
 

 

Supercharged 
Wie denkt dat Supercharged een formatie is waarbij 3 blazers freestyle improviseren op de beats 
van de DJ heeft het direct al mis. Deze bevriende pioniers van het DJ-entertainment wilden 
namelijk hun jarenlange internationale podiumervaring bundelen om een unieke, Next Level DJ-act 
te creëren die simpelweg groter is dan de som der delen. Na 5 jaar produceren, arrangeren en 
repeteren is het resultaat een audio-visueel spektakel waarin super strak samenspel wordt 
afgewisseld met vlammende solo’s van 3 all-star topsolisten. Tijdens 4 sets á 20 minuten komen 
blaas-klassiekers in nieuwe, en deels in eigen beheer geproduceerde remixes in hoog tempo 
voorbij en zult u versteld staan van het onmisbare aandeel van blazers in onsterfelijke hits van o.a. 
Michael Jackson, Earth Wind & Fire en Stevie Wonder. Herkenbaarheid staat centraal en maakt 
deze act geschikt voor ieder evenement. Elke individuele set is tevens uiterst geschikt als korte 
explosieve openingsact, in-between act of surprise op bijvoorbeeld een afterparty. Zo verzorgde 
Supercharged naast de opening van Masters of Luxury tevens de gala-premières van James Bond's 
Spectre, de Fifty Shades-serie en stonden ze onder meer in Italie, Kroatië, Denemarken en 
Marokko. 
 
-Live-act (Female DJ met drie blazers) 
-Speelduur maximaal 4x 20 minuten, in principe binnen 2 uur (max 3 uur) aanwezigheid.  
-Tijdens pauzes zal DJ FEM K door draaien. 
-Gage Nederland: € 2.975,- (bureaukorting €275,-) inclusief monitorset (M-set), exclusief Pioneer 
DJ-set/booth, podiumlicht en zaalgeluid   
-Upgrade optie 1: Pioneer DJ-set/booth (meerprijs €300,-)  
-Upgrade optie 2: Pioneer DJ-set/booth, podiumlicht en zaalgeluid tot 250 pax (meerprijs €650,-)  
-Note: Pioneer DJ-set/booth, podiumlicht en zaalgeluid kunt u ook zelf elders inhuren (zie rider 
voor specificaties) 
-Optioneel: extra DJ (male) tbv voor- en/of naprogramma op basis van 5 uur (meerprijs €450,-)  
-TIP: Voor foto’s en videofragmenten bekijk de website: www.groovesum.nl/supercharged & 
www.superchargedhorns.com  
-Gage is incl. reiskosten (< 100 KM enkele reis berekend vanaf Amsterdam) 
-Tarieven zijn excl. BTW 

 
 

 


