Fra www.Kinovox.com

DJ Tiésto spillede på Electro-Voice til intim koncert i København

DJ Tiésto tog Café A Porta med storm
Den verdensberømte DJ Tiésto gav onsdag d.28. april 2010 intim koncert i hjertet af København, som opvarmning til det store brag
i Parken i slutningen af maj måned.
Allerede inden man trådte indenfor på Café A Porta ved Kongens Nytorv, kunne man mærke en fest stemning udenfor der bare
ventede på at eksplodere så snart DJ Tiésto skulle indtage pulten.
Electro-Voice Phoenix leverede lyden
I samarbejde med TBL Sound, satte Kinovox Electro-Voice's Phoenix system op som spiller med enorm kraft og dynamik, hvilket
virkelig leverede lyd i verdensklasse på Café A Porta.
Udstyr:
Højttalere

2 x PX2152
2 x PX2181
2 x PX1122M
Forstærkere/controllere
2 x CP4000S (mellemtone + Bund)
1 x CP1800 (horn)
1 x CP2200 (monitor)
2 x DX38 delefiltre

Ønsker du at bruge Phoenix systemet til et arrangement, så kontakt venligst TBL
Sound på www.tblsound.dk

DJ Tiésto
Som et led i en verdensturné, der startede i slutningen af september 2009 med tre udsolgte shows i New York, vender verdens
største dj i maj 2010 tilbage til København for endnu engang at lægge Parken ned.
Senest kunne man opleve Tiësto i juni 2009, hvor han både spillede til Skive festivalen og i Forum i København, og til næste år
vender han så tilbage til Danmark med et helt nyt, og spektakulær ”Kaleidoscope” show. Det er Tiësto selv, der har ønsket at vende
tilbage til Parken, da oplevelsen fra 2007 stadig sidder stærkt i hans erindring. Så der er lagt op til en helt særlig oplevelse, når han
2 ½ år senere vender tilbage til Parken for at levere et endnu større show.
Tiësto har tidligere som den første dj nogensinde optrådt til åbningen af De Olympiske Lege (Athen. 2004) Han har optrådt foran
250.000 mennesker på Ipanema Beach i Brasilien, og DJ Magazine har tre gange udråbt ham som verdens bedste dj.

