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Toelichting begrippen
• DJ Booth: DJ Meubel waarin de DJ apparatuur verwerkt is en waarachter de
DJ draait

• Rider: Wensenlijst van de artiest op voornamelijk technisch vlak
• ALLROUND muziek: 80’s/90’s, commercieel (Top 40) en Dance
•
•
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COMMERCIËLE muziek: Herkenbare muziek van de laatste
jaren. Top 40 muziek tot aan Dance van veelal bekende artiesten
DANCE muziek: Alle stromingen binnen deze overkoepelende naam, o.a.:
House, Techno, Trance etc.
LOUNGE muziek: Relaxte muziek als achtergrond tijdens bijv.
diner of borrels. Vaak Ibiza stijl genoemd.

Over Dames Draaien Door
Dames Draaien Door is een artist agency die de beste vrouwelijke
Nederlandse DJ’s, musici en vocalisten vertegenwoordigt, waarbij het
draait om het creëren van een unieke mix van live entertainment en
elektronische muziek. Dames Draaien Door is uniek, origineel en
verfrissend! Alle dames zijn elegant, hoog opgeleid, professioneel en zeer
ervaren entertainers. Alle DJ’s en artiesten treden veelvuldig op in clubs,
tijdens festivals of op corporate events in Nederland en daarbuiten. Het
zijn allen zeer getalenteerde artiesten die exact weten hoe ze de gasten
tijdens het event of feest moeten vermaken.
De DJ’s draaien van Allround (o.a. 80s/90s en top 40) tot Commerciële
Dance muziek en zijn daardoor tijdens ieder type evenement inzetbaar. Alle
artiesten kunnen individueel geboekt worden, maar ook als combinatie of
als een totaal concept. We hebben voor ieder denkbaar evenement een
goede combinatie van artiesten. We kunnen ook ondersteuning bieden bij
techniek, aankleding, visuals, VJ’s en meer.
Daarnaast voorzien wij veel bruiloften van onze Female DJ’s en
muzikanten, (waaronder ook veel BN’ers,) in binnen- en buitenland.

The Facts
Beauty, Brains, Professional; onze FEMALE DJ’s en muzikanten
Zakelijke markt: Introducties, relatie-events, personeelsfeesten,
clubs, festivals, concerten etc.
Privéfeesten (Bruiloften) Nationaal en Internationaal
Individueel en als DDD act inzetbaar (zie portfolio)
Diverse combinaties mogelijk met live muzikanten
(Sax, piano, viool, percussie, vocaal)
De absolute top van Nederland op het gebied van DJ’s en
Muzikanten / Vocalisten

Uw Zekerheden
Gegarandeerd vervangende DJ bij calamiteiten of ziekte
Opbouw techniek altijd ruimschoots voordat de gasten
aanwezig zijn
Meerdere contactmomenten met opdrachtgever, locatie en
artiesten VOORDAT het optreden plaatsvindt
Recensies en referenties op website te checken of op aanvraag te
verkrijgen
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De
DJ’s

Onze vrouwelijke DJ’s zijn elegant, hoog opgeleid, professioneel en allen zeer
ervaren entertainers. Zij draaien van Allround (80’s & 90’s, Top 40 en meer) tot
(commerciële) Dance muziek. Voor foto’s, promo’s en meer informatie over hun
achtergrond, muziekstijl en referenties verwijzen wij u naar hun persoonlijke
profiel.
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K IT- T
DJ Kit-T draait inmiddels meer dan 10 jaar op de meest uiteenlopende events. Het draaien in de clubs
en op de grotere events heeft haar een aantal jaren geleden doen besluiten haar carrière als advocaat
te beëindigen en te kiezen voor haar passie en grote liefde: muziek! En met succes, want zij draait nu
veelvuldig in bekende clubs in binnen – en buitenland alsmede op bruiloften en bedrijfs-/personeelsfeesten. Recent is DJ Kit-T in de media uitgeroepen tot meest succesvolle Female DJ met als beloning
o.a. optredens in het hoofdprogramma van De Toppers en een registratie van LINDA TV. Daarnaast is
zij regelmatig te horen in haar eigen radioshow op Power FM en worden haar eigen producties
uitgebracht. Daarnaast maakt zij samen met female DJ Eno-C deel uit van het duo Double Dutch en
treden zij gezamenlijk op in binnen- en buitenland.

WAT K U N T U V E R WA C H T E N

Kit-T heeft als grootste gave dat zij altijd de muziek weet te kiezen die het beste aanslaat. Haar
enorme flexibiliteit en vermogen om snel aan te passen maakt haar tot de favoriete DJ van velen.
Interactie met het publiek heeft zij tot kunst verheven. DJ Kit-T werkt veelvuldig samen met vocalisten
(Mavis Acquah, Lorrèn en Sarah Fall) en de beste Nederlandse muzikanten.

M U Z I E K G E NRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TO P 3 S PE CI AL IT E IT E N
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Jubileum/Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
DJ Kit-T kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud
en originaliteit geven aan het optreden.

B I J ZO N D E R H E D E N
DJ Kit-T maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

R E F E R E NT I E S
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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ENO-C
“Beauty is in the eye of the beholder”. Wanneer de beeldschone Eno-C in de DJ-Booth stapt is
iedereen het er over eens: zij is zowel een plezier voor het oor als voor het oog. De Nederlandse
schone was een wereldwijd succesvol model en groeide uit tot een publiekslieveling in de
internationale housewereld. Na haar klassieke en moderne dansopleiding werd de jonge Nathalie
gespot door een modelscout en won zij direct een grote modellenwedstrijd. Ze werkte 10 jaar voor
vele grote merken als Versace, Gucci en Escada. Tijdens haar modellencarrière ontdekte ze haar
liefde voor de housemuziek. Wat begon met het kopen van wat tracks, resulteerde als snel in een
carrière als de skillvolle DJ Eno-C. En u kunt haar boeken voor een spetterende avond!

