
Enaïd

Een zelfgemaakte kunstenaar !
Achter de muziek: een vrije geest met veel talenten. 



Als auteur, componiste en pianiste deelt Enaïd de frisheid van haar vocale geluiden met 
je. 

Haar wens?
Raak je gewoon aan. 

Haar geheim?
De harmonieuze combinatie van haar emoties en haar muziek in een Franstalig pop-uni-
versum, van een pianostem en versierd met electro. 

Oorspronkelijk van Gaume, Diane Mahillon, stelt Enaïd haar piano in Brussel in het jaar 
2000. Ze ontmoet in de loop der jaren prachtige zielen, prachtige artiesten uit de Belgische 
en internationale wereld. Begeleid door de fantastische jazzgitarist en arrangeur Quentin 
Dujardin, de getalenteerde drummer Stéphan Lay uit Ardennes en Niala, Sabel uit Nancy 
(Nancy) toerde door jazzclubs en cabarets in Brussel. Scènes zoals The Sounds, La Sa-
maritaine le festival "Couleur Café" of les Francofolies van Spa en van Montréal onthuld 
zijn talent. 

Enaïd bouwde haar invloeden op door in verschillende werelden te werken:
- van Mozart tot Offenbach (opera's geproduceerd door Cédric Monnoye in Frankrijk en 

België op tournee van kastelen, bij de beoordeling in het Royal Theatre of Galeries) 
- van Coltrane tot Eminem (van Sounds with Quentin Dujardin, tot Brussels baden met 

een lokale rapgroep) 

Zonder haar stem niet te vergeten in de band Duo Varial de tijd van een album LOUNGE, 
ondertekend door Ultravista Label in Duitsland. 

Ze deelde het podium in duet en in het eerste deel met getalenteerde artiesten als Alain-
Sax, Gérard Corbiau, Carlos Vaquera, Andre Lamy, Maria Del Rio,Jeff Bodart, Jean-Louis 
D'aulnes, Mc Solar, Francis Lalanne en onder andere de muzikanten van Suarez. 

In 2019 werkte Enaïd samen met Nico d'Avell (Charlotte, Bendo..Mistin Production) voor 
de arrangementen van  haar single. Met Frank de Gryse en Alain Paeps voor de productie 
van de Remix-versie.
U vindt 3 originele versies van haar SINGLE "C'est ça la vie"op alle streamingplatforms. 

Dankzij een actieve fanbase is er een fondsenwerving op Kisskissbankbank gelanceerd 
die eind 2019 succesvol was.
Dit maakte het mogelijk om het licht van de volgende singles en clip te zien.

"Don't walk away" haar tweede single werd op 21 januari uitgebracht op alle streaming-
platforms.
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Links :
Streaming:
https://fanlink.to/enaid

SOCIAL
Website Officiel : www.enaidofficiel.com
Insta : https://www.instagram.com/enaidofficiel/
Page : https://www.facebook.com/Enaidofficiel/
Twitter : https://twitter.com/_enaid_

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCKYP...

Website 
www.enaidofficiel.com

Podcast
Passion FM 13/12/19
https://soundcloud.com/organza01/2019-12-13-enaid-diane-ma-
hillon-interview-par-jacqueline-corbisier-passion-fm

Le Mag Antipode 23/01/20

https://youtu.be/1oyt6Fj1aFU
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