BENNY RODRIGUES 4U @ TOFFLER, ROTTERDAM (1-12-2012)
Na ruim anderhalf jaar is ‘t weer tijd voor een nieuwe editie van ‘Benny Rodrigues 4U’.
Wie herinnert zicht de succesvolle editie in Perron nog? Een kolkende massa van publek die van begin tot
eind meeging met de muzikale trip die de goedlachse Rotterdammer voor hen in petto had.
https://www.youtube.com/watch?v=OMtKwMGUKrE
Hoewel de uitverkochte Perron vorige keer uitstekend als locatie voldeed, verhuizen we dit keer naar het nog
intiemere Toffler.
Waar de robuuste Perron vooral techno uitademt, vertegenwoordigt de voormalige voetgangerstunnel (èn
Catwalk), volgens Benny het echte housegevoel. Perron is niet geheel toevallig ook de club waar Benny’s
techno alter ego ROD met zijn populaire RODnachten huishoudt.
Klein, knus, ‘ondegronds’, donker, maar vooral warm en sfeervol; Toffler, de perfecte locatie voor ‘Benny
Rodrigues 4U’ dus.
Met Benny gaat het goed; niet alleen met de dj, maar zeker ook met de producer. Met zeer positief
ontvangen releases op Michel de Hey’s invloedrijke EC Records (Nostalgia EP) en Loco Dice’s befaamde
Desolat label (Desolat EP), blijkt Benny’s ‘dj-sabbatical’ hem geen windeieren gelegd te hebben.
http://www.youtube.com/watch?v=Ww85IoYQfLk
Al helemaal niet als je jezelf bedenkt dat Benny onder zijn ROD alter ego het afgelopen jaar inmiddels
muziek heeft mogen uitbrengen voor diverse toonaangevende labels in de mondiale dancewereld. Onder
meer Ben Klock’s Klockworks, Chris Liebing’s CLR, Richie Hawtin’s M_nus en Adam Beyer’s Drumcode.
Dan tellen we de talloze succesvolle remixen er nog niet eens bij op:
http://www.youtube.com/watch?v=TcIIb4NHVmM
Na een langdurige dj-timeout’, waarin Benny Rodrigues zich vooral in de studio begaf, is de 30 jarige
Rotterdammer nu meer dan klaar om de clubs weer voluit te gaan rocken!
Maar juist in een tijd dat Benny’s geliefde housemuziek (dankzij de Amerikaanse ‘EDM’ taferelen) zijn
toppunt qua commercialiteit lijkt te bereiken, kiest hij met ‘Benny Rodrigues 4U’ bewust voor de roots.
Geen megashow met duizend LED-schermen, geen jengelende mc’s die constant de handen in de lucht wil
zien, geen geile danseressen en ander afleidend geneuzel, geen uitgekauwde mash-up urban/house hits die
je al minstens duizend keer gehoord hebt, maar muzikaal vuurwerk that is. “It’s all about the music!”
Ook dit keer zal Benny Rodrigues een exclusieve vier uur durende set neerzetten met al het moois wat
house te bieden heeft. Van de zwoele variant naar de techy variant en weer terug, zolang de nadruk op
warme sounds ligt. Daarmee kan Benny in de kleine clubs uitstekend mee uit de voeten, getuige zijn
inmiddels legendarische set tijdens oud & nieuw 2011/2012 in de Toffler:
http://soundcloud.com/bennyrodrigues/sets/benny-rodrigues-toffler-rotterdam-31-12-2011-part-1-part-2/
Kortom, zaterdag 1 december belooft weer een gezellig en intiem Rotterdams feestje te worden!
Er zijn maar een gelimiteerd aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij!
Line-up: Benny Rodrigues [Exclusive 4 Hour Set}
Datum: Zaterdag 1 December 2012
Locatie: Toffler (Weena Zuid 33, Rotterdam)
Tijd: 23.45-06.00
Vvk: 10,- ex fee / Deur: 13,Vvk-adressen:
- http://shop.ticketscript.com/channel/web2/start-order/rid/94PDHVYJ/language/nl

- Free Record Shop (Alle fillialen)
info: https://www.facebook.com/events/438353919562805/
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