WAT KUNT U VERWACHTEN
Een dynamisch optreden van één van de meest bekende female DJ’s in Nederland. Een show waarin
alle ruimte is voor improvisatie. Eno-C draait commercieel herkenbare muziek, Dance maar ook
80’s / 90’s 2.0. Een opvallende en stijlvolle verschijning op het podium.

MUZIEK GENRE
Groovy sexy housemuziek, Commercieel en Allround, Dance, Lounge, (Deep)House

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Bruiloft

A A N V ULLEN D E MOGELIJKHEDEN
Eno-C kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Eno-C maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

R E F E R E NT I ES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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SERÉ
Seré is een vuurrode, voormalige blondine die bekendstaat als een echte levensgenieter. Ze leeft in
de zesde versnelling als DJ, producer, creatieveling, bonne vivante én fashionista.
Haar sets zijn een muzikale rondreis waar oud en nieuw elkaar ontmoeten. Ze is gespecialiseerd in
melodische Deep House, funky Tech House en sexy House muziek met een herkenbaar tintje. Maar
ze draait haar hand ook niet om voor een mix van van originele, nostalgische & recente
sfeermakende platen. Van oude Disco & Funk tot oldschool RnB & HipHop en van 90’s Classics tot
Top 40 hits. Ofwel: van Aretha Franklin tot Beyonce en van Michael Jackson tot Justin Bieber. Niets
is haar te gek en ze mag met recht een echte Allround DJ worden genoemd.

WAT KUNT U V E R WA C HT E N
Deze goedlachse dame is een echte verschijning achter de draaitafels. Niet alleen vanwege haar
uiterlijk, maar ook door haar sprankelende persoonlijkheid. Ze brengt gegarandeerd leven in de
brouwerij en krijgt de voetjes altijd van de vloer!

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Personeelsfeest

A A NVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Seré kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud
en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Seré maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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RO.
In een wereld gedomineerd door mannen, is RO de nieuwe talentvolle DJ die klaar staat om haar
publiek te laten dansen op verleidelijke beats! Ze is een vrolijke, energieke persoonlijkheid die
garant staat voor een heerlijke mix van verschillende soorten house genres; van soulful tot EDM! Een
muzikaal talent, dat zich helemaal thuis voelt op het podium. Ze brengt met haar draaikunsten het
publiek in vervoering. In combinatie met haar zus Renee vormt ze het duo RO-ZEN. Van deze meiden
gaan we zeker nog heel veel horen in de nabije toekomst!

WAT KUNT U VERWACHTEN
Deze dame zet elk event op z’n kop met haar opzwepende beats. Ze draait van sexy deep house tot
Dirty, Progessive House. Met deze vrolijke verschijning heb je gegarandeerd een spetterende avond.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel, EDM en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Personeelsfeest

A A NV ULLENDE MOGELIJKHEDEN
RO. kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Ook speelt zij PIANO en treedt zij
veelvuldig op met haar zus MC ZEN (vocaliste en MC).

BIJZONDERHEDEN
RO. maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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RO-ZEN
publiek kunnen verleiden met hun groovy en sexy tunes, waardoor zij de gasten op de dansvloer in
beweging krijgen.
Deze energieke dames zorgen voor een origineel en sensationeel optreden. De ervaring en sublieme
onderlinge samenwerking van deze 2 ZUSSEN maakt deze show geschikt voor optredens op
festivals, in clubs, alsmede voor zakelijke evenementen.

WAT K U NT U VERWA C H T E N
Een spetterend optreden van twee getalenteerde ZUSSEN dat geschikt is voor nagenoeg ieder
event. Zij draaien de bekende klassiekers en de moderne hits van nu.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Beurs

A A N V ULLENDE MOGELIJKHEDEN
RO-ZEN kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BI J ZO N D E RHE D E N
RO-ZEN maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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DOUBLE DUTCH
Uniek, opwindend en een ware sensatie….!
DJ Kit-T en DJ Eno-C vormen samen het DJ duo Double Dutch.
Deze twee professionele en ervaren vrouwelijke DJ’s laten altijd een onuitwisbare indruk achter.
Zij staan samen achter de DJ booth en draaien zowel gezamenlijk als back-to-back. De combinatie
van hun draaistijlen zorgt ervoor dat aan bijna iedere muzikale wens invulling gegeven kan worden.

WAT KU NT U VE RWACHT E N
Beginnend met Deep en Soulful Housemuziek en dan via Techhouse en catchy vocals eindigend in
een mix van Groovy Latin House en sexy Housetunes. Die positieve en sexy sound wordt
gereflecteerd door hun verschijning in de booth. Uiteraard draaien zij ook commercieel herkenbare
muziek tot allround, indien gewenst. Zij combineren stijl met skills, met dit duo achter de draaitafels
blijft de dansvloer nooit leeg!

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Personeelsfeest

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Double Dutch kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kunnen zij
meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Double Dutch maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES

Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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AMICA NOVA
Amica Nova kwam met de entertainmentwereld in aanraking tijdens haar periode als danseres.
Al snel bleek dat ze een natuurlijke aanleg had voor het entertainen van de gasten. Met hulp van
bekende DJ’s, motivatie en talent schoot haar carrière als DJ in korte tijd omhoog. Inmiddels staat
ze wekelijks op de meest uiteenlopende evenementen en locaties in binnen – en buitenland. Haar
eigen geproduceerde tracks worden veelvuldig door collega-DJ’s gedraaid. Amica Nova draait
regelmatig back-to-back met een van de andere Female DJ’s van DDD en wordt zeer veel geboekt
in combinatie met één van onze muzikanten of vocalisten.

