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Korte beschrijving
De naam is Dyon Noppe aka DJ Brooky. Een echte house/dance liefhebber! Professioneel DJ voor
al uw te gekke party's of voor andere gelegenheden. Mijn specialiteit is house/dance, maar ben in
principe voor alles geschikt!

Informatie
De naam is Dyon Noppe aka DJ Brooky. Een echte house/dance liefhebber! Professioneel DJ
voor al uw te gekke party's of voor andere gelegenheden. Mijn specialiteit is house/dance, maar
ben in principe voor alles geschikt!
Mijn scala is groot en heb ook al op verscheidene gelegenheden moeten draaien: Regelmatig in
een cafe of club, Kinderactiviteiten, openlucht activiteiten, verjaardagen etc etc. Wat mij
onderscheidt van andere DJ's is dat ik niet alleen maar muziek draai, maar muziek laat leven. Door
de stijlen waarin ik draai en de manieren waarop ik entertain zal iedereen de muziek voelen! Het
voelen van de muziek wordt gecreëerd door de juiste muziek en entertaining op het juiste moment
en op de juiste manier!
http://dj-brooky.com
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