Biografie Phunklife

Nederlands
Phunklife kreeg op zijn 16e verjaardag een gitaar. Dezelfde dag nog schreef hij zijn eerste song. Zwaar
gemotiveerd door het onverwachte resultaat van deze eerste song, besloot Phunklife om te stoppen met
school om tijd vrij te maken om zijn muzikale skills te ontwikkelen. Na het spelen van gitaar en bas in
verschillende funk en rock bands, dook hij in de electronica om een nieuw era in te slaan. Na een lange
periode besloot hij zijn bandleden te verlaten en zich volledig te gaan focussen op electronische dance
muziek.
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Phunklife maakte zijn opwachting als Dj in het underground circuit, waar hij zijn liefde voor de 'scene'
ontdekte. Hij ontwikkelde zijn eigen stijl tijdens deze performances en met een unieke samensmelting van a
funk, electro en techhouse werd Phunklife geboekt voor vele gigs. Zo stond hij o.a. in De Tagrijn (NL) , Club
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8 (NL) , The Zion (NL) , Ruigoord (NL) , ADM (NL) , Tacheles (Berlin , GE ) en vele andere “secret” parties.
Phunklife kreeg een vaste club fans om zich heen. Dit inspireerde hem om zijn tracks te promoten bij zijn
i
favoriete DJ's. Dit leidde ertoe dat zijn tracks gespeeld werden op alle grote festivals en in alle grote clubs in
Holland, dankzij DJ's als Angelo d'Onorio , Taho en DJ Dimitri.
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Momenteel werkt hij aan zijn 'Math Problem Saga'. Phunklife slaat hiermee een nieuwe weg in op het
gebied van house muziek. Energiek en soulful , altijd funky en uplifting met wat rook‐effecten. Zowel als
e
'Math Problem' of als 'Phat Munk' faalt Phunklife nooit in het bespelen van zijn publiek, dankzij zijn open en
warme energie. Met zijn nieuwe tracks, waarmee hij wordt bijgestaan door DJ Dimitri , BoB Swans and Dj s
MCecile, hoopt Phunklife te laten zien dat hij klaar is voor de toekomst!
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English

At the age of 16 , Phunklife got a guitar for his birthday. That same day he wrote his first song . Motivated a
by this unexpected result Phunklife soon dropped out of school to create the time to develop his musical a
skills . After playing guitar and bass in a few Funk and Rock bands, the age of electronics provided new
t
opportunities for Phunklife. Before long, he left all band members behind him and started to focus on
electronic dance music.
Having started performing at local underground parties, his love for the scene grew even more . At these 2
gigs, he created his unique blend of Funk , Electro and TechHouse which lead to performances at De Tagrijn
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(NL) , Club 8 (NL) , The Zion (NL) , Ruigoord (NL) , ADM (NL) , Tacheles (Berlin , GE ) and many many “secret”
parties.
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Having gained a steady fan base over the last decades, Phunklife started promoting his music among his
favorite DJ's. His tracks have been played at all the great Festivals and Clubs in Holland , with the support of 8
DJ's like Angelo d'Onorio , Taho and DJ Dimitri, among others .
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Currently Working on his 'Math Problem Saga' , Phunklife is heading to a new level of experiencing House Music
Energetic and soulful , always funky and uplifting with a dash of fog , either as Math Problem or Phat Munk ,
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Phunklife never fails to get the audience going due to his open style and warm energy . With his new tracks being
supported by DJ Dimitri , BoB Swans and Dj MCecile , Phunklife shows he is ready for the future to come ! B
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