WAT KU NT U VE RWACHT E N
Amica Nova is een open, enthousiaste persoonlijkheid die staat voor te gekke House, Lounge en
Electro beats. Zij kan echter ook allround draaien indien de opdrachtgever dit wenst. Deze
dynamische dame combineert looks met muzikaal talent.

MUZIEK GENRE
Club,✓ House, Dance✓, Electro Beats, Commercieel, Lounge, Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Personeelsfeest

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Amica Nova kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Amica Nova maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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BLONDT
Blondt is één van de Female DJ’s uit Nederland die succesvol over de gehele wereld gedraaid heeft.
Gestart als danseres bij diverse bekende artiesten maakte zij ruim 10 jaar geleden de overstap naar
fulltime DJ; een goede keuze bleek al snel. Ze groeide uit tot één van Nederlands’ meest geboekte
Female DJ’s. De ervaring die ze heeft opgedaan als danseres komt ook duidelijk terug tijdens het
draaien; haar energie waarmee ze achter de DJ Booth staat is ongeëvenaard. Zonder probleem kan
zij snel switchen qua muziekstijl; inspelend op hetgeen de gasten willen.

W AT KUNT U VE RWACHT E N
Blondt staat garant voor een succesvolle entertainmentinvulling. Haar onuitputtelijke energie zorgt
voor enthousiasme onder de gasten. Het brede scala aan muziekstijlen dat zij draait maakt haar
uniek in de DJ-wereld.

MUZIEK GENRE
Deep House, Tech House, Vocal House, Club, Dance, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Modeshow, Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Blondt kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Blondt maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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FLORA DUCHESSE
DJ Flora Duchesse heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelgevraagde DJ met een
duidelijke eigen muziekstijl. Zes jaar geleden begon zij met draaien bij diverse horecalocaties en op
kleinere events. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het draaien op private & business
events. Daarnaast draait ze met haar Loungy, Tropical en Deephouse beats bij internationale
beachclubs en events zoals modeshows.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Flora Duchesse zie je zelden op grote festivals of in clubs; een keuze die ze twee jaar geleden
bewust heeft gemaakt, omdat ze liever meerdere uren draait en zo een ‘verhaallijn’ in de avond kan
creëren. Haar muziek omvat veel sax-beats i.c.m. met leuke oude vocalen, al dan niet gemixt. Haar
muziekstijl is breed waardoor het zowel een jong als ouder publiek aanspreekt, mede hierdoor tref
je haar vaak op de wat luxere events van bedrijven en op privéfeesten.

MUZIEK GENRE
Lounge, Deep House, Tropical House, Disco House, Easy Listening, Commercieel, Dance Classics,
Nederlandstalig en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Bruiloft, Beurs

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
DJ Flora Duchesse vormt regelmatig een combinatie met een live muzikant of vocalist(e).
Op deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Flora Duchesse maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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MISS FAITH
Miss Faith is een multigetalenteerde DJ uit Nederland.
Na haar carrière in een zeer succesvolle meidengroep was het tijd voor wat nieuws.
Ze nam DJ-lessen op de Pioneer DJ Academy en begon met draaien.
Na enige tijd kwam ze in contact met een Dancelabel en een samenwerking werd gestart. De eerste
boekingen stroomden al snel binnen en “Miss Faith” was een feit. Naast draaien werkt ze in de
studio aan haar eigen tracks en CD-release.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Ieder weekend zet “Miss Faith” de clubs op hun kop met haar opzwepende beats.
Ze draait van Sexy Deep House tot Dirty, Progessive House. Daarnaast draait zij een breed
repertoire voor de zakelijke markt. Met deze mooie verschijning heb je gegarandeerd een
spetterende avond.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Sportevent

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Miss Faith kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Miss Faith maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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JELLE VAN DAEL
Net wanneer je denkt dat je het allemaal hebt gezien, geven wij u ‘Belgian’s Finest’: Jelle van Dael.
Na 8 jaar de Dance-industrie gedomineerd te hebben, waarbij ze over de hele wereld heeft
opgetreden voor 100.000’en mensen en wereldwijd te horen was op de radio, is deze verschijning
een echte artiest van naam. Deze allround artiest met een schat aan ervaring en aanstekelijke
energie zet keer op keer het podium in vuur en vlam. Ze heeft het écht allemaal: DJ skills, MC skills,
je zegt het maar. Daarnaast is ze een songwriter, producer en als kers op de taart een LIVE
VOCALIST. Ze schrijft en zingt haar eigen tracks en dat geeft haar optredens een unieke eigen stijl.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Draaiend in clubs over de hele wereld weet ze ieders aandacht te vangen. Als geen ander kan ze haar
publiek in beweging te krijgen! Jelle van Dael weet wat ze wil en geeft altijd de volledige 100%. Wat
maakt haar gelukkig? Een menigte die volledig uit zijn dak gaat... En geloof ons, dat doet die altijd!

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Personeelsfeest, Club(avond), Festival

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Jelle van Dael zingt haar eigen tracks live en is ook MC. Op deze wijze kan zij meer inhoud en
originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Jelle van Dael maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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M ISS S UGAWARE
Betaald krijgen voor het doen van dat wat je het liefst doet... dat is het meeste geweldige gevoel dat
een persoon kan krijgen, vindt Miss Sugaware. Met haar beeldschone uiterlijk is zij een van de meest
opvallende DJ’s. En dankzij haar lekkere beats is ze ook een van de meest populaire.
Gewapend met een megadosis vrouwelijkheid, een sexy uitstraling, schitterende kleding en de beste
muziek onder haar arm is zij de ultieme artiest. Ze heeft gedraaid in alle grote clubs in Amsterdam
en geschitterd op grote events in Spanje, Griekenland, Dubai, Suriname, Duitsland en Turkije.

