Ingmar van Groningen – DJ Amadeusz
AMADEUS
Ingmar is een DJ zoals mensen verwachten dat het leven van een DJ is, populair & charmant.
Toen hij begon met draaien had hij altijd al ploegen met dames voor de DJbooth en noemde
de clubeigenaar hem destijds al een casanova. Na enige tijd was de naam waaronder men
hem kende dan ook Amadeus, genaamd naar de god der liefde.
“ Vanaf toen noemde men mij Amadeusz, met een z aan het einde om het toch nog wat eigen
te maken” zegt Ingmar.
URBAN
Als allround DJ heeft hij in de 5 jaar dat hij professioneel draait een voorkeur voor bepaalde
muziek ontwikkeld. Hij draait het liefst Urban, Moombahton, Reggaeton en Dancehall maar
als allrounder probeert hij altijd zijn muziek aan te passen aan zijn publiek.
Al vanaf zijn 18e is hij bezig met draaien en had hij zijn eerste gig per toeval in de
dorpsdiscotheek.
“ De resident DJ vroeg mij wel eens of ik nog goede nummers wist. Op een dag kon hij niet en
vroeg hij of ik wilde draaien”.
KAMELEON
Als DJ is het niet alleen goed te kunnen draaien, maar is het ook een kunst om je publiek
mee te krijgen in je muziek en ze te enthousiasmeren.
“ Ik ben altijd erg actief bezig met het publiek tijdens mijn sets. Ik zorg dat ik met mijn
muziek mij aanpas op het publiek”.
Al vanaf het begin van een gig probeert hij aan te voelen wat de sfeer is en voelt hij aan hoe
hij hier op in kan spelen. Hij probeert er altijd voor te zorgen samen met de mensen een
leuke avond en plezier te hebben.
Gevoel voor muziek heeft Ingmar altijd gehad. Voordat hij met zijn DJ carrière begon was
stortte hij zich volledig op het dansen. Als dans instructeur wist hij destijds al anderen al te
enthousiasmeren met muziek.
“ Muziek is een expressie van je gevoel, het hoofdingrediënt van een feest en mijn passie”.

