
HOUSE of DJ's GOES AMSTERDAM

Invitation: informatie avond HOUSE of DJ's woensdag 29 maart

Het epicentrum van de Dutch Dance. Dat moet HOUSE of DJ's gaan worden. Deze nieuwe

hotspot in Amsterdam kan volgens onderzoek van LAgroup jaarlijks een kleine 300.000

mensen trekken. Dit gebouw gaat een Experience Centre, een DJ Centre met studio's en een

HOUSE of DJ's café (a la Hardrock) bevatten.

"Een concept als HOUSE of DJ's bestaat nog nergens ter wereld" 
— Tiësto, ambassadeur HOUSE of DJ's

Tot voor kort was Breda nog in beeld, maar nu wordt in Amsterdam gezocht naar de ideale plek

voor deze verzamelplek en broedplaats voor zowel beoefenaars als liefhebbers van dance. 

Wij organiseren daarom woensdag 29 maart in Amsterdam een informatieavond, waarvoor

we je graag uitnodigen. Wie, wat, waar vind je onderaan dit bericht. We kunnen hier bovendien

twee nieuwe prominente dj's aankondigen die achter HOUSE of DJ's gaan staan.

WAT: informatieavond HOUSE of DJ's

WANNEER: 29 maart



ABOUT HOUSE OF DJ'S

HOUSE of DJ’s is een wereldwijd uniek concept dat het permanente uithangbord van de Dutch dance zal zijn.
Een verzamelpunt en broedplaats van dj’s en tevens een enorme (internationale) trekpleister voor fans, die meer
willen leren over de geheimen van de Nederlandse dance. Een plek gemaakt voor vermaak, verdieping en
adoratie.

Een concept als HOUSE of DJ’s bestaat nog nergens ter wereld. Wij omschrijven het als het epicentrum van de
Dutch Dance. Hier komen dance liefhebbers en dj’s samen om geschiedenis te schrijven. HOUSE of DJ’s heeft
hier de rol van zowel entertainer als conservator en biedt fans niet alleen een fun experience, maar ook kennis en
biedt tegelijkertijd (nieuwe) dj’s een inspiratieplek om zich te ontwikkelen.

Deze hotspot, die in 2019 in Amsterdam gereed is, zal voor een groot deel bestaan uit de Dutch Dance

WAAR: AEX NEXT, Beursplein 5, Amsterdam

PROGRAMMA

18:30 uur - Binnenkomst en optreden van ROOG

19:00 uur - Aftrap en presentatie over HOUSE of DJ’s

19:30 uur - Plannen en next steps

19:45 uur - Film

20:00 uur - Informatie en details over de crowdfundingcampagne

20:15 uur - Borrel en optreden van ROOG

HOE: Aanmelden kan door een mail te sturen naar: maaike@gr8industries.com

 

We zien je graag woensdagavond!

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

mailto:maaike@gr8industries.com
mailto:arnold@houseofdjs.nl


Experience. Hier kan je alle facetten van dance beleven; van stagebuilding, festivalorganisatie tot die
felbegeerde plek on stage. Alle genres komen aan bod en uiteraard zie je de grootheden van de scene terug in
de hall of fame. Er is een DJ Centre waar je over het dj-vak kunt leren en studio’s en productieruimtes kan huren.
Wanneer dj’s en bezoekers toe zijn aan een hapje en een drankje, kunnen ze terecht in het HOUSE of DJ’s
Café, een horecavoorziening die de sfeer van Dutch Dance ademt.

HOUSE of DJ’s zal al een begrip in de dance wereld zijn voordat het gebouw er staat. Want wat is een
epicentrum van electronic dance muziek zonder digitale backbone? Voor dance fans creëren we met een digitaal
platform met verzamelde en eigen content. Van mooie materialen van dj’s en event kalenders tot het droppen
van demo’s en het stellen/beantwoorden van technische vragen. HOUSE of DJ’s neemt daarin de rol van een
onafhankelijke autoriteit, een kruising tussen curator en mediahuis.

www.houseofdjs.nl

HOUSE of DJ'snewsroom
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