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ENTERTAINMENT | DJ IN COMBINATIE MET MC

HET GEHEIME WAPEN 
VAN MARQUIS
Gebruikelijk is het niet, maar spraakmakend zeker wel. Een DJ of 
DJ in combinatie met MC als afsluiting van een event. Dit geheime wapen zet 
MarQuis evenementen graag in, voornamelijk bij de corporate festivals. 
Waarom en hoe zij dit doen leggen DJ’s Billy the Kit (Joost Seilberger) 
en La Feunte (Job Smeltzer) en MC Mitch Crown (Mitch Kroon) uit.

De liefde voor muziek is bij alle drie de 
heren al in hun jeugdige jaren ontstaan. 
Zowel Billy the Kit als Mitch Crown zijn in 
een muzikale familie opgegroeid en La 
Fuente was al met muziek bezig zolang hij 
zich kan herinneren.

MC Mitch Crown
De vader van Mitch Crown speelde 
basgitaar en zijn moeder toetsen en zong 
daarbij. Samen hadden ze een band die 
Latin speelde. Jaren geleden ontdekte 
hij de house en is hiervan gaan houden. 
Voordat hij het MC-vak ontdekte maakte 
Mitch als componist, schrijver en producer 
werk voor onder andere Replay en Fouradi. 
Op dit moment heeft Mitch gemiddeld 
twee gigs per week naast zijn eigen bedrijf 
in audiovormgeving. Zijn verleden als 
zanger en rapper kan hij 
goed combineren als MC of beter 
gezegd Master of Ceremony en 
dit is wat hem ook onderscheidend 
maakt als MC. Inspiratie haalt hij uit de 
muziek van zijn helden, 
zoals Stevie Wonder en 
Michael Jackson.  

DJ La Feunte
Zijn muziek ging overal mee naartoe en 
dus bond de kleine La Fuente zijn boxjes 
aan zijn fiets en later op zijn scooter. Op 
12-jarige leeftijd ging hij muziek draaien 
bij de buurtdisco’s. Later groeide hij door 
naar feestjes van vrienden, hockeyfeesten, 
schoolfeesten, kroegen en uiteindelijk naar 
clubs en festivals. Ondertussen haalde La 
Fuente zijn bachelor in Commerce en was 
van plan zijn eigen bedrijf te starten, maar 
hij werd steeds vaker als DJ gevraagd en 
dus besloot hij te gaan voor het DJ-vak. Nu 
is zijn agenda met 300 optredens per jaar 
in binnen- en buitenland, goed gevuld en 
heeft hij een team van 13 mensen om zich 
heen verzameld. Als hij hulp nodig heeft bij 
keuzes stelt hij zichzelf de vraag wat zijn 
helden Richard Branson, Steve Jobs en 
zijn vader zouden doen. De feel goodfactor 
zorgt voor de juiste vibe bij zijn shows. 
Binnen no-time weet La Fuente wat voor 
publiek hij in de kuip heeft en speelt hierop 
in. Zelf kan hij dan ook niet stil blijven 
staan.

DJ Billy the Kit
De vader van Billy the Kit speelde in de 
jaren 70 in verschillende bands en Billy zelf 
had piano- en saxofoonles. Toen hij de DJ’s 
op TMF ontdekte was Billy direct verslaafd 
aan de housemuziek. Hij gebruikte de 
pick-up van zijn vader om alle houseplaten 
grijs te draaien tot de naald brak. Op 
15-jarige leeftijd ging hij alles verzamelen 
en op tv bekijken wat met house te maken 
had en zo is hij in het dj-vak gerold. De 
techniek van het draaien, toen nog heel 
technisch met vinyl, en het bespelen van 
het publiek zorgen voor de liefde voor het 
vak. Zijn held en mentor DJ Erick E leerde 
hem de fijne kneepjes en met het festival 
Sneakers gingen ze samen het hele land 
door. Vervolgens pikten ook andere landen 
de beats van Billy op en internationaal 
touren was een feit. Zijn samenwerking 
met de getalenteerde Blaster Jaxx bracht 
een wereldhit voort en ook Billy zelf 
belandde met zijn eigen track Burn it down 
in de hitlijsten. Een jongensdroom kwam 
uit. Nu is hij weer terug bij zijn roots: het 
mixen van stijlen die eigenlijk niet kunnen 
en daardoor juist aanslaan. Zijn nieuwe 
muziekplan is in de maak.



Publieksevenementen versus 
zakelijke evenementen
De heren komen uit de sector van 
de publieksevenementen. Dit is een 
andere wereld dan die van de zakelijke 
evenementen. Zij zien alle drie dat de 
publieksevenementen verzadigd zijn. 
Wat eerst kleine festivals waren, zijn nu 
weekenders voor 60.000 man. 
Billy the Kit: “Door deze grootte is de 
spontaniteit eraf, omdat er met heel veel 
regels rekening gehouden moet worden. 
Het gaat de komende tijd weer toe naar 
meer kwaliteit dan kwantiteit. De beleving 
gaat weer de boventoon voeren.” 
Die beleving is ook optimaal terug te 
vinden in de corporate festivals. Een bedrijf 
heeft verschillende samenstellingen van 
mensen en deze komen samen tijdens 
het event. Er zit veel zorg en aandacht in 
het voortraject om op de juiste manier 
op de doelgroep in te kunnen spelen. 
De generatie die nu het bedrijfsleven 
instroomt, is opgegroeid met festivals 
en daarmee is een corporate festival 

een ideaal middel om in te zetten om 
de saamhorigheid binnen het bedrijf 
te vergroten. De uitdaging is dan om 
zowel de oude als de nieuwe generatie 
te boeien en door de juiste beleving te 
creëren neem je iedereen mee in het 
event. De visie van Mitch sluit naadloos 
aan op die van MarQuis: “De zakelijke 
evenementen kunnen veel leren van de 
publieksevenementen. Wat bijvoorbeeld 
een interessant format zou kunnen zijn, is 
een corporate festival  te realiseren met 
verschillende bedrijven en organisaties.”

