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Over Maarten Provo
Maartens’ eerste herinneringen aan muziek zijn van het soundtrack album Top Gun uit
1986. Dit album is dan ook het meest gekoesterde uit zijn vinylcollectie. In het middelbaar
ontwikkelt Maarten een bijzondere interesse in techniek en informatica.
Het deejayen begint tijdens de studentenjaren in Leuven als hobby voor vrienden. Eerst
verjaardagsfeestjes, daarna via studentenverengingen avonden in Alegria en Dulci tot fuiven in het Musicafé.
Daarna wordt Maarten door zijn trendy stijl in combinatie met zijn persoonlijke aanpak en
nauwgezette planning ook voor trouwfeesten de go-to dj in de vriendengroep.
In het DJ’n vindt Maarten de perfecte mix van drie passies: zorg dragen voor mensen en
hen een goed gevoel geven, muziek en techniek. Hij gelooft rotsvast in het creëren van
een concept dat een unieke combinatie vormt van mensen, locatie, muziek en lichtshow.
0DDUWHQRSWHHUWVWHHGVYRRUNZDOLWDWLHIKRRJVWDDQGWHFKQLVFKPDWHULDDOGDWǇH[LEHOLQ
gezet kan worden voor een geweldige en persoonlijke ervaring op eender welke locatie.
Hij legt hierin de lat bijzonder hoog.

Het aantal uitermate tevreden klanten van DJ Maarten Provo
gaat dan ook al sinds enkele jaren alleen maar in stijgende lijn.

Het was echt
een super trouwfeest!
“De afspraken op voorhand waren duidelijk en de voorbereiding goed. Heel
goed gedraaid tijdens de avond, goede
opbouw en heel dansbaar.”
Evert & Liesannen klrten Provo

Het was een TOP feest
“Goede sfeer, totaalpakket met verlichting in de zaal maakte alles af. Tot 3u een
volle dansvloer en volledig in de muziekstijlen die we wouden.”
Jeroen & Birten klrten Provo

Alles was perfect!
“Goede timing, indeling en goede muziek.
Zeer professionele dj die luistert naar de
wens van de klant!”
Yoeri & Jolienn klrten Provo

Exclusive DJ-entertainer & party-planning
Met Maarten als dj voor jouw feest haal je naast een enthousiaste en vriendelijke dj ook
een goede organisator binnen. Maarten overloopt met jou op voorhand het volledige programma en denkt mee over de invulling ervan. Hij laat daarbij niets aan het toeval over:
van aangename achtergrondmuziek tijdens de receptie tot het eerste aanstekelijke nummer dat een spetterend dansfeest op gang trekt.
Of het nu gaat om techniek, uitstraling of sfeer, Maarten ondersteunt, adviseert en organiseert. Hij houdt de plaatjes draaiende maar ook de touwtjes strak in handen. Jullie
kunnen dus zorgeloos genieten van een onvergetelijk event waarover nog lang gesproken
zal worden!
Maarten heeft een veelzijdige muzikale kennis en beheerst de kunst om talloze genres
over verschillende decennia naadloos aan elkaar te mixen. Een trendy lichtshow en enkele technische hoogstandjes versterken de muzikale beleving en zorgen voor een ongekende ambiance.
Maarten hecht veel belang aan persoonlijk contact. Na het invullen van het aanvraagformulier maakt hij dan ook graag tijd om binnen korte tijd contact op te nemen en persoonlijk langs te komen om jouw wensen te bespreken.
Een nieuwe locatie wordt steeds op voorhand verkend. Wie is het aanspreekpunt?, waar
ZRUGWGH'-KHWEHVWJHSRVLWLRQHHUG"KRHSDVVHQMXOOLHVSHFLǆHNHZHQVHQLQGHDFFRPmodatie? … belangrijke vragen die de nodige aandacht verdienen om achteraf niet voor
verrassingen komen te staan.

Trendy & exclusief:
Modern, stijlvol en ook aantrekkelijk voor een ouder publiek.

Maarten hanteert voor trouwfeesten van meet af aan transparante prijzen zonder verrassingen achteraf. Meer nog, na een eerste overleg zal duidelijk worden dat je bij Maarten uitzonderlijke waarde tegen een zeer competitieve prijs aangeboden krijgt.
Vanaf dan is het aan Maarten en Maarten alleen om jullie gids te zijn doorheen het volledige organisatieproces van jullie trouw. Vanaf het eerste overleg, tot alle vergaderingen
PHWHONVSHFLǆHNGHWDLOYDQMXOOLHKXZHOLMNVIHHVWWRWHQPHWKHWHLQGHYDQMXOOLHWURXZ
Tijdens deze overlegmomenten ligt de klemtoon minder op jullie muzikale voorkeuren
maar vooral op de organisatie van het huwelijksfeest en geeft Maarten tips en advies
waar nodig. Zo kunnen jullie op Maarten vertrouwen om het samen grondig uitgetekende
plan voor jullie huwelijk uit te voeren.

