Liquid-Motion
https://liquid-motion.nl/e107_plugins/content/content.php?content.1378
Pagina 1/4

Pussy lounge XXXL

Ice & Nick, woensdag 09 oktober 2013, 23:35 uur

[newpage=Inleiding, Dark-E & Mark with a K]

Afgelopen zaterdag was het Sportpaleis van Ahoy het toneel voor de Triple XL editie van

Pussy lounge. Met als thema

Size does matter! , waren de verwachtingen hoog gespannen. Na verschillende edities op locaties in Breda, Tilburg, Utrecht en
Nijmegen, konden we ditmaal in het drievoud genieten in Rotterdam. Het concept bewees eerder al meer dan geslaagd te zijn. Ook
deze keer was het evenement na een uur volledig uitverkocht. Enkele duizenden liefhebbers wisten een kaartje te bemachtigen en
zakten af naar het freestyle circus van Pussy lounge XXXL. B2S zorgde naast de residents Ruthless, Darkraver, Paul Elstak &
Mental Theo nog voor enkele gast dj s om de booth te bemannen. Zo stonden
in de line-up. Zij werden allen vocaal ondersteund door de voice of Pussy lounge :

Dark-E, Mark with a K, Luna, Zany en Korsakoff
MC Ruffian. Het beloofde alvast groter,

gekker en spectaculairder te worden dan nooit tevoren.

Het publiek stroomde geleidelijk binnen in de Rotterdamse danstempel. Als opener kreeg de Belgische dj Dark-E de eer om de toon
van de avond te zetten. Zijn nummers werden met open armen ontvangen. Het concept van Pussy lounge bleef uiteraard
onveranderd. Zo werd Dark-E na een half uur vergezeld door zijn opvolger. Samen met Mark with a K, opnieuw een Belgische
klepper van formaat (die tevens een originele intro had), wisten ze het publiek aardig te entertainen met een hoop classics. Dit
Belgische duo wist als geen ander hoe ze de menigte in beweging moesten houden. Wanneer Mark with a K solo verder ging,
passeerden zijn bekendste tracks vlot de revue. Denk hierbij aan Moneyshaker, Forever Young en Blow Your Brainz. Daarnaast kwam
hij ook op de proppen met remixen van Can t Hold Us

van Macklemore & Ryan Lewis en Wake Me Up van Avicii

.[newpage=Ruthless & Luna]

Als eerste Pussy lounge resident, was het aan Ruthless om de zaal helemaal in vuur en vlam te zetten. Dit laatste mocht wel heel
letterlijk genomen worden bij het nummer Vlammen van Mr Polska. Alvast het gepaste nummer om het indoor vuurwerk af te steken.
De vlammen werden gedoofd met het nummer Cold As Ice. Ruthless draaide de ene hit na de andere. Het werd al snel duidelijk dat
dit een thuismatch voor hem was. Naast de nummers Madness en Drop It, sierden ook toepasselijke nummers als Big Dirty
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Pussylovers en Hoeren Neuken Nooit Meer Werken zijn tracklist. Alle gekheid op een stokje, kan je wel zeggen.

Luna is zeker geen onbekende in de scene. Als trouwe gediende van het genre wist hij zeker te imponeren. Zijn set knalde snoeihard
vanaf het prille begin. Met Unlocked, Robin s Revenge

en Skinner wist hij het aantal bpm s de hoogte in te drijven. Meezingen

kon met de nummers FTS en Break Dow Lown. Verder bevatte zijn set nog bekende tracks van Gunz For Hire (Bolivia), Chain
Reaction s

The Record Breaking, Crypsis & Sasha F met Get Hit en de remix van Animals.[newpage=Darkraver]

De Ahoy is ongetwijfeld een toplocatie voor een evenement als Pussy lounge. Met z n grote capaciteit konden er meer fans
tevreden gesteld worden met een ticket. Het middenveld stond afgeladen vol, maar het was gezellig druk. Aan een evenement van
dergelijke omvang zijn natuurlijk ook enkele nadelen verbonden. Er was een vlotte barbediening, maar de toiletten konden het aantal
bezoekers jammer genoeg niet aan.

