Dames Draaien Door is een artist agency die de beste
vrouwelijke Nederlandse DJ’s, musici en vocalisten
vertegenwoordigt. Het draait daarbij om het creëren
van een unieke mix van live entertainment en
electronische muziek. Uniek, origineel & verfrissend!
Alle dames zijn elegant, hoog opgeleid, professioneel
en zeer ervaren entertainers. Het zijn allen zeer getalenteerde artiesten die exact weten hoe ze de
gasten tijdens het event/feest moeten vermaken. De
perfecte combinatie: Beauty, Brains & Proffesional!
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.

* Corporate events
* Introducties
* Relatie events
* Personeelsfeesten
* Clubs
* Festivals
* Concerten
* Prive feesten
* Bruiloften
* Modeshows
* Beurzen
Nationaal & Internationaal
inzetbaar. Zij passen de
muziekstijl aan naar uw wens.

Nederland

DamesDraaienDoor
w. www.damesdraaiendoor.com
e. info@damesdraaiendoor.com
t. +31 6 52363385

MANAGEMENT BOEKINGEN CONCEPTEN EVENEMENTEN

In overleg bepalen we de
muziek passend bij uw event en
gasten. De DJ’s draaien diverse
stijlen: Van Allround (oa 80’s/
90’s) tot Lounge (Ibiza stijl) en
(Commerciële) Dance.
Zij kunnen achtergrondmuziek
draaien tijdens een diner of een
beurs, maar ook zorgen voor
een ongekend feest tijdens een
personeels- of bedrijfsfeest.

Onze vrouwelijke DJ’s, vocalisten en
musici creëren een unieke mix van
live entertainment en electronische
muziek. We bieden verschillende “DJ
meets Live” totaalconcepten aan die
geschikt zijn voor festivals en clubs,
maar vooral voor zakelijke events.
Omdat ze met hun muziekstijl op
iedere situatie in kunnen spelen.

Een energiek en spetterend optreden van
twee perfect op elkaar
ingespeelde artiesten.

Uniek, origineel & verfrissend!
De absolute top van Nederland op het gebied
van DJ’s en Muzikanten / Vocalisten
Gegarandeerd vervangende DJ bij ziekte of
calamiteiten
Opbouw techniek altijd ruimschoots voordat
de gasten aanwezig zijn
Gedegen inventarisatie van uw wensen en wat
u wilt bereiken met uw event.
Meerdere contactmomenten met opdrachtgever, locatie en artiesten
Recensies en referenties op website te checken
of op aanvraag te verkrijgen

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.

De zussen DJ RO & mc ZEN brengen de
perfecte mix van electronic beats en
vocals. Zij weten de gasten te verleiden
met groovy, sexy tunes, waardoor zij hen
op de dansvloer in beweging krijgen.

We kunnen u ondersteunen met 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!
Een greep uit de mogelijkheden:
• Designer DJ meubels
• DJ apparatuur
• Licht en geluid opstellingen
• LED wanden
• Extra’s zoals microfoons, dB meters etc
• Ervaren VJ's voor visuele support
• Professionele danseressen
• Hostessen, candygirls etc
• Meubels, dansvloeren en podia
• Decoraties en bloemen.

