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De DJ’s
Niet iedereen houdt van dezelfde muziek, niet altijd heb je zin 
in hetzelfde feestje. Omdat we ook niet elke dag zin hebben in 
pizza, maar graag gevarieerd eten, organiseren we feesten en 
werken we met dj’s met verschillende specialismen. 

Funky Vinyl werkt exclusief met dj’s waarvan wij zeker weten 
dat ze hun publiek aanvoelen en de ervaring hebben om elk 
feest tot een succes te maken. Iedereen heeft een specialiteit, 
de kennis en het talent zich aan te passen aan de gelegenheid. 
Onze uitdaging: De juiste dj op het juiste feestje. Ons doel: 
Altijd de perfecte muzikale match. 

Waarom draaien wij het liefst met vinyl? 

Het is een gevoel, een verslaving, een passie voor muziek. 
Vinyl dj’s spenderen veel tijd, geld en liefde om de muziek te 
selecteren die niet mag missen in de collectie. Daarnaast is 
het een gevoel; het draaien met platen is heel wat anders dan 
digitaal opgeslagen muziek. Maar boven alles, het vinden van 
de perfecte plaat en die opzetten voor een volle dansvloer, 
er is niks mooiers dan dat. Natuurlijk leven we in een digitaal 
tijdperk, dus kunnen onze dj’s ook digitaal muziek draaien die 
ze niet op vinyl hebben.

Big Jimmy and His 
7inches 
(Rock n Roll, 60s, 70, 
80s, 90s)

Cole 45 
(reggae, jazz,
hiphop)

DJ Charlie 
(All Round, Rock ‘n 
Roll, 60s, 70s, 80s, 
90s, Vintage DJ)



DJ Dejavu 
(Hiphop, Soul, Funk)

DJ Redbeard 
(All Round, 60s, 70s, 
80s, 90s, House, 
Techno)

DJ Melanie 
(All Round, Disco)

DJ Wanka 
(All Round, House, 
60s, 70s, 80s, 90s)

DJ Ed Rock 
(All Round, Rock ‘n 
Roll, 60s, 70s, 80s, 
90s, Vintage DJ)

DJ Dr. Anders 
(All Round, 60s, 70s, 
80s, 90s)



DJ DNS 
(All Round, Hiphop) 

DJ Guzz 
(Soul, Funk, Jazz, 
Hiphop, Reggae, 
Afro, Latin) 

Meneer Heerens 
(All Round, 60s, 70s, 
80s, 90s, Vintage DJ)

Miss Been 
(House, Techno)

Jukebox Charley 
(Jazz, Soul, 60s, 70s, 
80s, 90s, Vintage DJ) 

JAZZY D 
(Jazz, house, hits, 
live pianist & DJ) 



Meneer & 
Mevrouw Koot 
(All Round, 60s, 70s, 
80s, 90s,)

DJ NOBODY KNOWS
(Soul, Funk, Jazz, 
Reggae, Afro, Latin, 
Techno)

Uncle Feijoa (House)

Welly Well 
(All Round, Hiphop)

Nothing Toulouse 
(Disco, Funk, Soul, 
Jazz, Afro, Latin)

Daan Modern 
(All Round, Rock ‘n 
Roll, 60s, 70s, 80s, 
90s. Vintage DJ)



Verhuur apparatuur & decoratie

Funky Vinyl levert alle benodigde apparatuur mee met iedere dj die 
wordt ingehuurd. Daarnaast hebben wij zelf veel decor/decoratie in 
huis en werken wij samen met tal van stylisten die jouw feest tot is de 
puntjes zullen verzorgen. Noem een thema, wij regelen de rest.



Live entertainment
Al onze dj’s spinnen platen net zo makkelijk als Doornroosje klosjes garen. Maar een goede live act kan van een goed feest een 

onvergetelijke avond maken. Funky Vinyl werkt samen met bands, dansers, drags, zangeressen, kunstenaars, waarzeggers, quizmasters en tal 
van andere artiesten. Een van onze succesnummers is de band dj combinatie waarbij de band en dj elkaar feilloos aanvoelen en afwisselen.



