Julian Bos – DJ Julian
PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTE
Voor Julian is muziek een primaire levensbehoefte. Om op jonge leeftijd al in
levensbehoeftes te voorzien zijn vaak ouders verantwoordelijk. In het geval van DJ Julian
waren zij dan ook een grote stimulans.
Niet alleen zat zijn vader in een band, ook zijn moeder heeft ervoor gezorgd dat hij DJ is
geworden.
Het was niet Julian die vroeg om een DJ set, maar zijn moeder die voorstelde een DJcontroller cadeau te doen. Omdat hij verder geen verjaardagscadeau had nam hij dit maar
als cadeau, niet wetende dat hij direct verliefd zou worden en er niet meer af te slaan was.
Niet veel later begon hij al met draaien voor anderen in de jeugdsoos in het dorp. Mensen in
het dorp waren enthousiast en al vrij snel werd hij gevraagd voor andere feesten.
Samen met zijn vader zorgden zij ervoor dat Julian zijn eigen licht,- en geluidsinstallatie
kreeg.
“ Met mijn Dj-set, licht en geluidsinstallatie ging ik veel op pad” ,zegt Julian. “ Hierdoor
begon het begin van mijn DJ carrière”.
VRIENDELIJK
Als je denkt aan een vriendelijke DJ, dan denk je aan Julian. Daar waar Dj’s soms de neiging
hebben geen zin meer hebben om sociaal te zijn tegen Jan en alleman, zal Julian altijd
vriendelijk tegen je zijn. Deze vriendelijkheid en energie merk je ook wanneer hij draait. Hij
zal ervoor zorgen altijd zo energiek mogelijk te draaien en gaat creatief om met zijn
microfoongebruik.
ORIGINELE PLATENKEUZES
Hij geniet van verschillende mensen en de afwisseling van locaties en wordt pas blij als hij
ziet dat mensen blij worden van zijn muziek.
“ Ik zal er altijd voor gaan om een zo goed mogelijk feest neer te zetten” .
Hij is dan ook al vrij snel professioneel gaan draaien omdat hij naast zijn energie ook breed
inzetbaar is en hij zorgt voor originele platenkeuzes. Hij draait van club muziek en top 40 tot
feestmuziek en classics.
“ Het ligt er maar net aan waar ik draai en wat ik denk dat op dat moment het beste is om te
draaien”.

