
een woordje/
over Maarten. Hij is 26 jaar oud, woont momen-
teel in Henis en werkt op de spoedgevallen-
dienst van het Hasseltse Jessa ziekenhuis.

Naast zijn passie voor muziek is hij ook een 
gedreven sportbeoefenaar en Rode Kruis-
vrijwilliger.

Favoriete artiesten zijn onder meer Avicii, 
Martin Solveig en Peter Luts maar ook andere 
groepen zoals U2 & the Red Hot Chili Peppers. 
Zijn favoriete hit is echter Drop the Pressure 
van Mylo.
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shows/
Maarten is sinds 2010 Resident in Leuven’s Dulci. 
Eén keer per maand worden alle barkrukken ver-
wijderd om plaats te maken voor extra publiek. 
Café Alegria kent na de passage van de Beauty & 
the Nerd-TD ook voor Maarten geen geheimen 
meer. Opwarmen voor een grote naam? Het Musi-
café ontplofte toen DJ Wout van Dessel zijn eigen 
Mastermind opgooide als opener van zijn set, 
missie volbracht!

Bio/
MaartenMaarten heeft zijn eerste paar DJ hoofdtelefoons 
gekocht toen hij student was in Leuven. Het 
nachtleven was er de gelegenheid bij uitstek om 
deze hobby te ondersteunen. In de Dulci verliep 
het vaak zo goed dat de krukken achter de bar 
gezet werden om meer mensen binnen te laten.

Wat overdag, in aula’s uitgelegd werd, werd ’s nachts toegepast. Innoveren, niet alleen nieuwe muziek maar ook 
nieuwe methoden om muziek te spelen. Vooruitgaan, de beste lmrolletjes zijn waardeloos als iedereen digitale 
camera’s koopt. Blogs zoals Digital DJ Tips & DJ Techtools zijn een constante stroom van nieuwe innovatieve 
ideeën.

Terug naar zijn geboorteplaats, Tongeren waar het nachtleven minder uitgebreid is, maakt aanpassing noodzake-
lijk. House-& Dance blijft zijn passie maar ook Barry White, Elvis Presley en andere nostalgische nummers geschikt 
voor trouw- en verjaardagsfeesten nemen hun intrek in zijn muziekverzameling.

Tune in at Mixcloud
mixcloud.com/maartenprovo/

Waarom? Wij maken
toch de beste film-
rolletjes?

http://www.mixcloud.com/maartenprovo
http://www.maartenprovo.be
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