Party Planner 
Dit is ons zusje; Party Planner verbind alle losse eindjes. Het maakt niet uit waarnaar je zoekt. Van een locatie tot de meest gekke ideeën voor 
bruiloften (weddingplanners). Cateraars, live optredens of presentaties, Party Planner fikst alles. Kijk op www.partyplanner.nu of stuur ons een 

mail met je vragen en wensen, we kijken uit naar jouw verzoek!



DJ Nobody Knows (Matthijs Spanjaart) is de 
oprichter en het brein achter Funky Vinyl. 
Nobody Knows is zijn filosofie. 

In het kort: Het is comfortabel en makkelijk 
om altijd vast te houden aan wat je kent, of 
het nu muziek is, de stad waar je vandaan 
komt, je favoriete restaurant of je vaste 
vriendengroep. 

Nobody Knows daagt je uit om uit je 
comfortzone te ontsnappen. Nieuwe muziek 
te leren kennen, nieuwe smaken te leren 
waarderen, nieuwe mensen te omarmen en 
je te verrijken met dat wat je nog niet kent. 
Door je open te stellen voor alles wat je nog 
niet weet en het een serieuze kans te geven 
leer je de wereld om je heen beter te 
begrijpen. 

Meer weten of geïnteresseerd in een 
Nobody Knows event? 
Neem contact op met Funky Vinyl.



De enige echte underground breakdance party van 

Amsterdam. Geen hitjes feest, maar keiharde soul, 

funk, disco en hiphop breaks. All night long madness 

op de dansvloer met resident Sublime FM dj Rob 

Manga en Funky Vinyl oprichter DJ Nobody Knows. 

Aangevuld met internationale gast dj’s en de beste 

turntableists van Nederland. 

Na 12 edities in Amsterdam Roest en Noorderlicht in 

Amsterdam Noord was de tot nu toe laatste editie in 

een uitverkocht Skatecafé in februari 2020. 

Je eigen Get Down inclusief graffiti artiesten, 

breakdancers en dj’s? 

Contact us.



Soul Night
De ultieme Soul Night met de grootste funk, soul, disco en jazz hits uit de speakers en krakers die je nog nooit eerder hoorde. Een 
avond vol glitter, glamour, discobollen en de ultieme dansmuziek. Onze Soul Nights organiseren we op het strand van Bloemendaal, 

WesterUnie in Amsterdam en op locaties in Haarlem en Leiden.  
Altijd al een Soul Train willen organiseren? Funky Vinyl gaat je helpen. Mail naar info@funkyvinyl.nl



Joie de Vivre
Goed eten, een mooi glas wijn, live chansons en een in Franse 
muziek gespecialiseerde Funky Vinyl dj om het af te maken 
met een feestje. Do we need to say more? 

Onder het genot van een uitgebreid Frans diner en de 
lekkerste wijnen maken Nederlands beste chansonzanger 
Gerard Alderliefste en Funky Vinyl hier een dag van om het 
leven te vieren.



The Rave
Raven is leven, die uitspraak kennen we. Maar volgens Funky Vinyl oprichter Nobody Knows is het ook echt zo. 
House, techno, disco, een bosrijk gebied, mooie strandtent of privélocatie. Wij raven zoals het hoort. 
Veel gekkigheid, keiharde muziek en een volle dansvloer. 
Je eigen rave op locatie? Mail naar info@funkyvinyl.nl



Dubstation
Shamba Lion Soundsystem is een reggae crew volgens de traditie zoals die in de jaren ’50 in Jamaica begon. Ze bouwen 
letterlijk hun fysieke eigen wall of sound. Perfect afgestemd op reggae muziek. Onze Dubstation at the Beach in Zandvoort en 
Reggae Sound & Culture in Amsterdam zijn de paradepaartjes van de Reggaescene.



Samenwerken met Funky Vinyl
Wat je ook nodig hebt, waar dan ook, wanneer dan ook. Wij bieden de 

oplossing; DJ’s, apparatuur, bands, themafeesten. 
Zoek je een invulling op locatie voor een originele dag? Wij werken samen 

met cateraars en een groot aantal locaties, freelancers en evenement 
professionals waardoor geen project te uitdagend is. 

Ben je geïnteresseerd in een van onze dj’s, artiesten of concepten. 
Stel ons een vraag, wij komen met het voorstel. 

Info@funkyvinyl.nl
06-11335012