W AT K UNT U VERWACHTEN
Ze is een echte housefreak en houdt van gevoelige, opzwepende Groovy en Deep House, met een
tintje Electro en Tech House. Ze draait als DJ alleen wat ze zelf echt goed vindt, waardoor ze een
eigen sound heeft en die probeert ze over te dragen aan de mensen voor wie ze draait. Dit levert haar
veel fans op en heeft haar ook bij menig publiek razend populair gemaakt.

MUZIEK GENRE
Dance, House, RnB, Club, Lounge, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Club(avond), restaurant en personeelsfeest

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Miss Sugaware kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij
meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Miss Sugaware maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.

P. 17

LADY LAGO
DJ & zangeres Lady Lago is half Nederlands, half Portugees en begon haar carriere in 2001.
Ze was een van de eerste DJ’s die gelijktijdig draaien en zingen tot een succesvolle formule wist
te maken. Nu speelt ze in clubs over de hele wereld, zoals Ministry of Sound, Little Buddha Egypte,
Pacha Tunesië, Kadoc Portugal en festivals als Dance Valley & Defcon.
Ook produceert ze haar eigen tracks waarmee ze al meerdere keren de #1 positie in de House en
Tech House charts heeft bereikt. Ze heeft releases op labels als Bahia Music, Hi-Bias, Let’s Play
Music, Vamos & Tiger Records. Tevens startte ze haar eigen platenlabel Lago Beats.

WAT KU NT U VE RWACHT E N
Lady Lago treedt ook graag op met andere musici en weet perfect hoe ze een crowd moet pleasen.
Door de verrassende combinatie van draaien en zingen is het publiek binnen no-time razend
enthousiast!

MUZIEK GENRE
Deep House, Tech House, Disco House, House, Dance, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TO P 3 S PE CI AL IT E IT E N
Modeshow, Club(avond), Bedrijfsevenement

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Lady Lago is naast DJ ook vocaliste en kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten.
Op deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BI J ZO N D E RHE D E N
Lady Lago maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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M ISS B LOOM
Miss Bloom is een multitalent uit Nederland.
Zij is één van de weinige DJ’s die naast het draaien ook als vocaliste optreedt. Dit kan zij gelijktijdig
uitvoeren tijdens haar optredens waardoor zij met recht UNIEK genoemd mag worden.
Deze sportieve dame hockeyde op hoog niveau voordat zij doorbrak in de DJ-scene. Fleur is
spontaan, creatief, stijlvol, eigenzinnig, en uiterst muzikaal. Met haar dansbare muziek laat ze het
publiek los gaan en daarom is zij een aanwinst voor ieder feest.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Meerdere malen per week laat “Miss Bloom” het publiek op diverse events losgaan met haar
opzwepende beats; een unieke stijl van House, RnB en Moombahton aangevuld met live vocalen.
Deze mooie verschijning garandeert een spetterende avond!

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, ✓ Moombahton, RnB,✓ Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond), Beurs

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Miss Bloom kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Miss Bloom maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

R E F E R E NT I ES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.

P. 19

De
Artiesten

Een DJ kan worden gecombineerd met een Saxofoniste, Percussioniste,
Pianiste, Violiste, Vocaliste of zelfs meerdere musici en vocalisten. Ook
hebben we zeer s tijlvolle danseressen om het beeld compleet te maken.

Susanne Alt - Saxofoniste				
Pagina 22
Sanne - Saxofoniste					Pagina 23
Femke Krone - Percussioniste				
Pagina 24
Mavis Acquah - Vocaliste				
Pagina 25
MC Zen - Vocaliste					
Pagina 26
Danielle - Violiste					Pagina 27
Sarah Fall - Vocaliste					
Pagina 28
Danique - Percussioniste					Pagina 29
Beate - Vocaliste					Pagina 30
Lorrèn - Vocaliste					Pagina 31
Julia - Violiste						Pagina 32
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P. 21

SUSANNE ALT
Haar ouders, allebei muziekleraar, zorgden thuis voor een muzikaal stimulerend klimaat. Na haar
opleidingen aan de conservatoria in Amsterdam (CvA) en Berlijn (UdK) werd zij professioneel
muzikant. Haar kracht ligt in het makkelijk op gehoor kunnen spelen, wat voor het samenspel met
zowel muzikanten en ook DJ’s onontbeerlijk is, en haar eigen, herkenbaar saxofoongeluid. Binnen
de Jazz werd zij vanaf 2009 bekend om haar samenwerking met funk-trombonist Fred Wesley en
bandleden van Maceo Parker: Jamal Thomas en Bruno Speight. Met DJ’s speelt Susanne sinds
2000, waaronder in 2002 een optreden met Roog tijdens Barclay Blend (TMF). Dit leverde haar
optredens op over de hele wereld. in 2016 verscheen alweer haar zesde album “Saxify”. Er volgden
remixes door bekende DJ’s/producers en optredens met haar nieuwe formatie.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Susanne is een veelzijdige saxofoniste die zich vrij en graag beweegt tussen Jazz, Funk, Soul en
House. Een opvallende verschijning op het podium, maar des te verrassender zijn haar spontane
optredens als ze het podium afloopt en tussen de gasten haar ongelooflijk talent laat horen.
Improvisatie met de hoofdletter I !

MUZIEK GENRE
Jazz,✓ Soul, ✓Disco,✓ Pop,✓ Funk,✓ Dance,✓ House & Lounge,✓ Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Susanne Alt kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

B I J ZO N D E RHE D E N
Susanne Alt maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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SANNE
Als saxofoniste is Sanne al jaren professioneel werkzaam in de meest verschillende bezettingen en
muziekstijlen. Na haar opleiding aan de conservatoria van Amsterdam en Rotterdam kreeg zij ook
steeds vaker optredens in verschillende muziekstijlen. Het ene moment hoor je haar met een DJ
Dancemuziek spelen en dan weer spetterende Funk met een band. Juist die diversiteit kenmerkt
Sanne en maakt het telkens weer een verrassing wat ze nu weer uit haar saxofoon laat klinken.

