Rogier van Zeeburg – DJ rogier
PAPLEPEL
Bij Rogier is muziek en geluid met de paplepel ingegoten. Met een vader die een audiozaak
heeft was het bijna onmogelijk geen passie voor geluid te ontwikkelen. Geluid is voor Rogier
erg belangrijk en hij kan zich dan ook behoorlijk irriteren aan slechte speakers. Toch heeft hij
het wel een keer voor elkaar gekregen een subwoofer op te blazen tijdens een van zijn sets..
Het draaien heeft hem veel moois gebracht. Dat Dj’s veel aandacht krijgen van de vrouwen,
is algemeen bekend. Rogier maakte hier gebruik van en heeft zijn huidige vriendin leren
kennen tijdens een gig op Terschelling.
CARRIÈRE
Naast het draaien heeft Rogier ook nog een andere baan. Hij heeft technische bedrijfskunde
gestudeerd en werkt momenteel ruim 40 uur per week. Elke ochtend gaat om 06.20 zijn
wekker om netjes naar zijn werk te gaan. Toch is draaien zijn passie en dit geeft het hem
zoveel energie dat hij het niet erg vindt hierdoor soms ook in de avonduren te moeten
werken.
“ Ik vind het draaien nog wel zo leuk dat ik het er naast doe”, zegt Rogier. “ Maar voor het
geld hoef ik het niet te doen”.
VAN MEEZINGERS TOT RAMMERS
Wat betreft muziekstijl is Rogier een echte allrounder. Hij draait voornamelijk R&B, Urban,
Moombahton, House, Classics en top40. Hij is zelf iets minder fan van hardstyle,
Nederlandstalig en feestmuziek. Toch weet hij al deze verschillende stijlen wel altijd goed te
mixen en zorgt hij ervoor dat het niet eentonig wordt. De opbouw vindt hij erg belangrijk.
“ Ik draai van langzaam naar snel, van oud naar nieuw en van meezingers naar rammers,
maar hierbij houd ik altijd rekening met mijn publiek”.
Hij draait in verschillende discotheken en kroegen en op allerlei evenementen. Hij vindt het
wel belangrijk dat de sfeer goed is.
“ Ik laat liever vrouwen dansen op muziek dan mannen bier gooien”.

