Oh La La – Franse muziek à gogo
DJ Natashka (alias Natasha Cloutier) heeft een ongebruikelijke stap
genomen: ze is DJ van Franstalige muziek in Nederland. Ze organiseert en
draait al bijna 10 jaar op feesten met Franstalige muziek en ze verspreidt
het Franse muziekvirus ook in het buitenland (België, Duitsland, Frankrijk
en Canada). Ze wordt genoemd in artikels over Franse muziek in
Nederlandstalige en Engelstalige tijdschriften en kranten en haar advies
wordt gevraagd als het gaat om cd-releases en video’s met Franse muziek
(Filles Fragiles, Gainsnord, Cherry Juice Recordings, The Spinshots) en
Franse evenementen (La French Music, Alliance Française). Van
ambassade-feesten tot openluchtfestivals, DJ Natashka heeft Franse
muziek voor elke gelegenheid.
DJ naam: DJ Natashka
Setup: Cd’s en vinyl.
Genres: Groovy jazz, 50s twist, 60s yé-yé, funk, dance, hiphop en meer.
Favorieten: Serge Gainsbourg, France Gall, Jacques Dutronc,
Dany Brillant, Les Rita Mitsouko, Jean Leloup en meer.
Nederland: De Nieuwe Anita, Noorderlicht Café, Paradiso (Amsterdam); Dance Valley (Spaarnwoude),
Nieuwe Nor (Heerlen), Cobra Museum (Amstelveen), Spijkenisse Festival (Spijkenisse), etc.
Buitenland: Bar du Matin (Brussel), La Villette (Parijs), Muffathalle (München), Roter Salon (Berlijn),
Fulham Palace (Londen), Sala Rossa (Montréal), etc.
HP/De Tijd: “Natasha’s muziek spreekt een groot multicultureel publiek aan van alle leeftijden.”
Elsevier: “Ze laat mensen een breed spectrum aan muziek ontdekken, van de sixties tot nu.
“Ik dacht dat ik veel wist van Franse muziek. Toen ontmoette ik Natasha. Het bleek dat ik alleen het topje
van de ijsberg kende. Dus wanneer Natasha vertelt over de beste, vetste, grappigste en meest dansbare
Franse nummers, let ik heel goed op.”
- Guuz Hoogaerts (alias Guuzbourg), muziekkenner en journalist (Amsterdam)
“Het is altijd een genoegen om samen met Natashka te DJ’en met haar aanstekelijke plaatjes.”
- Thomas Bohnet, DJ van “Tour de France” (München)
"Natasha is een getalenteerd geluidstechnicus die begrijpt wat het betekent om DJ te zijn. Ze aarzelt niet
stijlen en ritmes te mengen, met als enige doel de mensen te laten dansen. En het werkt!”
- Laurent Chambon, Cherry Juice Recordings, (Amsterdam)
Oh La La
Orteliusstraat 299-1, 1056 NX Amsterdam, Nederland
+31 (0)6 2122 5766
www.oh-la-la.nl
Skype & Twitter: natashenka007
Facebook: http://www.facebook.com/natasha.cloutier1
Mixcloud: http://www.mixcloud.com/DJNatashka/
Video’s: http://www.vimeo.com/user7583706/videos

