
Tiësto supports HOUSE of DJ's
Breda, 28 september 2016 - Niemand minder dan Tijs Verwest, oftewel Tiësto, omarmt vol het

concept van HOUSE of DJ’s, de nieuwe tempel voor Dutch dance. Medio 2017 moet in Breda

gestart worden met de bouw van de locatie die internationaal een bedevaartsplaats wordt waar

jaarlijks ruim 200.000 liefhebbers van Dutch dance naar toestromen.

Niet alleen wordt HOUSE of DJ’s een toeristische trekpleister met een enorm ‘Experience

Centre’. Het wordt bovendien een broedplaats voor nieuw en bestaand dj-talent waar ook de

eerste internationale dj-opleiding zetelt. Tiësto steunt dit initiatief. 
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Breda als bedevaartsplaats voor dancefans

Initiatiefnemer Arnold van der Leden: “HOUSE of DJ’s is een enorm ambitieus project dat het

episch centrum van Dutch dance moet worden. We zijn ontzettend trots dat Tiësto achter ons

gaat staan en supporter is geworden in de verdere ontwikkeling.”

"Ik vind HOUSE of DJ's fantastisch en heb zo'n concept nog nergens ter
wereld gezien."
— Tiësto
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Support van Tiësto

Ook Tiësto, die nu onder andere in Las Vegas veelvuldig shows geeft, beschrijft dit als een

concept dat hij nog nergens heeft gezien: “Ik vind HOUSE of DJ’s fantastisch omdat het een

compleet verhaal is. Van een DJ Centre, waar we zeker nieuw dj-talent gaan ontdekken, tot een

ode aan de Dutch dance in al zijn facetten in het Experience Centre. Ik vind het fantastisch dat

er een centraal punt komt waar de Dutch dance in al zijn glorie beleefd kan worden. Vanuit mijn

ervaring in de entertainment industrie en Las Vegas, geloof ik dat er heel veel toeristen naar

HOUSE of DJ’s zullen komen. We mogen als Nederlanders echt trots zijn op het product ‘Dutch

dance’. Breda heeft als stad een aantal bekende dj’s voortgebracht en ik vind het gaaf dat juist

vanuit mijn hometown twee ondernemers zijn opgestaan om HOUSE of DJ’s op te starten.”

"We mogen als Nederlanders echt trots zijn op 'Dutch dance'."
— Tiësto

Tiësto vervolgt: “Ik snap dat de initiatiefnemers in deze belangrijke opstartfase alle steun nodig

hebben om credibility te verkrijgen. Ik hoop dat andere dj's zich ook in the HOUSE gaan

melden.

"Ik hoop dat andere dj's zich ook in HOUSE of DJ's gaan melden." 
— Tiësto
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ABOUT HOUSE OF DJS

HOUSE of DJ’s is een wereldwijd uniek concept dat het permanente uithangbord van de Dutch dance zal zijn.

Arnold van der Leden
Initiatiefnemer House of DJ's
arnold@houseofdjs.nl
+31 (0)6 53 79 08 50

Maaike Vliegenthart
GR8 Industries
maaike@gr8industries.com
076 - 572 88 88
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Een verzamelpunt en broedplaats van dj’s en tevens een enorme trekpleister voor toeristen, die meer willen leren
over de geheimen van de wereldwijd vermaarde Nederlandse dance.

Op deze heilige grond, wat HOUSE of DJ’s zal zijn, komen dance liefhebbers en dj’s samen om geschiedenis te
schrijven. HOUSE of DJ’s zal niet alleen de kennis van bezoekers verrijken, maar ook een plek bieden aan
nieuwe dj’s die zich hier kunnen ontwikkelen. Voelen, prikkelen en ontwikkelen: dat is de kracht van HOUSE of
DJ’s.

Een internationale trekpleister worden die de ‘legacy’ van de Dutch dance uitstraalt; het is een taak die op de
schouders van HOUSE of DJ’s rust. Daarom bestaat het initiatief uit vier pijlers, die samen in staat zullen zijn om
deze taak goed te volbrengen.

De vier pijlers van HOUSE of DJ’s
HOUSE of DJ’s bestaat uit vier pijlers: het Experience Centre, het DJ Centre, het HOUSE of DJ’s Cafe (horeca)
en de Online Community.

In het Experience Centre kunnen bezoekers in de huid kruipen van iedereen die iets met dancemuziek te
maken heeft, zoals dj’s, producers, toermanagers, en technische diensten als lichtontwerpers en podiumbouwers.
De zintuigen worden hier optimaal geprikkeld maar ook zullen vele aspecten van de dance belicht worden
waardoor bezoekers zich ontwikkelen. Kortom, prikkelen en ontwikkelen in optima forma.

Daarnaast is er een plek voor dj’s – het DJ Centre  – hier zullen ze alle aspecten van het vak kunnen leren en
studio’s en productieruimtes kunnen huren. Hier komen dj’s van over de hele wereld samen om muziek te maken,
van elkaar te leren en de vetste, nieuwste tracks te ontwikkelen. Een belangrijke rol in dit gedeelte is weggelegd
voor de Rockacademie, waar inmiddels een samenwerking mee is opgestart. Tevens is er een belangrijke
samenwerking met de Avans Hogeschool opgestart, die via een 'challenge' studenten multidisciplinair

ontwikkelen en 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen.

Wanneer de bezoekers en de dj’s toe zijn aan een hapje en een drankje, kunnen ze terecht in het HOUSE of
DJ’s Cafe; een horecavoorziening die de sfeer van Dutch dance ademt.

De laatste pijler is het internet: de Online Community wordt een platform waar bezoekers en andere
geïnteresseerden ervaringen kunnen delen en herbeleven. Daarnaast is dit platform voor labels een geweldig
kanaal om beginnende dj’s en artiesten uit de subtop bekendheid te geven bij een specifiek publiek.
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