Harry Tuinier – FeestDJ Harry of Dj jardinero
Casettebandjes
Harry is al vanaf heel jongs af aan dol op muziek. Al op de basisschool ging hij naar
buurjongens toe met de cassettebandjes van destijds om muziek op te nemen.
“ Deze cassettebandjes nam ik dan weer mee naar huis”, zegt Harry. “ waarna ik thuis alles
kon beluisteren”.
Toen de CD’s op de markt kwamen stond Harry ook vooraan.
“ Al heel snel had ik een hele verzameling op mijn slaapkamer van verschillende genres”.
Discotheek
Het zal dan ook niemand verbazen dat Harry er ook al vroeg bij was met draaien.
Op zijn 16e kocht hij al zijn eerste DJ controller voor op zijn slaapkamer. Al snel volgden de
boxen en ontbraken ook de discolampen niet.
“ Ik draaide echt elk moment dat ik vrij was en langzaam veranderde mijn slaapkamer in een
discotheek”.
Harry kwam naast zijn slaapkamerdiscotheek ook graag in een discotheek bij hem in de
buurt. Doordat hij hier vaak kwam, kende hij de eigenaar goed en was hier ook zijn eerste
gig ooit. “ Op een middag werd ik gebeld door de eigenaar met de mededeling: “ Je hebt
altijd grote verhalen over dat je kunt draaien, ik heb voor zaterdag nog een DJ nodig dus
bewijs je maar”.
Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen en zal ik nooit meer vergeten.
Allesdraaier
Mede doordat hij al vanaf jongs af aan met muziek beizg is, is Harry een allesdraaier.
“ Ik draai wat mijn publiek wil horen, bij mij is er geen nee te koop. Dit kan muziek zijn uit de
70’s en 80’s, maar ook techno, hardstyle, hiphop en reggaeton”.
Feest DJ Harry draait het liefst muziek waar hij energie van krijgt, maar laat vaak zijn keuze
voor muziek afhangen van het publiek en zijn gevoel op dat moment.

