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Bart&Baker presents “Swing Party” 
 

Een swingende en eigenzinnige selectie 
dansmuziek van alle tijden en uit alle windrichtingen … 

 
Output  

verdeeld door 
 

“Bart&Baker presents de « Swing Party » - album  (hoge resolutie-beelden op aanvraag) 
 
Parijs– March 2010 – Samen zijn Bart and Baker ( www.bartandbaker.com ) « de 
oudste DJ ’s » (goed voor honderd jaar muziek) op de markt. Al 5 jaar lang verovert hun 
dansmuziek de harten van liefhebbers van meeslepende swing; hun publiek, waaronder 
ook een aantal grote namen zoals Dita Von Teese, Marc Jacobs en Max Raabe, is van alle 
leeftijden. 
 
Vandaag is het zowel in Frankrijk als in het buitenland gebruikelijk dat DJ’s retromuziek 
brengen. Bart and Baker bieden echter meer: al na hun eerste optreden in 2005, stelden 
ze vast dat er een publiek was voor een geraffineerde mix van muzikale genres, van 
« crooners », Franse variété, big bands en wereldmuziek tot hiphop, electro en house. In 
hun domein staan Bart and Baker bekend om hun knallende mix van jazz en 
elektrorythm. 
 
Of, om het met hun eigen woorden te zeggen:  “We hebben van bij het begin gekozen 
voor een atypische benadering van de traditionele DJ-gewoontes. We willen niet- 
ingewijden op een andere manier laten genieten van het warme timbre van grote 
koperensembles gespecialiseerd in dansmuziek door tussendoor burleske intermezzo’s of 
caberetnummers in te lassen. We hadden meteen de elektrokids op de hand. Het internet 
heeft definitief komaf gemaakt met het muzikale hokjesdenken.” 
 
Half april zal de WAGRAM (http://www.wagram.fr/), een marktleider van muzikale labels 
de eerste dubbel-CD uitbrengen die integraal door het duo is samengesteld en gemixt. 
“Bart&Baker presents SWING PARTY” is een dubbel CD in een chique hoes en met 
gedetailleerde teksten. Je vindt er een originele en aparte selectie van “vintage” en 
“recente” nummers, die vaak voor de allereerste keer op deze drager worden 
gepresenteerd. De CD wordt zowel wereldwijd. 
 
Zijn onder meer op deze CD samengebracht  
 
 

Voor een sampler, het luisteren naar nummers of een interview met 
Bart&Baker, neem contact op met: 

Emeline Barbé  - Press office 
E-mail: swingpartypresse@gmail.com  

Mobile: + 33 (0) 687 761 723 
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