
L U ST  M A G A Z I N E L U ST  D J

BOBBY MIMOSA

“Het zou super 
tof zijn om 
bijvoorbeeld op 
Tomorrowland te 
mogen draaien!”
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De 31-jarige Bobby van Ginkel staat al enkele 
jaren lang garant voor een vette party-avond. 
In clubs als Eindelijk Weer, Club Rodenburg, 
The Spot en Dolce Vita draait hij als dj Bobby 
Mimosa zijn club, tech en  techhouse sounds vol 
passie. We spraken de dj en vroegen hem over 
zijn passies, het dj-vak, ambities en nog veel 
meer! Een artiest die je als partybezoeker zeker 
in de gaten moet houden…

Hoi Bobby, stel je zelf eens in het kort 
voor:
Ik ben Bobby van Ginkel, ik ben  31 jaar en 
woon met mijn gezinnetje in Utrecht.

Hoe ben je in aanraking gekomen met 
het dj vak?
Dat is begonnen bij mijn maatje Ricky Ricardo 
thuis. Hij stond vaak in de huiskamer te draaien, 
ik vond het gaaf en wilde het ook graag leren 
zodoende heeft hij mij het draaien geleerd. Dat 
is nu ongeveer een jaartje of 4 geleden. Soms 
worden we nog samen geboekt om te draaien 
maar we hebben ook allebei onze eigen boe-
kingen.

Wat was je eerste muzikale aankoop? 
Welke plaat/cd?
Dat weet ik nog goed dat was DJ Rabano – 
Drum the band (brothers funk remix) die draai ik 
nog steeds regelmatig die doet het nog steeds 
goed! 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag ervoor 
jou uit?
Op dit moment ben ik veel met muziek bezig. 
Wil in de toekomst gaan produceren en probe-
ren mijn eigen platen uit te brengen.

Wat is jou grootste droom als dj zijnde? 
Heb je een concreet doel of zie je vanzelf 
wel wat op je pad komt?
Haha ik heb wel meerdere dromen als dj zijnde. 
Het zou toch super tof zijn als je een plaat uit-
brengt en dat de grootste dj’s van de wereld jou 
plaat draaien of geboekt worden om te draaien 
op een van de grootste festivals van de wereld 
zoals bijvoorbeeld Tomorrowland of natuurlijk 

een van de grote Nederlandse festivals.

Wat maakt voor jou een geslaagde avond 
als je moet draaien?
Een geslaagde avond is voor mij als ik zie dat 
het publiek lekker uit zijn dak gaat op de muziek 
die ik draai. Het is altijd leuk om van de mensen 
goeie reacties te krijgen na het draaien daar doe 
je het voor.  

Zijn er ook mindere kanten zijn aan het 
vak?
Er zullen best wel mindere kanten zijn aan het 
vak alleen heb ik die nog niet meegemaakt.

Naar welke muziek luister je als je thuis 
bent?
Dat kan heel verschillend zijn van house muziek 
tot Nederlandstalig maar het meeste luister ik 
toch wel de muziek die ik zelf ook draai omdat 
ik vaak achter de computer op zoek ben naar 
nieuwe muziek om te draaien.

Met welke andere dj zou je nog wel eens 
willen draaien?
Dat zijn er eigenlijk wel meerdere zoals de dj die 
dit jaar nummer 1 is geworden van de wereld 
Hardwell en ik vind Dimitri Vegas & Like Mike 
ook echt top dj’s! 

Op welke spots kunnen de lust lezers jou 
tegen komen?
Jullie kunnen mij tegen komen op de 7th 
Heaven feesten in de Rodenburg in Beesd en de 
Chilly Sunday feesten in de Spot in Bussum. Ik 
zou zeggen hou mijn agenda in de gaten want 
er zit nog veel meer aan te komen.

MEER ZIEN VAN 
BOBBY MIMOSA?
www.bobbymimosa.nl 
www.facebook.com/bobby.vanginkel