De juiste muziek, de juiste toon
Een groot deel van de doelgroep op 
een corporate festival is met de DJ’s 
en MC meegegroeid. Zij zijn al eens op 
Dance Valley, Mysteryland of Extrema 
Outdoor geweest. Wanneer de mannen 
het corporate festival afsluiten is het een 
groot feest der herkenning en dit maakt 
de beleving en saamhorigheid nog groter. 
Toch bereiden ze zich ieder op een andere 
manier voor op een corporate festival. 

La Fuente: “De doelgroep is bekend, maar 
ik verdiep me wel in het bedrijf, wat ze 
die dag al gedaan hebben en waar ze aan 
toe zijn.”  De juiste muziek is van cruciaal 
belang om iedereen naar een bepaald 
hoogtepunt te krijgen. 
Billy the Kit: “Niks staat vast bij mij. Binnen 
tien minuten weet ik wie ik voor me heb en 
hoe ik iedereen kan meekrijgen. Dat heb ik 
mezelf aangeleerd.” 
Als MC staat Mitch Crown direct in contact 
met het publiek: “Ik analyseer meteen 
hoe ik de mensen positief kan raken en in 
beweging kan krijgen.”  
De mannen zien een duidelijke 
verschuiving naar steeds meer moderne 
muzieksoorten tijdens corporate events 
en dat is een ontwikkeling waar zij graag in 
meegaan.

Durven zijn
Ook de DJ’s en MC legden we de stelling 
over ‘durven zijn’ voor: een van de grootste 
uitdagingen voor organisaties in de 
toekomst is durven zijn. Niet claimen, 
niet doen alsof, niet roepen, maar zijn.

Mitch Crown: “Sta waar je voor staat en 
laat twijfel of kritiek nooit in de weg staan 
van creativiteit. Blijf innoveren en blijf het 
lef hebben om vooruit te streven.”
Billy the Kit:”Het gaat hier om dat je de 
kwaliteit die je biedt naar buiten durft te 
brengen. De passie die je voor je vak hebt, 
straal je uit en dan ben je al.”
La Fuente: “In deze maatschappij is 
het lastig om je eigen kern te kennen. 
Er is zoveel van buitenaf om je mee te 
vergelijken, te identificeren. Weet wat je wilt 
en waar je passie ligt. Dan kun je trots zijn 
op wie je bent en dit ook uitdragen.”
Volgens de heren is een kloppende 
identiteit van een organisatie van belang 
en deze kun je onder andere uitdragen 
door een corporate festival. Daarnaast 
leren de werknemers, relaties en andere 
betrokkenen elkaar in een andere, 
informele setting kennen en dat werkt 
verbindend. Samen vieren ze het leven.

3T
Top, transparant en to-the-point zijn de 
begrippen die de samenwerking met 
MarQuis evenementen markeren. Alle drie 
hebben de heren persoonlijk contact met 
MarQuis en dit zorgt voor snel schakelen 
en duidelijkheid. 
La Fuente:  “Door het persoonlijke contact 
weet ik wat ik kan verwachten en daar 
kan ik tijdens het event dan makkelijk op 
inspelen.” 
Billy the Kit: “MarQuis weet precies wat ik 
doe en andersom.” 
Mitch Crown: “MarQuis vind ik een 
transparante en duidelijke to-the-point 
organisatie. Ik ken het team persoonlijk en 
de samenwerking is altijd heerlijk. Voor een 
artiest is het altijd goed om te weten dat de 
mensen waar je mee samenwerkt top zijn.”

Advies van de geheime wapens 
van MarQuis
Door hun jarenlange ervaring in de 
evenementenbranche zijn de DJ’s en MC 
door de wol geverfd. Dit betekent niet 
dat zij de kennis die zij hebben opgedaan 
voor zichzelf houden. Hun advies aan 
organisaties ligt in lijn met het ‘durven zijn’ 
van MarQuis en delen ze allen op hun eigen 
manier met ons.
Mitch Crown: “Volg de trends en maak 
eigen trends. Blijf vooruitstreven en maak 
dit zichtbaar. Houd de successen niet 
voor jezelf, maar deel ze ook met andere 
bedrijven.”
Billy the Kit: “Succes is het vermogen om 
ook bij teleurstelling toch positief en vanuit 
passie te werken. Werk vanuit de kern dan 
komt succes vanzelf.”
La Fuente: “Doe wat bij jezelf past, want 
dan kun je ervoor blijven gaan.”

AFSLUITENDE ACT
DJ Billy The Kit i.c.m. MC Mitch Crown 
op het 50-jarig jubileum van 
Heinen & Hopman.

Bekijk het interview met Billy the Kit & La Fuente online op www.marquis-evenementen.nl/vip


