
ESSENTIËLE INFORMATIE 
Naam:   Cas Teunis 
Woonplaats:  Tilburg, Nederland 
Artiest:  CSTS (altijd geschreven in kapitalen zonder vermelding van "dj") 
Contactinformatie: hello@djcsts.com  
   bookings@djcsts.com  
   +31 6 143 651 04 (bellen of WhatsApp) 

Links:   djcsts.bandcamp.com  
   hearthis.at/djcsts  
   soundcloud.com/djcsts  
   facebook.com/djcsts  
   instagram.com/djcsts  
   open.spotify.com/show/3HfN3WJYkiAIdnCtiawv92  

BIOGRAFIE 
CSTS is een 33 jarige dj & producer uit Nederland. Zijn stijl is te beschrijven als diep, duister en 
energiek. Geïnspireerd door de wereld beroemde Berlijnse nachtclubs Tresor, Berghain, 
Griessmüehle en KitKat Club is hij altijd opzoek naar een eigen geluid. Zowel in zijn track 
selectie als zijn eigen producties. 

Zijn populaire podcast serie "This Is Techno" wordt wekelijks door honderden mensen 
beluisterd en gebruikt hij om te experimenteren met nieuwe muziek. In elke podcast leidt hij 
de luisteraar naar dat Peak-time moment om weer af te sluiten met die fijne Afterhours 
sound. 

Artiesten waarmee CSTS de line-up heeft gedeeld zijn o.a.: 999999999, Under Black Helmet, 
Tim Tama, JNO & Løbster. 

AANKOMENDE GIGS 
11 oktober 2019  Raveatelier Presents: 999999999 
25 oktober 2019  Impload X - 10 jaar 
21 December 2019  De Missie By Night 
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FOTO'S 
2 foto's beschikbaar (Beide in 2 formaten, vierkant en portrait) 
- 1 met donkere achtergrond 
- 1 met lichte achtergrond. 

LOGO 
2 logo's beschikbaar 
- 1 wit logo voor op een donkere achtergond 
- 1 zwart logo voor op een lichte achtergrond 

TECHNICAL RIDER 
Dit zijn de MINIMALE technische eisen voor de apparatuur die aanwezig moet zijn op de 
locatie. 

3x Denon SC5000 Prime (alternatief Pioneer CDJ2000NXS2) 
1x Allen & Heath Xone:96 (alternatief A&H Xone:92, A&H Xone:PX5, Pioneer DJM900NXS2) 
1x Booth monitor op oorhoogte 

Speciale Vinyl Only Sets 
3x Technics 1200 MK2 (alternatief Reloops RP-7000 MK2) 

REIS INFORMATIE 
Ik reis met eigen vervoer en handteer een kilometer vergoeding van € 0,25 per km. Daarnaast 
verwacht ik een parkeerplaats op loopafstand van de locatie. Eventuele kosten hiervoor zijn 
voor de boeker. 

MUSIC 
Mijn muziek is te beluisteren via Soundcloud en Hearthis (zie essentiële informatie)


