
Jolanda Traarbach 

Alhoewel Jolanda van kinds af aan altijd al aan het zingen 

en gitaar spelen was, werd haar zangtalent pas 

opgemerkt rond haar 18de. Een auditie voor Jesus Christ 

Superstar zorgde ervoor dat de pianist haar ontdekte en 

aanraadde auditie te doen voor het conservatorium. Tot 

haar grote verbazing werd zij meteen aangenomen. 

Wetend dat zij spijt zou krijgen als zij deze kans zou laten 

liggen, besloot zij de uitdaging aan te gaan en de muziek 

in te gaan.  

Na haar studie besloot zij op reis te gaan naar Ierland. Zij werd zo verliefd op Ierland en de Ierse 

muziek dat zij een jaar later besloot in Ierland te gaan wonen, werken en vooral muziek te gaan 

maken. In Ierland heeft zij een cd gemaakt met louter Ierse muziek/songs. Na 2 jaar in Ierland 

gewoond en gewerkt te hebben keerde zij terug naar Nederland en stortte zich in vele stijlen 

muziek. Zij heeft in die tijd veel opgetreden met allerlei bands, zowel pop- als jazz bands, maar 

natuurlijk ook Ierse bands. In die tijd heeft zij zich ook vooral toegelegd op het schrijven en 

opnemen van eigen muziek. Voorbeelden hiervan zijn op haar persoonlijke website (zie 

hieronder) te beluisteren  Ook met Unicorn speelt zij een aantal eigen liedjes (bijvoorbeeld een 

door Jolanda geschreven liedje:''Travelling'' staat op onze CD ''A new horizon''). 

Jolanda's contacten met UNICORN dateren al van 2006. Wij waren destijds op zoek naar een 

nieuwe zangeres voor UNICORN en waren "via via" aan haar adres gekomen. Helaas voor ons 

speelde zij destijds al in een professionele jazz&pop-band en had zij niet de tijd om in UNICORN 

te stappen. Echter de contacten met Jolanda bleven, ook omdat wij haar een zeer vriendelijk en 

aardig persoon vonden: zij werd daarom later onze invalzangeres en werd per 2008 onze vaste 

tweede zangeres.  

In 2010 stopte onze andere vaste zangeres en kwam Betty Borstlap er als tweede zangeres bij. 

Jolanda en Betty wisselen de optredens doorgaans af, maar als ze wel samen optreden valt op 

dat de stemmen van Betty en Jolanda prachtig met elkaar harmonieren, hetgeen een incidenteel 

gezamenlijk optreden tot een nog spectaculairdere gebeurtenis zal maken.  

Jolanda heeft een prachtige heldere stem en is een zeer aangename persoonlijkheid. In haar 

spontaniteit en liefde voor mensen betrekt zij het publiek in grote mate bij haar songs zonder 

daarbij opdringerig te zijn.  

Op dit moment houdt Jolanda zich naast Unicorn vooral bezig met het geven van zangles in 

Haarlem en leidt daar ook een Wereldmuziek koor. Zie www.jolandatraarbach.nl 

 

 

 