W AT KUNT U VERWA C HT E N
Sanne’s energie en plezier werken zeer aanstekelijk op het publiek. Als geen ander kan ze haar
publiek in beweging krijgen! De combinatie met DJ’s werkt uitermate goed doordat Sanne het
ultieme talent heeft zich aan te passen en te improviseren. Daarnaast geeft ze tijdens de avond ook
optredens weg waar zij als artieste even het podium voor zich alleen heeft.

MUZIEK GENRE
Jazz,✓ Soul, ✓Disco,✓ Pop,✓ Funk,✓ Reggae, Salsa, Dance,✓ House, Lounge,✓ Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN

Bedrijfsevenement, Club(avond) en After Dinner Show

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Sanne gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud en
originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Sanne maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.

P. 23

FEMKE KRONE
Femke is een internationaal bekende toppercussioniste, die in 2013 de award beste percussionist
Benelux heeft gewonnen. Ze geeft percussieclinics in heel Europa, waar zij aan de hand van eigen
begeleidingstracks haar enorme veelzijdigheid toont. Femke heeft samengewerkt met bijna iedere
in Nederland bekende artiest. Ze heeft door haar vele reizen ook met verschillende bekende
muzikanten uit het buitenland gewerkt. Momenteel treedt ze veel op met Female DJ’s waarbij zij
haar talent combineert met de DJ die draait: met als gevolg een Unieke Sound! Ze speelde o.a. met:
Jan Smit, Rob de Nijs, René Froger, Julian Coryell (uit L.A.) Ruth Jacott, Dewi, Travis Warren (uit
L.A.) en vele anderen.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Vast staat dat Femke geboren is voor het podium en haar talenten koppelt aan een tomeloze
energie en enthousiasme, een lust voor oor én oog! De samensmelting met de DJ en
collegamuzikanten staat garant voor een onuitwisbare show!

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Beurs

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Femke Krone kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Femke Krone maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

R E F E R E NT I E S
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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MAVIS ACQUAH
Mavis is geboren in Amsterdam, maar heeft een Ghanese vader en een moeder uit Indonesië. Zij
is door haar ouders vernoemd naar Mavis Staples, een Amerikaanse RnB- en Gospelzanger. Niet
alleen haar naam doet aan deze zanger denken, ook haar stem is een herinnering aan de mooie tijd
die Soul veel mensen heeft geschonken. Al sinds haar jeugd werd ze geïnspireerd door The Jackson
5, Prince en Michael Jackson. Door de jaren heen heeft ze een eigen sound weten te creëren, die al
door vele grote artiesten wordt gewaardeerd. Veelzijdig als een kameleon en energiek als een leeuwin. Door haar brede repertoire en ervaring werken zowel clubDJ’s als allround DJ’s (Roog, Erick E
en Gregor Salto) graag met haar samen.

WAT KUNT U VERWACHTEN
“Ik vind het te gek om een Houseset neer te zetten met onze Female DJ’s Kit-T, Eno-C en Seré, maar
kan ook erg genieten van een set met 80’s en Motown hits.” Ook voor akoestische ballads en een
Jazzy sound draait ze haar hand niet om. Mavis kan zich alles eigen maken en weet de juiste toon
te zetten. Ze kan dé gevoelige snaar raken bij het publiek of het publiek juist opzwepen.

MUZIEK GENRE
Jazz, Soul, Disco, Pop, Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en After Dinner Show

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Mavis Acquah kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij
meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Mavis Acquah maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.

P. 25

MC ZEN
Renee is geboren en getogen in Delft, nadat zij op 12-jarige leeftijd in aanraking kwam met een groot
toneel (Sound of Music, Joop vd. Ende theaterproductie) wist zij zeker dat het toneel haar toekomst
zou worden. Hard werken en niet opgeven zijn dan ook de drijfveren die haar nog steeds op de been
houden. Op haar 17e verhuisde Renee naar Amsterdam om daar haar opleiding HBO Lucia Marthas
te kunnen volgen, na 4 jaar lang bikkelen met de meest toffe kansen en ervaringen wist zij nog
steeds zeker; het podium zou haar toekomst zijn! Na haar afstuderen stroomde ze direct door in de
theaterwereld. Terwijl ze gemiddeld 5 shows per week deed bij ‘Jeans’ is ze haar bestaan als
freelancer gaan opzetten. Tot op de dag van vandaag zingt Renee op bruiloften, ceremonies,
evenementen, feesten, in clubs (als MC), restaurants en zelfs in café’s. Door de ervaring die zij hiermee de afgelopen jaren heeft opgedaan is geen locatie of situatie haar te gek. In de tussentijd heeft
ze ontzettend toffe ervaringen mogen opdoen in zowel binnen- als buitenland.

