
Elaine Dorlen (Elaine Elenbaas 2001) is een gedreven singer-songwriter 
die zichzelf begeleidt op akoestische gitaar. Ze is vooral geïnspireerd 
door de pop van nu. Elk nummer ademt haar eigen sound. ‘Sweet 
music/lichte popmuziek’ luister nummers voor een breed publiek. 
Elaine neemt je met haar gevoelige stem mee in het verhaal van de 
song. Zo liggen haar Nederlands- en Engelstalige nummers makkelijk 
in het gehoor. Op het podium is ze helemaal in haar element. 

Elaine groeide op in een muzikale omgeving. Vader René Elenbaas 
schreef onder andere voor Waylon, de productie was in handen van 
onder andere Gordon Groothedde, bekend van Miss Montreal, Krezip, 
Matt Simon, Marco Borsato. René nam haar als 4 jarige al mee de 
studio’s in, zoals de Rooftop-studio van Edwin van Hoevelaak. In 
deze studio werden tal van nummer 1 hits gemaakt zoals die van 
Nick&Simon, Jeroen van der Boom en Anderé Hazes jr.

Ook ging Elaine vaak mee naar jamsessies, K3 performen samen met 
vader op gitaar. Elaine heeft nooit last gehad van podium vrees,  
“hoe meer mensen hoe leuker”, vond ze en dat vind ze nog steeds. 
Vanaf 8 jaar volgde ze klassiek pianoles en op haar 12de behaalde  
ze haar A1 piano graad-examen. Voor dit examen componeerde en 
speelde ze haar eerste eigen muziekstuk.

Ze was 15 jaar toen ze de gitaar vastpakte. Nu laat ze met haar gitaar 
en enthousiasme een hele zaal meezingen. En kan ze het ook heel 
intiem maken en ontroert ze je met haar warme stem. Dat maakt 
haar optredens uniek, je wilt blijven luisteren. ‘Samen genieten van 
muziek, ik vind optreden het leukste om te doen!’, het is duidelijk dat 
Elaine op het podium hoort. Elaine heeft al op diverse festivals en 
podia gestaan, zoals het Burgerweeshuis in Deventer en Metropool 
Hengelo en Enschede.

Momenteel volgt Elaine de opleiding AMP muzikant/producer in 
Rhoon, zij specialiseert zich daar in eigen muziek schrijven, 
componeren en arrangeren. Om zo nog meer eigen sound en 
muzikale identiteit vorm te kunnen geven. Inspiratie voor haar 
muziek: Tori Kelly, Adele, Anne-Marie, Ed Sheeran en Paul Sinha. 
Van Elaine Dorlen gaan we zeker nog veel horen.
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