Unique Selling Points:

- bedrijfsfeesten, zakelijke events, borrels
- privéfeesten, jubilea, verjaardagen
- diners (walking of sitting)
- (Sunday) lounges, Ibiza stijl chill & dance sfeer

Vaste partner van Kasteel Hooge Vuursche (TV trouwlocatie), Landgoed te Werve, De Lindenhof
Delft, Restaurant Mirabelle Breda, Chocolat Breda, het Hooihuis (beste terras van Nederland) e.v.a.
* Meer dan 100 bruiloften gedraaid, 15+ jaar ervaring
* Zeer veel ervaring voor top bedrijven (o.a. diverse banken, BMW 7 introductie, IKEA,
Wegener Media, SAP, Calvin Klein mode events etc. etc.)
* Altijd zeer positieve reacties (zie mail referenties)
* Meer dan alleen DJ! (speelt live toetsen en percussie, vindt publiek vaak leuk live element)
* Let goed op geluidsniveau’s (in begin niet te hard etc. zodat mensen kunnen praten, netwerken)
“sfeer is belangrijker dan volume!”
* Entertainende DJ met professionele en nette uitstraling (passend gekleed voor ieder event)
* Gevarieerde stijlvolle muziek keuze (lounge, soft house, disco, latin, top40 70ies 90ies dance) : draait echt
voor jong en oud en diverse smaken
* Nog meer show! Uit te breiden met top saxofonist en/of top zangeres
* Top geluiddssysteem nette DJ booth, passende sfeer- en feestverlichting
* Ervaren presentator (aankondigingen, openingsdans etc.)
* Draait op frequentie van 432 hz.: Rustiger en aangenamer in het gehoor (uitgelegd op NED 3 en 3FM bij
Giel Beelen in show geweest http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1243960
* Ook mogelijk tijdens (walking) diners, diverse gelegenheden gedaan, aangepaste muziek zeer relaxte
loungy sfeer met live jazzy toetsen. Absolute meerwaarde t.o.v. standaard playlists

(Bedrijfs- en privé feesten)

met sterkste kracht in :
*
(met elementen van Buddha Bar, salsa & latin, deep House, jazz, soul, Top 40 nummers in een
chill-out versie )
*
(Ibiza sfeer)

“De juiste track
op het juiste moment”

*
(beste en meest dansbare tracks van die jaren in een vlotte mix)
*
(deze zomerse sfeermakers, geven een happy vibe en doen het altijd goed)
*
(festival sfeer werkend naar een climax, maar nooit te hard en altijd ‘vrouw vriendelijk’)

(bij passend publiek)

“Afwisseling is de sleutel”

(leuk voor ouder publiek op bruiloften etc)
(enkele nummers in overleg op een bruiloft e.d. uiteraard mogelijk)
(jeugdsentiment voor velen, mogelijk)