MUZIEK GENRE
Jazz,✓ Soul,✓ Disco,✓ Pop,✓ Dance & House,✓ Lounge & Club,✓ Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN

MC ZEN treedt veelvuldig op met haar zus DJ RO. Ook kan zij optreden i.c.m. andere muzikanten. Op
deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
MC ZEN maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het optreden
op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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DANIELLE
Nadat Danielle in 2010 als eerste elektrisch violiste ooit deelnam aan Holland’s got Talent ging haar
muzikale carrière in een sneltreinvaart. Na een jaar in een elektrisch vioolduo in Zuid-Frankrijk, sloot
zij zich aan bij The Excusive Strings waarmee ze wereldwijd vele podia besteeg. Danielle speelde in
de band Kovacs en won daarmee een Radio 6 Soul & Jazz Award, de 3FM award voor beste
nieuwkomer en een prestigieuze Edison en EBBA Award evenals een gouden plaat. Met Kovacs
speelde Danielle diverse clubtours in binnen- en buitenland en speelde zij op veel toonaangevende
festivals. Danielle speelde met o.a. Michael Bublé en Mr. Probz en ze speelde aftershows en
supports voor Pearl Jam, Bryan Ferry, One Republic en Robbie Williams.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Danielle is één brok dynamiek op het podium. Ze speelt vol overgave en improviseert met de DJ en
muzikanten, maar geeft ook diverse solo optredens weg. Daarnaast schroomt zij niet om met haar
draadloze viool de zaal te betreden en tussen de gasten een interactief optreden te geven. Interactie
en plezier met publiek, DJ en collegamuzikanten staat centraal!

MUZIEK GENRE

Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Danielle kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Danielle maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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SARAH FALL
Met haar heldere en unieke stem, perfecte timing en verfrissende improvisatieskills, tilt Sarah Fall
iedere DJ set next level. Sarah is naast een geboren performer, een ware studioartiest, ze schrijft
haar eigen teksten en melodieën. In 2014 werd Sarah gevraagd om de soundtrack van het
populaire World of Pleasure Festival te schrijven en in te zingen. Recentelijk ging haar
samenwerking met producer Heimlich, “Otherside” de 3 miljoen(!) streams voorbij op Spotify. Een
aantal van haar nummers werden getekend bij het bekende platenlabel Cloud 9 Music, zoals Ralf
Mackenbach’s vertolking van het door Sarah geschreven nummer ‘ Over You’. Dit nummer behaalde
de 1e plaats in de Kids Top 20!

WAT KUNT U VERWACHTEN
Op het podium is Sarah een lust voor het oog, haar connectie en interactie met het publiek en haar
collega’s maken haar uniek. DJ’s, muzikanten en boekers werken graag met Sarah dankzij haar
toegankelijkheid en positieve, aanstekelijke energie. Haar allround repertoire en pakkende shoutouts
zorgen ervoor dat de voetjes van de vloer gaan!

MUZIEK GENRE
Pop, Soul, Disco, Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en Personeelsfeest

A A NV ULLEN D E MOGELIJKHEDEN
Sarah Fall kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer
inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Sarah Fall maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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DANIQUE
Danique speelt percussie vanaf haar zevende jaar en volgde naast het lessen op het conservatorium
ook diverse workshops in binnen -en buitenland. Haar spel en instrumentarium groeide uit van
djembé naar conga, bongo, cajon, shekere. De muziekstijl verschoof van Afrikaans naar Latin, Jazz,
Funk, Dance en Pop. Haar talent blijft niet onopgemerkt wat zich vertaalt in prijzen, awards en
bijzondere optredens. Voor de World Championships of Performing Arts in Hollywood 2013
(WCOPA), een festival met 53 deelnemende landen, was Danique de eerste Nederlandse ooit die in
de finale stond.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Een gepassioneerde percussioniste met aanstekelijke energie. Danique zorgt voor de extra dimensie
spelend op een percussieset, staande drumset of met mobiele trommel zich begevend tussen het
publiek. De aanvullende ritmes laten de beat nog meer bouncen. Goed inpasbaar in elk optreden met
veel variatie en interactie met pubiek, DJ en muzikanten.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Jazz, Funk, Latin, Pop, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en (Privé)Feest

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Danique kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Danique maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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B EAT E
Beate heeft over de hele wereld opgetreden, waarbij de nadruk lag op Frankrijk (Monaco en St.
Tropez), Italië, Duitsland, Spanje, Thailand, en Verenigde Staten (Hollywood en Beverly Hills). Ze
werd een veelgevraagd artiest voor ”The rich and the famous” en heeft o.a. op privéfeesten
opgetreden van bekende Amerikaanse actrices en acteurs. Trots is Beate op haar optredens waar ze
samen met The Gypsie Kings, Rod Stewart, P. Diddy, George Benson en nog vele andere
internationale sterren optrad.
Na haar terugkomst in Nederland combineerde ze haar zangcarrière met haar werk als voice-over en
als actrice in diverse TVcommercials, waaronder L’Oreal.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Beate is een gepassioneerde vocaliste die maar één doel heeft; een show neerzetten die in het teken
staat van de gasten. Beate beschikt over een zeer breed en gevarieerd repertoire, waarin zij 80’s / 90’s
tot aan de hedendaagse hits laat horen. Veelvuldig treedt zij op met DJ en saxofonist, maar ook in
grotere samenstellingen zoals “DamesDraaienDoor” komt zij uitermate goed voor de dag.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Jazz, 80s, 90s, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Business Borrel en Personeelsfeest

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Beate kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud en
originaliteit geven aan het optreden.

B I J ZO N D E RHE D E N
Beate maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen. Setlist (repertoire) is op aanvraag.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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LORRÈN
Lorrèn staat bol van muzikaliteit, charme en rauwe randjes met een melancholieke ondertoon. Dit
alles gegoten in een soul en pop jasje dat je herkent uit de muziek van Selah Sue, Adele, Corinne
Bailey Rae en Amy Winehouse.
Al op jonge leeftijd heeft Lorrèn het muziekvirus te pakken. Door haar deelname aan het Junior
Songfestival in 2004 weet de zangeres waar ze thuishoort: op het podium! Door keihard te werken
stond ze in de jaren daarna op het podium met Ntjam Rosie, Ruben Hein, Sabrina Starke en Al Di
Meola in de North Sea Jazz Club. Ook betoverde ze de afgelopen jaren het publiek van The
Sugarfactory, Jazz Festival Delft en de Amsterdam ArenA met haar zang. Lorrèn is al twee jaar het
gezicht van het collectief ‘Wicked Jazz Sounds’.

