
	

	

 
TASHA’S WORLD 

 
 
Tasha's World is de artiestennaam van de Rotterdamse zangeres Natascha 
Slagtand. Ze groeide op in een muzikale familie met een Surinaamse 
achtergrond. Haar vader was basgitarist en thuis wordt vaak Jazz- en Soul 
muziek gedraaid. Vanaf jonge leeftijd kreeg ze zangles en op haar veertiende 
begint ze in bandjes te zingen.  
 
In 1999 wekt ze samen met John Keys, toetsenist en producer. Ze nam met hem 
vier nummers op en zingt ondertussen ook op opnamen van verschillende andere 
artiesten. Met Flip da Scrip gaat ze op tournee door Europa. 
 
Tasha's World 
In 2001 gaat ze zich Tasha's World noemen. Desgevraagd legt ze uit dat deze naam 
verklaard kan worden doordat haar muziek gaat over de dingen die haar 
bezighouden, haar eigen wereld. Haar teksten gaan vaak over liefde en daarmee 
gerelateerde onderwerpen. 
 
Doorbraak 
Ze formeert zelf een band die onder die naam gaat optreden als ze gevraagd wordt 
op tournee te gaan met Rough Endsz. In dat jaar werd ze ontdekt in Japan en wordt 
door het label Avex in de gelegenheid gesteld een single op te nemen. In 2002 werd 
op dit Japanse label haar debuutalbum Tasha's World uitgebracht. Als ze later 
gecontracteerd wordt door het Britse label Dome wordt dit tevens het debuut op cd 
in Europa. Behalve nummers van de Japanse cd staan hier ook nieuwe nummers 
op. 
 
Met haar band treedt ze op over de hele wereld, maar in Nederland blijft ze relatief 
onbekend, ondanks optredens in Paradiso en op festivals als Noorderslag, 
Lowlands en het North Sea Jazz Festival. Haar invloeden zijn onder andere Angie 
Stone en Jill Scott. Ze kreeg diverse onderscheidingen waaronder de Zilveren Harp 
en de Essent Award. 
 
Na een break van enkele jaren, waar Tasha vooral aan de gang gaat met muziek 
talentontwikkeling in Rotterdam, werkt ze nu aan nieuw repertoire en aan de 
uiteindelijke  afronding van haar album BLckGld!  
 
Haar muziek is het best te omschrijven als een combinatie van HipHop, Neo Soul en 
Jazz. 
 
 

Voor boekingen contact: 
Music Dept. / Maarten Mendelaar 

📞 +31(0)6551655319 📩 maarten@musicdept.nl  
www.musicdept.nl  

 



	

	

 

 
 

 
 
 
 


