
DJ Rose
Geboren in Suriname en getogen in Nederland. Al in een zeer 
vroeg stadium ontwikkeld Judith van Kuijk haar liefde voor 
muziek. Haar glansrijke carrière in de entertainment industrie 
begon zij als danseres en performde in vele (internationale) 
dans- en modeshows. Daarnaast gaf Judith dansworkshops en 
werkte ook als choreograaf voor vele bekende artiesten.

‘House of Roses’
Enkele jaren geleden vond ze haar nieuwe uitdaging als DJ / 
Producer, nu beter bekend als DJ Rose. De naam Rose staat 
voor zuiverheid en schoonheid. Haar muziekstijl kan opgedeeld 
worden in verschillende stijlen: (jazzy) lounge, sexy & fashiona-
ble Deephouse, een stijlvolle mix van house- & dance classics 
en de bekende tunes van nu. Vanaf de eerste minuut neemt DJ 
Rose je mee in het ultieme party gevoel met als resultaat een 
volgepakte dansvloer.

Inmiddels reist DJ Rose de wereld rond om de harten van 
vele muziekliefhebbers te veroveren en werkte zij samen met 
beroemde artiesten als Nicky Romero en ‘We are loud’.

Enkele hoogtepunten
•	 De grand opening Miljonairfair - Shanghai 
•	 Grand Finale Champions League - München
•	 100 jaar Champagne Moët - Amsterdam
•	 Events voor bedrijven als Porsche, Bentley, Cartier, en 

Seat.



‘House of Roses XL’
Ter ondersteuning van haar optredens werkt DJ Rose ook 
graag samen met diverse live muzikanten zoals een: Percus-
sionist, Saxofonist, gitarist en vocalist (MC). Naast haar DJ/
Producers werk wordt Judith nog met regelmaat gevraagd als 
choreograaf. Haar meest recente opdracht was het Concert 
van Afrojack in de Heineken Music Hall in Amsterdam tijdens 
het ADE 2013. 

Maandelijkse radioshow
Elke maand produceert DJ Rose een heerlijke mix die te be-
luisteren is op haar Soundcloud pagina. 

 

Nieuwe Track
Op dit moment werkt Rose aan een nieuwe track die naar ver-
wachting binnenkort (internationaal) gereleased zal worden. DJ 
Rose is uitgegroeid tot de onmisbare schakel tijdens corporate 
events, in clubs en op festivals.
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https://soundcloud.com/dj-rose-nl


Social Media
Om op de hoogte te blijven van alle recente ontwikkelingen 
kunt u DJ Rose volgen op de verschillende social media.
(scroll over de iconen en klik om te worden doorgelinkt.)

DJ Rose App
U kunt tevens de gratis DJ Rose App downloaden voor uw 
smartphone of tablet.

Video
Klik op onderstaande afbeelding voor het afspelen van een 
promovideo.
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https://soundcloud.com/dj-rose-nl
http://www.djrose.nl
https://www.youtube.com/channel/UCi3eR6PcpMUTF4TsKAXtECA
https://twitter.com/DJRose_NL
https://www.facebook.com/DJRoseNL%3Ffref%3Dts
http://youtu.be/1pQqa44Efn0
https://itunes.apple.com/us/app/dj-rose/id808662531%3Fl%3Dnl%26ls%3D1%26mt%3D8
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.appmachine.p2871FA


Boekingen

Boekingen Nederland
Besloten events op vrijdag en zaterdag 
Besloten events op andere dagen  
Openbaar    

Boekingen Internationaal
Besloten events   
Openbaar    

Uitbreidingen
House of Roses XL (met live muzikanten) 
House of Roses DJ Workshop
Fashion DJ Booth  

http://www.provisionmanagement.net
http://www.provisionmanagement.net
https://twitter.com/Provisionevents
http://www.facebook.com/provisionevents
mailto:bookings%40provisionevents.nl?subject=
http://www.instagram.com/provisionevents
https://soundcloud.com/provisionevents
https://www.youtube.com/user/ProVisonEvents1
http://nl.linkedin.com/in/provisionevents/