WAT KUNT U VERWACHTEN
Als Lorrèn op het podium staat ontstaat er een goede vibe in de zaal. Met haar catchy melodielijnen
weet ze iedere keer mensen te betoveren.

MUZIEK GENRE
Jazz, Soul, Pop, Funk, Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, Club(avond) en After Dinner Show

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Lorrèn kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Lorrèn maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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JULIA
Julia begon met viool spelen toen ze 4 jaar oud was. Ze begon haar studie Klassiek Viool aan het
Conservatorium in Den Haag. Tijdens haar tour met een groep Jazz muzikanten ontdekte ze echter
haar talent voor improvisatie. Ze stopte haar studie in Den Haag om direct verder te gaan met de
opleiding Jazz Viool aan het Conservatorium in Amsterdam.
Nadat ze in 2011 Cum Laude haar Bachelor diploma heeft behaald, is ze vervolgens Summa Cum
Laude voor haar masters diploma afgestudeerd. Ze heeft daarnaast in de studio gewerkt of live
getourd met vele musici zoals: Justin Dicioccio, Kytemans orchestra, Ed Kowalczyk, Michael Bublé,
Marco Borsato, Moke, Laura Fygi, Wouter Hamel, Herbert Grønemeyer en Benjamin Herman.

WAT KUNT U VERWACHTEN

“Ze is een unieke , baanbrekende violiste met een stralende podiumpersoonlijkheid.”.
Julia is de koningin van de improvisatie. Ze speelt met nagenoeg alle stijlen muziek mee en laat zich
leiden door de DJ. Ze is een dynamisch muzikante die zeer beweeglijk op het podium een geweldige
show weggeeft.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TOP 3 SPECIALITEITEN
Bedrijfsevenement, After Dinner Show en Bruiloft

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN
Julia kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze kan zij meer inhoud
en originaliteit geven aan het optreden.

BIJZONDERHEDEN
Julia maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn om het
optreden op een goede manier te laten verlopen.

REFERENTIES
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en buitenland, beurzen,
modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after dinner shows, bruiloften, sportevents.
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DDD
Acts

Onze vrouwelijke DJ’s, musici en vocalisten creëren een
unieke mix van live entertainment en elektronische muziek. We bieden verschillende “DJ meets Live” totaalconcepten die geschikt zijn voor festivals en
clubs, alsmede voor zakelijke evenementen, waarbij we op iedere situatie kunnen inspelen omdat de dames alles bieden van Allround (o.a. 80s/90s en top
40) tot Jazz en van Klassiek tot Commerciële Dance.
DJ meets LIVE					Pagina 36
RO-ZEN						Pagina 38
Fall&Nova					Pagina 39
DutchDanceDivas				Pagina 40

Non Stop wisselende samenstellingen van de artiesten op het podium
Combinatie van IMPROVISATIE en ingestudeerde acts
INTERACTIE met de gasten; de artiesten begeven zich tussen de gasten
Hippe, stijlvolle dames in op elkaar afgestemde kleding
✓De beste muzikanten die Nederland rijk is met Top DJ’s
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DJ MEETS LIVE
Unieke samensmelting tussen DJ en muzikante of vocaliste!
Het beste van twee werelden bij elkaar; een Top Female DJ samen met de beste
muzikanten die Nederland rijk is. De combinatie geeft net weer dat beetje meer
interactie met de gasten dan alleen een DJ. De keuze is groot en gevarieerd; U kunt
onze DJ combineren met een saxofoniste, violiste, percussioniste, trompetiste of
vocaliste. Ook de combinatie van DJ met harp en pianiste zetten we regelmatig in.

WAT K U NT U V E R WA C HT E N
Een samensmelting van elektronische muziek met een live performance van de
artiest. De muzikante speelt mee op de beats van de DJ en improviseert een groot
deel van haar optreden. Daarnaast draait de DJ tracks waarop de muzikante of
vocaliste haar ultieme kwaliteiten kan laten horen en zien.

M U Z I E K G E NRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TO P 3 SPE CI AL IT E IT E N
Bedrijfsevenement, Club(avond), Bruiloft

AANVU L L E ND E MO G E L I J KH EDEN
DJ meets Live kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze
wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BI J ZO N D E RHE D E N
DJ meets Live maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die
nodig zijn om het optreden op een goede manier te laten verlopen.

RE F E R E NT I E S
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en
buitenland, beurzen, modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after
dinner shows, bruiloften, sportevents.
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RO-ZEN
DJ RO & MC ZEN brengen de perfecte mix van electronic beats en vocalen. Zij
weten exact hoe ze een publiek kunnen verleiden met hun groovy en sexy tunes,
waardoor zij de gasten op de dansvloer in beweging krijgen. Deze energieke
dames zorgen voor een origineel en sensationeel optreden. De ervaring en
sublieme onderlinge samenwerking van deze 2 ZUSSEN maakt deze show zowel
geschikt voor optredens op festivals, clubs, alsmede voor zakelijke evenementen.

W AT K U N T U VERWACHTEN
Een spetterend optreden van twee getalenteerde ZUSSEN dat geschikt is voor
nagenoeg ieder event. Zij laten de bekende klassiekers horen tot aan de moderne
hits van nu.

MUZIEK GENRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TO P 3 SPE CI AL IT E IT E N
Bedrijfsevenement, Club(avond), Beurs

A A N V U L L E N D E MOGELIJKHEDEN
RO-ZEN kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze wijze
kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

B I J ZO N D E R H E D E N
RO-ZEN maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig zijn
om het optreden op een goede manier te laten verlopen.

