Wonen en werken in de Vleuterweide

Een DJ in de Vleuterweide!
Onder de naam Ghostline Drive-in Disco Show vormt Arno Heese samen met zijn broer Sandor en vriend Ferry een
DJ-drietal. Ben je op zoek naar een Drive-in discotheek, waar de deejays van elke feest een swingende party maken?
Neem dan eens een kijkje op de website www.ghostline.nl.
Een uit de hand gelopen verjaardagsfeest, zo noemt Arno het ontstaan van
de Ghostline Drive-in Disco Show.
Arno: “Je wordt maar één keer 40, dus
geef je een groot feest!”. Samen met de
vrouw van Ferry (die ook 40 werd)
zocht Arno voor het tuinfeest wat ze
organiseerde, een passende drive-in
show. Al gauw ontstond het idee om
zelf de muziek te gaan verzorgen. En
waarom ook niet? Zijn liefde voor
muziek en de jaren ervaring als
technicus en diskjockey bij de lokale
omroep van Mijdrecht, maakte als snel
dat de jeugdvrienden Arno en Ferry
zelf, in enkele weken vakkundig en met
oog voor detail, een dj-meubel
maakten. En met de geluidapparatuur
van broer Sandor, stond die avond de
Discoshow als een huis! “En als je dj
bloed weer gaat stromen, is het als een
soort verslaving, stoppen is geen optie
meer”. Dit alles al weer ruim 5 jaar
geleden.
Nu uitgegroeid tot een gezellige lokale
drive-in show, waarbij Arno als
drijvende kracht samen met de andere
dj’s met passie voor het vak op vele
feesten
de
juist
sfeer
hebben
gecreëerd. In het dagelijks leven is hij
manager bij een ICT-bedrijf en woont
hij, samen met vrouw en zoontje, in de
buurt de Hoven in de Vleuterweide.
En het afgelopen jaar hebben ze niet
stil gezeten. Enthousiast verteld Arno
over de Discoavond voor groep 7 en 8
van de Zonnewereld in juni 2011 op
schoolkamp in Zeist (Austerlitz). “Echt
te gek om te doen. Die kids gaan echt
helemaal los op de hedendaagse top
40 hits... en wat later op de avond, als
er je wat meer muziek uit de jaren 80
en 90 draait, zijn ook de juffen,
meesters en ouders niet meer van de
dansvloer weg te denken!”
Memorabel was het straatfeest afgelopen zomer op de Kantbloemsingel in
Vleuten. Bij straatfeesten en bbq’s
komen eigenlijk alle soorten muziek
voorbij, voor de kinderen, maar ook de
jaren ’80, ’90 en ‘00, de Disco Classics,
Nederlandstalig, etc. Het werd een
onvergetelijke dag, die ondanks het
mooie weer overdag, ’s avonds
eindigde met noodweer! “Het was maar
goed dat de politie kwam waarschuwen
en we tijdig zijn gaan afbreken. Anders
waren we met tent en al de lucht in
gegaan!”. “Een feest met een
spetterend einde”, zoals Arno het
noemt.

En dan hebben ze eind 2011 en begin
2012 op twee feesten bij Anafora
parkrestaurant (in het Maximapark) de
muziek verzorgd. Je zou maar 40
worden en een feest willen geven! Als
je voor een dergelijk feest een moderne
hippe accommodatie in de omgeving
zoekt, kijk dan eens op de website van
Ghostline voor een sfeerimpressie.

De dag werd afgesloten met het, door
de kinderen uit de straat, opvoeren van
het zelfgemaakte ‘eigen huis & tuin lied’
en met optredens op het ‘Open Podium’
van Kidsclub De Hoven JUNIOR. Het
laatste wat Arno wil noemen is de
Zonnewereld Disco. Een erg gezellige
feestavond georganiseerd in de Weide
Wereld in Vleuten voor het personeel

.

Het tweede feest was eind januari, de
Anafora DISCO, een initiatief van
dreumeland.nl. “Echt een waanzinnig
feest, waar tot in de kleine uurtjes
werkelijk iedereen op de dansvloer
stond te swingen op muziek uit de jaren
80 en 90 en nu. Een feest waar nog
lang over nagepraat zal worden.”
Zeker wil Arno de samenwerking met
First Friday Evening noemen. First
Friday Evening is een bewonersinitiatief
waarbij een zeer enthousiaste groep
buurtbewoners themafeesten organiseert in de Weide Wereld in Vleuten.
“Dit zijn echt te gekke feestavonden. De
Disco Classics Party begin februari was
ondanks dat het ruim 10 graden onder
nul was buiten, heel erg gezellig! En
ook begin maart was de Brazilian
Carnaval feestavond een groot succes
mede door het live optreden van de
percussion band Samba Sabor!” Verder
hebben ze op 7 maart 2012 voor het TV
programma Eigen huis & Tuin voor het
onderdeel ‘de straat van de week’ de
muziek, het licht en het geluid verzorgt.
De bewoners werden met een gemeenschappelijke klus van het maken van
picknicktafeltjes voor de kinderen en
statafels voor de ouders aan het werk
gezet.

en vrijwilligers van de Jenaplanschool
de Zonnewereld. “De tijd vloog voorbij,
voor we het wisten liep het tegen twaalf
uur. Echt een zeer geslaagde avond die
voor herhaling vatbaar is!”
En nu staat het zomerseizoen voor de
deur. Om zijn passie nog meer onder
de mensen te brengen, vindt Arno het
heel leuk om meer buurtfeesten,
verjaardagen of verenigingsfeesten, ed
op te vrolijken met muziek. Voor
informatie en boekingen kunt u een mail
sturen naar: info@ghostline.nl.
Tip (van Arno): De gemeente Utrecht
stelt ook dit jaar weer het zogenaamde
‘Leefbaarheisbudget’ beschikbaar. Dit
budget biedt financiële ondersteuning
(subsidie) aan ideeën van bewoners en
ondernemers. Hier valt ook het
organiseren van een straatfeest onder!
Arno heeft de afgelopen jaren veel
ervaring opgedaan en wil waar mogelijk
helpen bij het aanvragen ervan. De
subsidie kan net het verschil maken
tussen een gezellig feest of een te gek
swingende zomeravond met een DJ die
de muziek verzorgt. Zie voor meer
informatie de website van de gemeente
Utrecht of stuur een mailtje naar
info@ghosteline.nl.
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