BART & DAAN

BEATBOX FOR EVERYONE
De term Beatbox refereert aan het nadoen van drummachines uit de jaren ‘70 en ‘80, die beatboxes werden genoemd, maar het fenomeen is al sinds de 19e eeuw te horen in Blues, Jazz, Pop en natuurlijk Hip Hop. Door enkel je lichaam en stem te gebruiken kom
je tot de kern van de muziek die je maakt; You become music! Bart en Daan hebben in beatboxing hun passie gevonden en tillen dit
samen to ‘the next level’ door bekende hits te veranderen in beatbox beauties.
WIE ZIJN BART EN DAAN?
Bart Voogt, beter bekend als B-Art, is één van meest bekende en grensverleggende beatboxers ter wereld. Hij is onder zijn 150.000
volgers befaamd om zijn vermogen met zijn mond gehele elektronische nummers te produceren. Dit leverde hem drie opeenvolgende
Nederlandse kampioenschappen op, een Europese hoofdprijs en een tweede plek op het WK Beatboxing.
Daan Steensma – aka Voxel – wilde oorspronkelijk drummen, maar met een gehorig rijtjeshuis vonden zijn ouders dat niet zo’n goed
idee. Gelukkig hoorde hij over beatboxen, en nu kan hij dat allemaal met zijn stem! Daans focus ligt op de loopstation: Apparatuur
waarmee je je stem live kan herhalen en bewerken. Hiermee maakt hij ter plekke complete elektronische house en trap nummer, wat
hem op 18-jarige het Nederlands loopstation kampioenschap opleverde.
KRACHTEN BUNDELEN
Samen willen de beste beatboxer en looper van Nederland nu beatboxen groot maken en doen dat door bekende hits na te maken.
“We kunnen veel meer doen met onze stem dan we weten, en iedereen heeft een stem. Door te laten zien wat er allemaal mogelijk is
met beatboxen hopen we mensen te inspireren hun stem te verkennen”, zegt Bart.
Het duo gelooft dat dat gaat lukken, en de Golden Buzzer van Ali B bij Holland’s Got Talent is een veelbelovende eerste stap. Komt dat
door die hits? “Ik denk dat onze grootste kracht is dat we allebei heel veel plezier hebben in wat samen we doen.”, analyseert Daan. “In
beatboxen wordt vooral gebattled, maar wij laten zien dat je beatboxen ook kunt gebruiken om samen muziek te maken. Coöperatie
boven competitie!”
Bart en Daan zijn te boeken voor shows, workshops, lezingen, lessen en meer.
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