
Vertel eens, wie is Stefan Vranckx?

Ik ben Stefan en enorm gepassioneerd door 

muziek. Die passie heeft me vanaf mijn vijftien 

jaar als professionele DJ naar enkele van de beste 

locaties, clubs en bars over heel Europa gebracht. 

In 1992 kwam mijn droom uit en stond ik mee in 

de startblokken van de Belgische nationale zender 

Radio Donna. Hier had ik het genoegen om met een 

geweldig team als muzieksamensteller te werken. 

Nu speel ik als moodjay bij Umami Antwerpen. Bij 

binnenkomst van het restaurant worden al je zintuigen 

geprikkeld. Hier zorgen ze voor een speciale ervaring 

waar ook de juiste muziek bijhoort. 

We kennen allemaal het woord DJ, maar wat be-

tekent moodjay juist? 

Wanneer mensen het woord DJ met eten linken, 

denken ze meestal aan ‘up-tempo’ feestmuziek. 

Een moodjay zorgt voor een gepaste muzikale 

sfeer waardoor mensen zich goed en ontspannen 

voelen. Ik bouw eigenlijk de stemming naar mate 

de avond vordert op. Mensen hebben allemaal 

een verschillende smaak en voorkeur als we over 

muziek praten. Zo heeft lounge doorheen de jaren 

een negatieve bijklank gekregen, terwijl er onder 

deze noemer fantastische liedjes schuilen. Daarom 

bedacht ik in 2012 een nieuwe verzamelnaam. 

Uptown Music werd geboren als een collectief om 

verschillende muziekstijlen zoals Soul, Bossa, Deep 

House, Jazz, Soulful House, ... te verenigen onder 

een nieuwe vibe. Door de juiste geluidsidentiteit aan 

een restaurant te geven, smaakt een glaasje wijn en 

lekker gerecht nog beter.

Hoe belangrijk is muziek volgens jou en welk ef-

fect hebben de nieuwste innovaties hierop gehad 

denk je? 

Mensen onderschatten de kracht van muziek. 

Doorheen de jaren zijn er verschillende studies geweest 

die aantonen dat de juiste klankkleur motiverend 

werkt, de immuniteit versterkt en stress vermindert. 

Het wordt ook vaak als therapie gebruikt. Muziek 

associeren we vaak met clubs, het nachtleven. Maar in 

ons onderbewustzijn vormt muziek net de rode draad 

MUZIEK ZET DE TOON

Muziek is een universele taal en bezit het vermogen om verschillende emoties op te wekken. 
Het is door het instrumentele gedeelte dat we zonder woorden weten of iets vrolijks, verdrietig 

of dramatisch is. We groeien op met muziek, iedereen houdt er van en dat is altijd al zo 
geweest. Maar welk effect heeft muziek juist op ons interieur? Deze vraag stellen we maar al te 

graag aan moodjay Stefan Vranckx. 

in je interieur

doorheen ons leven. Daarom wil ik de juiste sfeer ook 

naar de huiskamer brengen. Je kan het vergelijken met 

een haard. Die is aanwezig, zorgt voor gezelligheid 

maar is niet dominant en dat geldt eveneens voor 

geluid. Het huis wordt aangenamer, je nieuwe lamp 

en verf op de muren krijgen een extra dimensie, … 

Zoals we eerder al hebben gezegd; muziek is altijd 

al aanwezig geweest, maar ik wil mensen het op een 

andere meer doordachte manier laten beleven. Dankzij 

de smartphone en nieuwste technologieën is het 

mogelijk om mensen over de hele wereld met elkaar te 

verbinden. De draadloze speakers zorgen ervoor dat 

je een wereldtrip maakt doorheen je eigen huis door 

verschillende muziek andere ruimtes te laten kleuren. 

Neem de speaker mee in je tuin en je creëert gewoon 

zelf je eigen Ibiza cocoon idee. Zo gemakkelijk is het 

de dag van vandaag.

Je wil muziek onze huiskamer laten kleuren op 

welke manier doe je dit juist?

Net zoals voor de restaurants ga ik op zoek naar de 

juiste klankkleur voor een woning. Een soort van 

soundtrack. Zo is de eerste spotify-lijst die ik voor 

To The Point magazine samengesteld heb, eentje 

om de lente te vieren. Leuke mellow tempo muziek 

zonder storende elementen. Zo ga ik bijvoorbeeld 

op zoek naar covers die bekende liedjes in een 

ander kleedje steken. Net zoals geuren, verlichting 

of foto’s roep ik met mijn playlist een bepaalde sfeer 

op die je een enorm goed gevoel geeft. Samen met 

ImmoPoint wil ik een geweldige geluidsbeleving op 

een bijzondere wijze integreren met wooninrichting 

op de golven van de seizoenen. Als moodjay wil ik 

mijn passie zoveel mogelijk delen. 

Op zoek naar de juiste 

soundtrack voor jouw interieur? 

Ga naar www.moodjay.com en 

beluister de meest sfeervolle 

spotify-lijsten van Stefan Vranckx.
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Bang & Olufsen introduceert met hun Beosound Level, een draagbare, draadloze luidspreker voor in huis 

die een indrukwekkend geluid, ongeëvenaard vakmanschap en een modulair ontwerp levert. Of hij nu recht 

opstaat in de keuken, plat op een tafel ligt of elegant aan de muur hangt, de luidspreker verandert zijn 

afstelling op intelligente wijze om in elke positie en in elke kamer een uitzonderlijke luisterervaring te bieden.
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