BEKENDE DJ’S BRENGEN EERSTE STEMMEN UIT OP HOUSE TOP 1000
AMSTELVEEN – Aanstaande zaterdag om 18:00 uur worden de verkiezingen geopend voor de
House Top 1000 Allertijden. De verkiezing wordt dit jaar voor het eerst geopend door een keur aan
bekende house DJ’s. Zo krijgen Mark van Dale, Michel de Hey, DJ Jurgen en Atlantic Ocean de eer
om de eerste stemmen uit te brengen. Dit jaar vindt alweer de twaalfde editie plaats en wordt
door Wild FM en Deep.Radio live uitgezonden vanuit de Mspace building in Amstelveen.
Elk jaar tijdens het lange Paasweekend, wordt de House Top 1000 uitgezonden. Op Goede Vrijdag 2
april om 10:00 uur wordt de lijst afgetrapt met nummer 1000. Daarna volgt er een marathon
uitzending tot en met Tweede Paasdag. Op maandag 5 april om 21:00 uur wordt de aanvoerder van
de lijst uitgezonden.
‘De house lijst der lijsten is een uniek eerbetoon aan de muziekstroming die niet alleen de grootste
muzikale revolutie teweeg heeft gebracht sinds de rock ‘n roll, maar voor velen een way of life is.’
aldus Bas Emons, directeur van Wild FM. Ook tijdens deze editie zullen tal van bekende house DJ’s
weer een paar uur de uitzending voor hun rekening nemen.
Het is voor de eerste keer dat de lijst wordt uitgezonden vanuit Mspace. Directeur Ingmar van
Maurik van Mspace heeft er ongelooflijk veel zin in. ‘Het is een uitdaging om in deze tijd de productie
mogelijk te maken. Maar ik geloof ook dat juist in deze tijd de House Top 1000 een escape kan zijn
om even niet alleen maar aan Corona te hoeven denken’.
De House Top 1000 is een lijst met de 1000 populairste houseplaten ooit gemaakt zoals ze worden
beoordeeld door de luisteraars en volgers van de online kanalen van de House top 1000. Gemiddeld
ontvangt de lijst zo'n kwart miljoen stemmen waarmee de luisteraars hun voorkeur uitspreken voor
klassieke housetracks van 1982 (de oudste) tot tracks van minimaal 1 jaar oud.
In 2020 stond het nummer Plastic Dreams van Jaydee op nummer 1.
**** EINDE PERSBERICHT ****

Niet ter publicatie:
Als redactie wordt u uitgenodigd om bij het openen van de verkiezing aanwezig te zijn. Vanwege de
Corona maatregelen dient u zich wel eerst aan te melden. U kunt zich aanmelden bij Ferry van
Mspace op hello@mspace.nl of door te bellen / Whatsappen naar 06 – 27 13 58 57. Dit kan ook
buiten kantoortijden
Adresgegevens
House Top 1000
Mspace building
Prof. W.H. Keesomlaan 12
1183 DJ Amstelveen
Er is gratis parkeergelegenheid direct voor de hoofdingang. De logo’s in de bijlage kunt u gebruiken.
Op de pagina hierna volgen korte profielen van de DJ’s die de House Top 1000 komen openen.

Profiel Mark van Dale

Mark brak in 1998 door met zijn hit Water verve,
waarvoor hij samenwerkte met Erik de Koning ook
wel bekend als DJ Enrico. In dit nummer zit
een sample van The Verve's Bitter Sweet
Symphony verwerkt.
Mark van Dale begon met zijn carrière in 1990, toen
hij besloot met DJ Enrico samen te werken.
In 1992 brachten ze onder de naam "Obscure FM"
hun eerste single Michael Jackson Is In Heaven
Now uit. Later volgde ook nog de track Utter, die
onder de naam "King Dale" werd uitgebracht.
In 1998 brachten ze samen onder de naam "Mark van
Dale with DJ Enrico" de track Waterverve uit
op singleformaat. DJ Quicksilver maakte een remix
van de versie en hiermee werd een grote hit gehaald.

Luister Water verve op YouTube

Bron van foto: Twitteraccount Mark van Dale

De DJ-carrière van Michel begon met zijn eerste
release 'Break' die de Amerikaanse Billboard-top tien
binnenkwam. Tevens bracht hij de track Mary Go
Wild samen met Grooveyard uit.
Michel is een van de mensen die de
verantwoordelijkheid op zich nam voor de
ontwikkeling van dancescene. Met zijn talent als
producer en als DJ opende Michel voor vele
generaties clubbers de deur naar techno en
techhouse.
Tegenwoordig speelt Michel over de hele wereld en
bezit hij een aantal labels zoals EC-records en HEYmusic. Daarnaast is hij een graag geziene DJ bij het
Amsterdamse Thuishaven.

Bron van foto: www.micheldehey.com

Luister Mary Go Wild op YouTube
Profiel Michel de Hey

Profiel DJ Jurgen
Jurgen Rijkers begon zijn carrière als radiopresentator
begin jaren tachtig bij Radio Stad Den Haag. Daarna
werkte hij onder andere bij Radio 3, Radio 10 en
Veronica's Drive In Show.
Begin jaren 90 gaat hij aan de slag als dj in diverse clubs
en in 1994 brengt hij, zonder veel succes, zijn eerste
single uit.
In 1999 scoort hij zijn grootste hit met het nummer
'Better Off Alone', waarin Alice DeeJay als zangeres te
horen is. In Nederland is het nummer een top 10 hit, in
het Verenigd Koninkrijk behaalt het zelfs de nummer 2
in de hitlijsten.
Zijn tweede Nederlandse top 10 hit scoort hij
in 2000 met het nummer 'Higher & Higher'.
Tegenwoordig is hij voornamelijk bezig als producer, en
is hij te horen met de ochtendshow bij WILD FM
Hitradio.

Luister Better of Alone op YouTube
Bron van foto: www.djjurgen.com

Profiel Atlantic Ocean
Atlantic Ocean was een Nederlandse act die
bestond uit Lex van Coeverden en Rene van der
Weyde. Ze werden vooral bekend met de
hit Waterfall.
Het nummer zou aanvankelijk een B-kant van een
ander nummer worden maar het duo was zo
tevreden dat Waterfall de nieuwe single werd.
Waterfall werd in het voorjaar van 1994 een grote
hit en bereikte zelfse de nummer één positie in het
Verenigd Koninkrijk. Voor opvolger Body In
Motion maakten ze gebruik van vocalen. De jaren
daarop verschenen er nog singles
als Lorelei (1995), The Cycle Of
Life (1997), Autumn (1998) en Trance
Atlantis (1999).

Luister Waterfall op YouTube

Bron van foto: Disco GS

