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Michele Denise alias Sugar Queen is een 

Amerikaanse Chicago blues zanger/songwriter 

met roots in gospel en jazz.  

Aan het begin van haar muzikale carriere studeerde 

Michele klassieke piano en ontving daarvoor een 

studiebeurs. Haar familiewortels liggen in Noord-

Florida waar ze een natuurlijke interesse ontwikkelde 

voor gospel en blues.  

 Na in 2006 te zijn verhuisd naar Maleisie, vormde ze 

de blues en classic rockband Deuces Wild. In 2008 

had Michele de eer om op te treden voor de koning 

van Maleisie, Tuan Yang Terutama. In 2009 nam 

Michele een nummer op met blues rockartiest Wang 

Wei in Beijing, China.  

                                           

 Album Success 
De ambitie van de band is om het  Chicago blues geluid te vertolken. In 2018 stond de debut CD, 340 Blues op 

#9 in de Top Chicago Blues Album Chart. In 2019  haalde Sugar Queen LIVE de hitlijsten en debuteerde op # 

5. 

Met de release van dit lang verwachte 2021 album Better Days verkent Sugar Queen in een persoonlijk verhaal 

haar Afrikaans- Amerikaanse roots. Sugar Queen zingt over deze rijke geschiedenis in haar unieke Chicago 

blues stijl. Better Days is een schot in de roos, ook in het thuisland waar de cd en songs ervan de blues hitlijsten 

bestormen. Zo staat het album in 2021 hoog in de Chicago Blues Roots Music Charts, tot zelfs nr. 1. 

        A Must See Performer 
Sugar Queen's smeulende vocale styling en charismatische podiumpresentatie boeit haar publiek. In 2017 

braken Sugar Queen en de Straight Blues Band door op de Europese scene met 2 premières in Nederland en 

België.  Met de begeleiding van haar topmuziekanten, waaronder gitarist Jean Raven en basgitarist Erwin 

Huigen is Sugar Queen niet meer te stoppen. Na het succes van de Sugar Queen LIVE 2019-2021 Tour, is 

Sugar Queen wederom op tournee in 2022-2023.   

 

"Haar voorkomen is imposant, haar persoonlijkheid en stem zijn 

dat evenzeer. Het publiek hangt figuurlijk aan haar lippen.” 

 -Willem Jongeneelen, BN De Stem 

 


