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Madelijne Kool is cabaretière en songwriter. Ze maakte het album ‘Kool Komt Binnen’, te beluisteren
via Spotify. Madelijne groeide op in Zeeland, woont in het Gooi en is moeder van 4 dochters.
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Jury UKF 2019: “Kool is een vakvrouw die moeiteloos de zaal inpakt met haar zang en verhalen”
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