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BJORN VERHOEVEN DE ALLROUND DJ 
EN WARMSTE STEM VAN VLAANDEREN IS ER HELEMAAL KLAAR VOOR ... 
LAAT HET NAJAAR MAAR KOMEN!

BJORN VERHOEVEN is wellicht dé allround DJ van Vlaanderen! Al meer dan 25 jaar kom je hem elk weekend wel ergens tegen 
in het land en zet hij de boel meer dan op stelten. Of het nu een echte party moet zijn met hits en 90’s & 00’s of je wil iedereen, 
van directie tot personeel, de polonaise laten dansen, of nemen we met z’n allen een bordje culinair vast en huppelen we 
zomers en vrolijk op de hypes van tegenwoordig: Belly Dancer, Suavemente, Elektriciteit, Bam Bam, Ferrari, Kijk ons nou, .... 
Bjorn Verhoeven is steeds dé juiste keuze. 2020 was 25 jaar radio met Bjorn Verhoeven. De Limburgse spring in ’t veld is in zijn 
rijk gevulde radio carrière altijd de lieveling van tal van radio’s geweest zoals TopRadio, Qmusic, JOE en tegenwoordig iedere 
werkdag de avondspits (16u-19u) op Nostalgie. Bjorn loodst jullie op Nostalgie door de saaie avondspits, brengt sfeer tijdens 
het kokerellen, laat jullie meezingen bij een goed glas wijn tijdens happy hour. De vooravonden waren nog nooit zo plezant! 
Daarna komt hij nu ook heel graag tot bij jullie!

Bjorn leerde zijn volk ‘Brandend Zand’ kennen, als dat geen Nostalgie is! Zijn referenties gaan dan ook van de Kanaal 2 Mega On 
Airs in Flanders Expo en het Sportpaleis tot de pensenfuif in Erps-Kwerps, Retro Kitsch Festival Trixxo Arena Hasselt, Knallers 
Hasselt, Gulden Eifeesten Kruisem, Mennefeesten Ingelmunster, Bubbels Aan Zee Middelkerke, Bulles en Ardennes Durbuy, 
Het Schlagerfestival Hasselt, Legendary 90’s, ... tal van bedrijfsfeesten en Awards uitreikingen. Met zijn veelbesproken media 
zomerstunt fietste hij zelfs met een GO-CART van Hasselt naar Middelkerke ‘Bjorn to the Beach’ om te eindigen op Nostalgie 
Beach Festival, en daar kon je in de pers / media niet naast kijken en luisteren. Ook deze zomer trokken Bjorn Verhoeven en zijn 
collega’s richting Kust, deze keer naar Nieuwpoort voor Nostalgie Beach Radio. Om daar te eindigen met een ‘zomer’ BOM op 
het Beach Festival. Na de bizarre lange periode, en nu het allemaal terug mag, drie prikjes later, spitser dan ooit, 40 geworden 
is hij er volledig klaar voor en dat zal je geweten hebben - MEER DAN KNALDRANG DUS ;) 
BJORN VERHOEVEN de enige garantie op een legendarische party avond in 2022-2023!

>> BJORN VERHOEVEN, de warmste radiostem is ook te boeken als presentator - moderator voor al uw evenementen.
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Connecterra 
met Nostalgie-dj 

Bjorn 
Verhoeven 

 

“Ik heb aan achtduizend 
per uur geleefd, twintig
jaar aan een stuk, 
zeven op zeven”
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CONTACTEER ONS STEEDS VRIJBLIJVEND
WE BEKIJKEN ALLE MOGELIJKHEDEN MET VEEL PLEZIER

>> formules BJORN VERHOEVEN > DJ-SETS > 2022-2023
DJ-set • 1x 60min  > € 975
DJ-set 80’s - 90’s & 00’s • 1x 90min > € 1250
DJ-set • 1x 120min > € 1500
DJ-set • avond (5u) > € 1850

• Extra uur + € 275
• Trouwfeesten toeslag + € 275

>> formules BJORN VERHOEVEN > PRESENTATIE > 2022-2023
Presentatie (events, awards, bedrijfsfeesten, festivals, ...) • 3 uur > € 1275
maatwerk • op aanvraag 
voice-over • op aanvraag 

Alle prijzen zijn steeds exclusief 6% BTW, P.A. klank & licht, dj-booth.

info, management & exclusieve boekingen BJORN VERHOEVEN:
gilles@starentertainment.be 
Gilles Gobin / +32 (0)472 302 296
of via ieder ander boekingskantoor

TARIEVEN
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