R E F E R E NT I E S
Corporate events in binnen- en buitenland, festivals en clubs in binnen- en
buitenland, beurzen, modeshows, personeelsfeesten, jubilea, introducties, after
dinner shows, bruiloften, sportevents.
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F ALL& N OVA
Geboren uit pure muzikale passie.
Fall&Nova, bestaande uit Sarah (Fall) en Amica (Nova) hadden vanaf hun
allereerste ontmoeting een klik. De ambitie, het plezier, en de energieke
persoonlijkheden van de dames werken aanstekelijk. Na een gezamelijke reis naar
Italië wisten de twee het zeker; zij wilden samenwerken. Dit reislustige duo
combineert muziek met het verkennen van de wereld. Hun missie is om over de
hele wereld te draaien en gaandeweg de harten van menig muziekliefhebber te
veroveren. Amica Nova heeft een voorliefde voor Tech-, Deep- en commerciële
House, maar is zeker niet vies van de welbekende Classics , dit sluit perfect aan bij
de zwoele, loepzuivere en herkenbare vocalen van Sarah Fall. De twee versterken
elkaar en zwepen het publiek op met passende shoutouts en aanstekelijke
energie.

WAT KU NT U VE RWACHT E N
Een energiek en spetterend optreden van twee perfect op elkaar ingespeelde
muzikanten van het hoogste niveau. Gegarandeerd voetjes van de vloer met dit
sprankelende duo!

M U Z I E K G E NRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

TO P 3 SPE CI AL IT E IT E N
Bedrijfsevenement, Festival/Club en Beurs

AANVU L L E ND E MO G E L I J KH EDEN
Fall&Nova kan gelijktijdig optreden i.c.m. andere DJ’s en muzikanten. Op deze
wijze kan zij meer inhoud en originaliteit geven aan het optreden.

BI J ZO N D E RHE D E N
Fall&Nova maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die nodig
zijn om het optreden op een goede manier te laten verlopen.

P. 39

DUTCHDANCEDIVAS
DutchDanceDivas is een combinatie van een of meer vrouwelijke DJ’s
gecombineerd met een Saxofoniste, Violiste, Pianiste, Percussioniste en/of een
Vocaliste, die heerlijke muziek ten gehore brengen met een female flow. Deze
dames weten exact hoe ze een publiek kunnen verleiden met hun groovy en sexy
tunes, maar zeker ook hoe ze een dansvloer in beweging moeten krijgen.
Hierbij draait het om de vrouwelijke touch in muziek, wat een andere beleving is
dan velen gewend zijn!

WAT K U NT U V E R WA C HT E N
Deze stijlvolle dames zorgen voor een origineel en sensationeel optreden. De
ervaring en sublieme onderlinge samenwerking van deze dames maakt deze show
zowel geschikt voor optredens op festivals, clubs, alsmede voor zakelijke
evenementen. DutchDanceDivas wordt vaak uitgebreid met danseressen als
finishing touch.
Uiteraard verzorgen we desgewenst de volledige techniek (DJ booth, licht, geluid,
podium, etc ).

M U Z I E K G E NRE
Dance, House, Lounge, Club, Commercieel en Allround

M U Z I E K S PE CI AL IT E IT E N
Een mix van sexy (House)muziek met een snufje Disco en een vleugje Soul. De
dames nemen u mee op een muzikale reis waar oud en nieuw elkaar ontmoeten.

T O P 3 SPECIALITEITEN
BI J ZO N D E RHE D E N
DutchDanceDivas maakt gebruik van een rider. In dit document staan de zaken die
nodig zijn om het optreden op een goede manier te laten verlopen.
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O.A. DE VOLGENDE COMBINATIES ZIJN MOGELIJK:
DJ en vocaliste (tijdens diner of inloop)
✓Lounge DJ en pianiste (tijdens een diner)
✓DJ, saxofoniste, violiste, pianiste, percussioniste en/of vocaliste
✓Meerdere DJ’s, saxofoniste, violiste, pianiste, percussioniste en/of
vocaliste

P. 41

Techniek &
Event Services

We kunnen u ondersteunen bij ieder aspect van uw evenement van
artiesten tot technologie, van VJ’s tot visuals en van danseressen
tot aankleding. Dit alles is mogelijk door onze jarenlange ervaring
en ons netwerk van professionele en betrouwbare partners. Vraag
ons gerust naar de mogelijkheden!
Technologie
• Designer DJmeubels (verschillende afmetingen, Ledwand,
verlichting etc.)
• DJ apparatuur (mixers, spelers, monitors etc.)
• Licht en geluid opstellingen voor 250 tot 5.000 gasten
• Alles is opgebouwd ruim voor uw evenement begint
• Opbouw en technologie door een betrouwbare en professionele
partner
• Extra’s zoals microfoons, DB meter, DJpodium, dansvloer, etc.
Presentatrices, VJ’s, Danceressen en Entertainment
• Presentatrice Wytske Kenemans voelt zich thuis op ieder podium
en maakt van elke b ijeenkomst een bijzondere happening
• Ervaren VJ’s voor visuele support tijdens een event
• Professionele danseressen
• Hostesses, candygirls en ander entertainment
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Aankleding en Decoratie
• We kunnen helpen met meubels en podia tot decoratie en
bloemen.
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Ren e G r au man s
Dire c t e u r/ E ig e n aar
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Contactinformatie
DamesDraaienDoor
Regterweistraat 15G
4181CE Waardenburg
Nederland
w. www.damesdraaiendoor.com
e. info@damesdraaiendoor.com
t. +31 418 576059
m. +31 6 52 36 33 85
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C O N TA C T O P N E M E N
Vo o r m e er i n f o r m a t i e ku n t u o n s b el l en op + 31 6 52363385 of + 31 418 576059
o f s tu u r een e- m a i l n a a r i n f o @ d a m es d r a a ie ndoor.com
w w w. d a m e s d r a a i e n d o o r. c o m

