voor Nick. Hij heeft met zijn singles bewezen een
zeer veelzijdig artiest te zijn: van lekkere soulnummers zoals ‘Soulman’ en ‘Superstition’, tot mooie
Nederlandstalige nummers waaronder de single ‘Toekomst’.
Nick heeft ook meerdere keren met DJ Partyraiser samengewerkt, onder andere in de Ziggodome
voor maar liefst 15.000 mensen maar ook op Dominator voor 50.000 mensen.
Nick heeft nota bene 2 keer in het voorprogramma gestaan van Glennis Grace.
Tot voor kort heeft Nick ook in het Isala theater in gestaan tijdens het concert van Miss Marjorie.
Daarnaast trad Nick op met het Gospelkoor G-Roots, en met zangeres Glenda Peters

Vanaf 16 oktober is hij terug met een nieuwe single en klaar om Nederland
te veroveren!!!
Nick Nicolai is een artiest die u zeker in de gaten moet houden!!!!
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Holland’s Got Talent
Das Battle Der Besten
Topper gezocht
Ziggodome
Soul aan de Maas
Voorprogramma Glennis Grace
Zwoel op de Poel
Isala Theater
Hotel Huis ter Duin
Dominator Festival
Dutch Valley
Silverdome “BKJN”

Media-Videos
Nick Nicolai - Zij gelooft in mij - Topper gezocht

Nick Nicolai - Soul Man - RTL LATE NIGHT

•

Nick Nicolai - Here I Am (Official Video)

(Klik op de pictogram)

Media–Music
• Klik hier voor de playlist!!
•
•
•
•
•

At Last
Soul Man
Toekomst
Superstition
Here I AM

Media–Press Pictures
•

Hier is een kleine verzameling van officiële persfoto’s. De persfoto’s
zijn op aanvraag verkrijgbaar. Stuur uw verzoek naar info@nicknicolai.com

Social Media & Contact
•
•

Als u interesse heeft kunt u terecht op de volgende social media kanalen.
Voor meer informatie, up to date nieuwsitems en voor meer media kunt u terecht
op de officiële website. Boekingsaanvragen kunnen naar onderstaande
e-mailadres worden gestuurd of neem gerust telefonisch contact met ons op.

06-41678160
(Klik op de pictogram)

Website Nick Nicolai Music

Facebook Nick Nicolai Music
Twitter Nick Nicolai Music

Instagram Nick Nicolai Music

info@nicknicolai.com

