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Mazda onthult zes winnaars van dj-wedstrijd
 Artiesten verzilveren ultieme kans om een liveset van 60 minuten te spelen op
Tomorrowland 2016
 De zes beste dj’s werden gekozen uit 1.042 Europese inzendingen
 En één van hen is een Belg: DJ Swift D (Dimitri Stoop)

Willebroek, 16 juni 2016.
Mazda heeft de zes winnaars bekendgemaakt van de #MazdaSounds Live Showdown, de laatste ronde van
de dj-wedstrijd onder de naam “Mazda Drives: The Sound Of Tomorrow”, die onlangs werd afgerond in de
Marina de Badalona in Barcelona. De gelukkige winnaars komen van over heel Europa en zullen in juli 2016
naar Tomorrowland 2016 afzakken voor wat ongetwijfeld hun grootste optreden tot nog toe zal worden: een
liveset van 60 minuten op het Mazda Sound Of Tomorrow Island-podium aan de zijde van enkele grote namen
uit het wereldje.

Alle winnaars zijn het erover eens: dit is dé kans van hun leven. Swift-D (België) is een future house-dj die
geen gewoon bezoekersticket kon bemachtigen voor Tomorrowland. This is CROB (Nederland) kickt op de
energie die hij krijgt van het dj’en en de bijhorende creativiteit. “Het is een buitengewone kans, ik voel me erg
vereerd dat ik de gelegenheid krijg om mijn ding te doen op de heilige graal der festivals”, verklaarde hij. Dj
Paula Serra (Spanje) begon haar muzikale carrière als een saxofoon-, fluit- en pianospeelster die later haar
eigen muziek begon te mixen. DJ Pat Farrell (Zwitserland) weet wat het is om voor een zee van mensen te
draaien: hij mocht tijdens de Street Parade in Zurich al het beste van zichzelf geven voor 900.000 (!)
technofans. Miss Ghyss (Zwitserland) kijkt uit naar de bijzondere sfeer tijdens haar eerste grote festival.
Bodalia (Verenigd Koninkrijk) tot slot begon al op twaalfjarige leeftijd te mixen. Vandaag combineert hij zijn
muziek met universitaire studies. “Ik kan het nauwelijks verwoorden”, zei hij. “Deze wedstrijd heeft al zoveel
deuren doen opengaan.”

De winnaars werden gekozen door een zeskoppige jury, die bestond uit vertegenwoordigers van Mazda en
Tomorrowland maar ook Belgische top-dj Lost Frequencies (aka Felix De Laet).
“Al deze getalenteerde kandidaten wacht een mooie toekomst, en net dat maakte onze job als jury behoorlijk
moeilijk”, verklaarde De Laet nadat de winnaars bekendgemaakt waren. “Ze verdienen het allemaal om te
winnen, en in zekere zin hebben ze dat ook gedaan, doordat ze waardevolle ervaring hebben opgedaan
tijdens de voorbereiding op en deelname aan de showdown, maar ook tijdens het traject dat hen naar de finale
heeft geleid. Het enthousiasme waarvan de muziekfans blijk hebben gegeven, is gewoonweg overweldigend.”
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De finale van de wedstrijd bracht 20 dj’s samen, die elk een set van een kwartier draaiden in Barcelona. In de
aanloop naar de finale namen de finalisten deel aan een reeks workshops in de nabijgelegen Mazda Space,
de Europese cultuur- en evenementensite van het merk. De sessie focuste op zaken als mixtechnieken en
zelfmarketing voor dj’s. De eerste workshop werd gegeven De Laet, die ook Mazda-ambassadeur is voor de
Mazda Drives: The Sound Of Tomorrow-campagne.

Mazda is voor het tweede jaar op rij de exclusieve autopartner van Tomorrowland. Het partnerschap is
gestoeld op de gemeenschappelijke wil om levensverrijkende ervaringen aan te bieden. De zes winnaars van
de wedstrijd die in maart begon en waaraan ruim 1000 kandidaten deelnamen, kunnen zich nu gaan
voorbereiden op hun performance op een van ’s werelds grootste muziekfestivals. Tomorrowland 2016 vindt
plaats in Boom van 22 tot 24 juli.

#MazdaSounds

6 winnaars:
België

Dimitri Stoop (Swift D)

Nederland

Robert Manrho (This is CROB)

Spanje

Paula Serra Vázquez (Paula Serra Vázquez)

Zwitserland

Mischa Bättig (Pat Farrell)

Zwitserland

Ghislaine Vieux (Miss Ghyss)

Verenigd Koninkrijk

Kishan Bodalia (Bodalia)
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