Als grondlegger van Pussy Lounge was het voor Darkraver makkelijk in te spelen op de wensen van het publiek. Hij weet als geen
ander waar freestyle voor staat. Zijn intrede werd op een ludieke manier naar voren gebracht door een edit van het nummer Lay Back
van Fat Joe. Daarna werden de bpm s de hoogte in gestuwd met

Happy Together. Aan showgehalte geen gebrek. Het Bengaals

vuur dat aangestoken werd, zorgde voor een extra effect op het podium.[newpage=Zany]

Het podium was om van te snoepen. Achter de dj-booth hing een enorme lolly, omgeven door wat kleinere zoetigheden. Op het
snoepeiland bevonden zich enkele sexy danseressen, die het geheel compleet maakten. Verder waren er in de zaal ook
paaldanseressen aanwezig. Naast al dit lekkers, was er nog meer entertainment voor het publiek. Zo werden er LED sticks uitgedeeld,
vlogen de slingers en confetti rijkelijk in de lucht en werd de timetable uitgedeeld in de vorm van een lolly. Er werd werkelijk aan alles
gedacht om de bezoeker een onvergetelijke avond te geven.
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Volgende in het rijtje was de hardstyle pionier Zany. We waren volledig klaar voor wat steviger werk. De hit Helemaal Naar De Klote
van The Partysquad was slechts één van de vele knallers die hij draaide.

Tricky Tricky, This Is Who We Are en Electronic

Stereophonic vielen duidelijk in de smaak bij de menigte. Tijdens de set van Zany kwamen Darkraver en Ruthless op het podium als
Batman en Superman, in een sumopak wel te verstaan. Beide heren wierpen zich in het publiek om wat te crowdsurfen. Een zeer
geslaagde special act om het publiek nog meer op te hitsen. Later waagde Darkraver zich aan één van de palen op het podium
voor een paaldansact.[newpage=Paul Elstak, Mental Theo & Korsakoff]

De jarenlange ervaring van Paul Elstak konden we duidelijk terug vinden in zijn set. De beats dreunden stevig door de speakers en
de menigte was nog niet van plan om naar huis te gaan. Talrijke nummers van de laatste Pussy lounge compilatie kwamen terug in
zijn set. De Frans Bauer edit van Thunder kon rekenen op de nodige zang van het publiek. Naast al deze vrolijkheid, werd door
Ruffian ook een ode gebracht aan de overleden dj Mark V. Zijn bekendste nummers Happy Together, War, Stomp, This Is Los
Angeles en Ants in da Pants, zullen altijd een plaatsje hebben op Pussy lounge.

Met Mental Theo en Korsakoff waren we toe aan de laatste resident en gast dj van Pussy lounge XXXL. Happy hardcore tracks en
nummers die in een hardcore jasje gestoken werden, wisselden elkaar naadloos af. Om er enkele op te sommen; Nobody Said It Was
Easy, Hardcore Vibes, Out Of Space en Bonzai. Met deze twee grootmeesters achter het deck, was er geen houden meer aan. Het
aantal bpm s bereikte een hoogtepunt en de hele zaal ging los. De blonde hardcore dame paste hierbij perfect in het rijtje

Pussy

lounge babes. De eindshow bestond uit een mega mix van een hoop freestyle hits, die deze geweldige avond op een zeer gepaste
wijze afsloot.[newpage=Conclusie]

Deze eerste, en hopelijk niet laatste, editie van Pussy lounge in de Ahoy te Rotterdam was een schot in de roos. Er heerste
gedurende de hele avond een zeer uitbundige sfeer onder het publiek en de show was, om het nog maar lichtjes uit te drukken,
prachtig! De aankleding van het podium en de zaal waren magnifiek. Niets dat aan de verbeelding overliet. Met als kers op de taart,
de vele sexy danseressen die een ware streling voor het oog waren. Er rest ons enkel nog B2S een dikke proficiat te wensen om
alweer een geslaagd feest neer te zetten. Deze XXXL editie gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in en wij kijken alvast uit naar
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het volgende Pussy lounge evenement.

