
FEBRUARI

ELKE ZATERDAGAVOND VAN 20u TOT 24u.
MOODJAYS OR LIVE MUSIC



FIND US

04/02 Waxx 
(daveyverhaeghe.com/music/)
 
 

11/02 Toni T
Tony Talboom, is al sinds de 80’S radio DJ. Door de jaren heen is hij actief bij  
verschillende nationale radiozenders als producer en presentator, zoals Qmusic, Joe, 
Radio2 en tegenwoordig Nostalgie. Ook als DJ heeft hij 40 jaar ervaring op de teller.  
Verwacht je vooral aan een soundtrack die aanleunt bij de sfeer van de balearic  
sunsets. In Tony’s muziekverzameling vind je een ongeziene collectie van bossa nova,  
latin, soulful, deep , afro en jazzhouse maar ook nu-disco. Leun lekker achterover en 
geniet mee van de ontspannen beats.
 
 

18/02  Dr. Flow
(markheyninck.be)

MONROE bistromonroe - info@bistromonroe.be - +32 3 248 95 95 - www.bistromonroe.be

De muzikale invulling op de zaterdagavonden in Monroe wordt zorgvuldig 
uitgebalanceerd door moodselectors Waxx & Dr. Flow. Ze zitten al jaren in de 
music scene en durven graag anders te zijn. Ze zijn moodselectors pur sang! 
Kom genieten van PURE tijdens een fijn diner in de bistro of met een paar zalige 
cocktails in onze bar. De perfecte manier om je weekend echt te beginnen, 
met de ‘kunst van de muziek’. Alsof dat nog niet genoeg was, zorgen zij ook 
voor unieke gast dj’s. 

25/02 MTMU 
MTMU is naast een reissue label ook een schuilnaam van een verwoed 
platenverzamelaar die je in zijn sets laat proeven van zijn brede collectie.  
Op tournee laat hij geen enkele platenzaak of rommelmarkt links liggen 
en komt hij terug met muzikale schatten uit alle uithoeken van de wereld. 
Er staat geen grens op genres - alles kan, alles mag - zolang het ontroert, 
raakt, doet bewegen of zin doet krijgen in meer. Voor Pure Music at Monroe 
brengt hij een uitgekiende selectie jazz, soul, sub, afro & wereldmuziek mee 
om bij weg te dromen, te wiegen of te springen!

Facebook: Mixcloud:
Pure Music


