
  

Rolmodel Tahiz Valerian 
Tahiz Valerian is geboren op 16 maart 2008. Haar roots liggen in de Nederlandse Antillen. Samen met haar 

moeder, broer en zusje woont ze in Almere. Ze zit op de middelbare school en heeft het er enorm naar haar 

zin. “Dit is mijn eerste jaar op het VO. In het begin was het even wennen met zoveel verschillende docenten 

en moest ik nog leren plannen. Nu ik de school gewend ben en kan plannen vind ik het heel leuk”.  

Ze is 12 en dol op dansen en zingen. Ze zit op zangles en op een musicalschool en stond als een ware ster 

op het podium. “Mijn moeder vindt mijn stem prachtig. Dus toen mijn moeder hoorde dat de audities voor de 

musical Lion King eraan kwamen vroeg ze aan mij of ik mee wilde doen. Natuurlijk wilde ik het proberen, 

want niet geschoten is altijd mis.” 

Tahiz werd ingeschreven voor de auditie en mocht op auditie komen. Beide auditierondes kwam ze door. 

“Na de auditierondes moest ik een traject met workshops volgen, welke werd afgesloten met een finale 

auditie. Helaas werd ik niet geselecteerd. Ik pitchte niet goed, wat wil zeggen dat ik de noten niet altijd goed 

raakte. Ik was heel verdrietig hierover.” 

Moeder en dochter gaven niet op. Een paar weken na de eerste auditie mocht Tahiz meedoen met de 

tweede ronde. “De tweede keer haalde ik de noten niet. Dit heeft mij heel onzeker gemaakt. Klaar was ik 

met zingen.”  

In april 2019 zag moeder een oproep voor Tina Turner de Musical. Moeder stelde wederom aan dochterlief 

de vraag of ze het wil proberen. Tahiz twijfelde, maar haar moeder gaf niet op. “De cast zocht naar een 

kleine Tina en een kleine Alline, dat is de zus van Tina. Gezien mijn lengte zou ik voor Alline worden 

gekozen en omdat ik dan niet hoefde te zingen, heb ik besloten om wel mee te doen.” 

Tahiz mocht op auditie en drie keer is scheepsrecht. “Na de eerste auditie kreeg ik gelijk te horen dat ik door 

was. Toen ik de finale auditie had afgerond en met mijn moeder naar buiten liep, zei ik gelijk dat ik zeker 

wist dat ik als Tina mocht optreden.” Het gevoel van Tahiz klopte. Ze werd aangenomen als de kleine Tina, 

waar ze wél moest zingen. “Ik was zo blij. In december 2019 begonnen de repetities. 4 februari van dit jaar 

was mijn première. Helaas heb ik vanwege de coronamaatregelen maar zes shows gespeeld. Hopelijk 

kunnen we shows na de coronacrises weer hervatten.” 

Tahiz heeft met verschillende struggles te maken gehad. Onzekerheid was daar één van. “Doorzetten en 

uiteindelijk voor Tina gekozen te worden zorgde ervoor dat ik de onzekerheid wist te overwinnen.  Ik vind 

mijn stem niet altijd mooi klinken maar dat komt wel.” Als tip geeft zij leeftijdsgenoten mee om in jezelf te 

geloven en nooit op te geven. Tot slot deelt Tahiz haar droom. “Een bekende actrice worden, dat is waar ik 

aan werk”.  


