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INTO THE

DEEP
REMIXED

CLASSIC SONGS 
WITH A TRENDY TWIST

misterkr is .net
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An incredible and affordable DJ set with 
optional live music (percussion, sax, …)

#misterKRIS begon zijn internationale DJ-carrière 
eind jaren '80 in Antwerpen (België). Met veel 
energie en enthousiasme tilt hij elk evenement 

naar een hoger niveau.

Zijn passie voor muziek, zijn warme stem en zijn 
positieve vibes maken hem een gedreven artiest 

die het publiek animeert, ongeacht waar hij optreedt.

Zijn ervaring en zijn aanstekelijke muziekcollectie 
(tijdloze nummers met een trendy twist en 

herkenbare songteksten) maken #misterKRIS 
de eerste en enige juiste keuze voor 
uw (privé) feest of (VIP) evenement!

MEET #misterKRIS DJ°MC
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DISCO
POP
SOUL
FUNK
LATIN
ROCK
R&B
AFRO
HOUSE
DANCE
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You never know exactly what you’ll get,

but you know you will feel the HEAT!

INTO THE DEEP remixed

NIEUW DJ concept voor je partie, 
bedrijfsfeest of (VIP) evenement.

Wereldwijde referenties:

VS, INDIA, QATAR, FRANKRIJK, BELGIË, 
SLOVENIË, DUITSLAND, ZWITSERLAND, 
VERENIGD KONINKRIJK, NEDERLAND

Totaal pakket met geluid, licht, 
video en coördinatie mogelijk.

- Betaalbaar concept en 
geen extra reiskosten (Vlaanderen).

- Gratis plaatsbezoek als voorbereiding.
- 30 jaar ervaring (wereldwijd) als DJ en MC 

(Sportpaleis, Lotto Arena, Vorst Nationaal, Paleis 12, ...)

- Persoonlijke service, geregeld tot in de puntjes.
- 100% garantie op een sfeervol event 

voor jou en je gasten!
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Follow #misterKRIS on social media

Als professionele partner biedt HEAT haar klanten een 
compleet pakket aan dat nodig is om de productie van het 

begin tot het einde te ondersteunen. Een servicepakket 
dat verhuur van geluid, licht en video omvat, inclusief 

logistieke ondersteuning, productiebeheer en technici.

HEAT heeft de meest efficiënte en kwalitatieve service, 
op maat van elk project, met een persoonlijke aanpak!!!

GET IN TOUCH!

mira@heatinternational.net
+32 499 79 03 36

kris@heatinternational.net
+32 475 48 83 12

misterkris.net
heatinternational.net
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