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De Sluwe Vos (Dutch for 'The Sly Fox', a name derived from Aesop's fable of the Fox and the 
Crow) is the newest addition to the Dutch house and techno scene. His productions are supported 
by artists such as DJ Sneak, Joy Orbison, Boddika and Bicep. Moreover, De Sluwe Vos has a 
packed tour schedule and travels many miles for all his national and international gigs.
With strong hooks and dirty kicks as his specialities, De Sluwe Vos has released multiple tracks on 
labels like 4Lux and Slapfunk. Lately, this cheerful producer from Dutch city of Deventer has even 
been gaining a foothold in the pop scene. His gig at Noorderslag did not go unnoticed: national 
music platform 3voor12 named him the best act of the festival.

De Sluwe Vos mixes various styles to create his own 'signature sound' with which he manages to 
constantly keep himself at the center of attention. His 'OG Anthem' is possibly one of the most 
notable tracks of the moment; this underground hit found its way to the surface and received 
airplay on both Dutch radio station 3FM and BBC Radio1. 

With his discography, De Sluwe Vos is constructing a steady career. But he's not one to stay 
hidden away in the studio: he's at his best when dominating dance floors in clubs and at festivals. 
His ultimate goal is to bring the crowd to a higher state of mind, where worries simply disappear 
and the music takes over. Time and time again, De Sluwe Vos provides proof for the big bang 
theory with his performances. Whether it's at Awakenings Festival in the Netherlands or at 
Together Festival in Cardiff: during his shows he is pure energy. His duet between his Roland TR-
909 drum computer and turntables is always a bold endeavor, just like his stage diving.

The fact that he is a fixture of the club scene is proven by his monthly international gigs, his own 
night The Core and his notorious live act. With the audiovisual show 'Kontra live', De Sluwe Vos is 
well underway to becoming 'one of the greats'. And that's no fable!

Facebook.com/desluwevos – Instagram.com/desluwevos
Soundcloud.com/desluwevos – Youtube.com/thesluwevos

http://instagram.com/desluwevos
http://facebook.com/desluwevos
http://Youtube.com/thesluwevos
http://Soundcloud.com/desluwevos
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De Sluwe Vos is de nieuwste aanwinst binnen de Nederlandse house en techno scene. ‘De 
Sluwe’s’ producties worden gesupport door artiesten als DJ Sneak, Joy Orbison, Boddika en 
Bicep. De Sluwe Vos heeft bovendien een volle tour agenda en maakt heel veel kilometers voor 
gigs in binnen- en buitenland. 
Met sterke hooks en botte kicks als specialiteit heeft ‘De Sluwe’ al meerdere tracks op labels als 
4Lux en Slapfunk uitgebracht. De goedgeluimde producer uit de koekstad vindt nu zelfs zijn weg 
naar de popwereld. Het optreden van De Sluwe Vos op Noorderslag bleef namelijk niet 
onopgemerkt: hij werd door 3voor12 uitgeroepen tot beste act van het festival. 

De Sluwe Vos mixt verschillende stijlen tot zijn 'signature sound' en weet daarmee continu de 
ogen op zich gericht. Zijn ‘OG Anthem’ is wellicht één van de meest in het oog springende tracks 
van het moment. Deze underground hit ging bovengronds en werd opgepikt door 3FM en BBC 
Radio1. 

De Sluwe Vos bouwt met zijn discografie aan een steady carrière. Maar hij is er de man niet naar 
om alleen in de studio te blijven hangen: het liefst bouwt hij een feestje in de clubs en op festivals. 
Zijn ultieme doel is om samen met het publiek tot hogere sferen te komen: een state of mind 
waarin alle zorgen verdwijnen en de muziek het simpelweg overneemt. 
Het bewijs voor de oerknal levert De Sluwe Vos keer op keer tijdens zijn optredens. Of het nu bij 
Awakenings Festival of Together Festival in Cardiff is: tijdens shows zit hij bomvol energie. Het 
duet tussen de Roland TR-909 drumpcomputer en platenspelers is altijd gedurfd, net als zijn stage 
dive acties.

Dat hij een vaste waarde is in het uitgaansleven bewijst hij met zijn maandelijkse optredens over 
de grens, zijn eigen avond The Core en die roemruchte live act. Want met zijn audiovisuele show 
'Kontra live' is De Sluwe Vos op weg een van 'de groten der aarde' te worden. En dat is geen 
fabeltje!

Facebook.com/desluwevos – Instagram.com/desluwevos
Soundcloud.com/desluwevos – Youtube.com/thesluwevos

http://Youtube.com/thesluwevos
http://instagram.com/desluwevos
http://Soundcloud.com/desluwevos
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