FELICIA
Muziek heeft vanaf haar geboorte al een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Overijsselse Felicia
Westerhof. Op haar twaalfde speelde ze al in de schoolband van haar middelbare school en het kon dan ook
niet anders dan dat haar muzikale carrière daarna een vervolg zou krijgen.
Er gaat geen dag voorbij zonder muziek: Felicia zingt bekende covers en speelt gitaar, verzorgt optredens en
geeft muziek- en danslessen aan kinderen. Buiten muziek maken zijn sporten en turnen haar grote hobby’s.
Talentenjachten en Festivals
Na het winnen van enkele regionale talentenjachten ging het
balletje rollen. Inmiddels treedt Felicia regelmatig op bij en
kan ze een behoorlijk aantal hoogtepunten op haar lijstje
bijschrijven. Zo stond Felicia o.a. op ‘Outdoor Live’, speelde
ze in het voorprogramma van Alain Clark en speelde ze op
het ‘Strawberry Fields Festival’, vlak achter het
gitaarwalhalla The Fellowship of Acoustics. Eind 2021 konden
ruim 4.000 bezoekers genieten van Felicia tijdens de Dutch
Military in Boekelo.
FELICIA - I Know The Reason
Felicia mocht een videoclip opnemen n.a.v. het
winnen van een talentenjacht. Dit was een hele
mooie kans om haar chronische ziekte, diabetes type
1, onder de aandacht te brengen. Ze heeft een eigen
tekst gemaakt op het bestaande nummer van
Calumn Scott: ‘You Are The Reason’. Vanaf haar 12e,
heeft Felicia, diabetes type 1. Ze wil laten zien dat ze
sterk en positief is, ondanks dat het niet altijd
makkelijk is en je er 24/7 mee geconfronteerd wordt.
Ze hoopt met haar nummer en videoclip heel veel
mensen met welke ziekte dan ook te kunnen raken
en inspireren.

FELICIA - Time
In juni 2019 bracht Felicia haar eerste eigen nummer uit: ‘Time’. Het nummer gaat over bepaalde keuzes die
je maakt in je leven. “This is my time”, volgens Felicia is het nu de tijd om zichzelf nog meer te ontwikkelen
en te focussen op de muziek. De videoclip is inmiddels al vele malen bekeken.

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7fVznFIzyUY

Facebook:

https://www.facebook.com/feliciawesterhof/

Instagram:

https://www.instagram.com/felicia.westerhof/