Nooit een lege dansvloer!
“Goede aanvoeling publiek én rekening
houden met wensen organisator. “
Pieter Jan & Annlrten Provo

Spontaan en sociaal
“Professionele begeleiding van begin tot
laatste contact, maar ook spontaan/sociaal in zijn contact met ons.”
Koen & Solange k klrten Provo

Verlichting was top!
“Goede voorbereiding, luistert naar welke liedjes je mooi vindt. Onze fuif heeft
tot 4u30 geduurd dus toch een teken dat
de muziek goed was.”
Gunter & Elienen klrten Provo

Muziek & presentatie

Jullie in de spotlights
Tijdens jullie trouw hanteert Maarten een moderne en bescheiden stijl van presenteUHQ]RQGHUYRRUWGXUHQGLQGHPLFURWHURHSHQ'DWPDDNWGDWKLMHHQǆMQHHQXLWQRGLgende sfeer creëert voor jullie gasten zonder het huwelijksfeest te overheersen.
Ook de afwerking van de discobar en Maartens’ kleding stralen dezelfde moderne,
stijlvolle klasse en professionalisme uit. Maarten beschikt over professioneel materiaal dat elke feestzaal kan vullen met geweldig licht en geluid. Een trouwfeest met
een lichtshow op maat van de feestzaal maakt de ervaring niet alleen exclusief en
uniek maar betekent ook dat de dansvloer sneller en langer vol blijft staan.

Muziek, exact zoals jullie het willen
Naast het bespreken van al jullie wensen neemt Maarten ook ruim de tijd om jullie
muzikale voorkeuren te overlopen en welke nummers zeker niet mogen ontbreken
tijdens jullie trouw.
2SGH]HZLM]HUHǇHFWHHUWGHJHVSHHOGHPX]LHNZLHMXOOLH]LMQ0HHUQRJde muzikale
ervaring voelt elke keer opnieuw uniek aan in plaats van al weer een typisch huwelijk
met typische muziek. Het publiek lezen en laten dansen, rekening houdend met jullie
voorkeuren is Maartens missie tijdens het draaien.

Maarten heeft een veelzijdige muzikale kennis
en beheerst de kunst om talloze genres over verschillende decennia
naadloos aan elkaar te mixen.

Alles verliep
super smooth!
“Alles verliep super smooth.
We hebben ons er niets van moeten aantrekken.
Jan & Katrienen Provo

Vlekkeloos verloop
“Alles verliep vlekkeloos, we hebben ons op geen enkel moment ook maar een beetje
zorgen moeten maken over het muzikale verloop.”
Mathijs & Hanneklrten Provo

DJ-Sets / Pakketten

Avondfeest
Optreden van 6u
Planning:
overleg feest + bezoek feestzaal
Licht & Geluid
Vertrouwen op Maarten
om het samen grondig
uitgetekende plan voor jullie
huwelijk uit te voeren.
Licht en geluid op maat
van de feestzaal,
zo is het altijd geweldig.

Ceremonie, Receptie,
Diner, Avondfeest
Optreden van 10u
Planning:
overleg feest + bezoek feestzaal
Licht & Geluid
Afzonderlijke setup
met bediening voor ceremonie
op locatie
Aankondigen en in goede banen
leiden van de speeches

Troeven
Waarom al talloze trouwers en bedrijven kozen voor Maarten Provo.
Persoonlijk contact: Maarten is je enige aanspreekpunt en dat face-to-face.
Show van hoge kwaliteit: Maarten werkt met geluid en licht van goede kwaliteit.
Trendy & exclusief: Modern, stijlvol en aantrekkelijk voor elke leeftijd.
Stipte planning: Organisatorisch wordt alles tot in de puntjes geregeld.
Prijs/Kwaliteit: Transparante prijzen, zonder verrassingen achteraf.
De klant centraal: Aandacht voor de wensen van de klant en uitmuntende service.

Uitbreidingspakketten

Uplighting
Minstens vier led-lampen op voet
verspreid in de zaal die kunnen
oplichten in verschillende kleuren.
Transformeert de volledige zaal,
niet enkel de dansvloer.
Onmiddellijk een geweldige uitstraling,
alsof je Wonderland binnenstapt.

Beamer
Beamer met beamerscherm
in de lichtbrug of apart met een
presentatie naar keuze zoals
een zelfgemaakte slideshow
of Instagram-feed.
Geeft een persoonlijke toets
en een leuke stimulans om meer
foto’s te posten.

Bewegende lichten

Twee moving-heads met een
gepersonaliseerde projectie
en een rooktoestel.
Geeft een unieke en persoonlijke toets.
De dansvloer loopt sneller vol
en blijft langer vol.
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