Hezký den,
moje jméno je Andrea Fiorino, je mi 30 let a už od svých 15 let se, krom dalších aktivit, intenzivně věnuji DJingu. Krom stovek
odehraných parties po celé ČR a na Slovensku jsem během oněch 15 let dostal možnost vystoupit také ve Velké Británii, Itálii, Řecku,
Rakousku, Polsku nebo Chorvatsku.
Už od roku 2000, kdy jsem poprvé hostoval v pořadu Clubbing na brněnském Rádiu Krokodýl, se aktivně snažím prezentovat vždy to
nejaktuálnější ze soudobé house music posluchačům nejen českých rádií. Tato snaha se postupně vyvíjela od občasného hostování
v tanečních pořadech (Kissmania, La Discoteca...) přes pravidelnou prezentaci mixovaných setů tamtéž až po přípravu vlastních
pořadů, a to i moderovaných (Club Top 7 @ 107, Andrea Fiorino House Chart...). Z časových důvodů jsem pak počínaje červencem roku
2007 sdružil všechny tou dobou rádii vysílané pořady do jedné předtočené hodinové jinglované mixshow nazvané Andrea Fiorino
Mastermix. Ta představuje 60minutový průřez aktuálními trendy v oblasti house music a v současnosti ji vysílá více než 10 rádií
(Free Rádio – FM, Brno a okolí; Rubi – FM, střední Morava; Kiss Publikum – FM, Zlínský kraj; Kiss Morava – FM, severní Morava;
Kiss Jižní Čechy – FM, jižní Čechy; Valc 3 Hit – kabelové sítě UPC a Moravianet, celá ČR; GO DeeJay – FM, západní a střední Slovensko;
SSRadio – internet, Velká Británie, www.ssradiouk.com; Raunchy Rhythms – internet, Velká Británie, www.raunchyrhythms.com;
OnlyHouseMusic – internet, Španělsko, www.ohmradio.org; InSoulWeTrust – internet, USA, www.insoulwetrust.com; ClubRadio.cz
– internet, ČR, www.clubradio.cz a další).
Rád bych pořad Andrea Fiorino Mastermix, jako globální show, poskytnul dalším rádiím, a to vaše, jako jedno z mála zbývajících
v českém a slovenském éteru, odpovídá mým představám stanice, pro kterou by byl pořad jako tento vhodným zpestřením programového schématu. K dispozici je tedy každý týden nový 60minutový jinglovaný novinkový set s podporou (tracklist, archiv odvysílaných
pořadů...) na internetu – www.mastermix.cz. Při jeho přípravě je kladen důraz zejména na aktuálnost (díky osobním kontaktům
na světové taneční producenty a remixéry jsou skladby často prezentovány ještě před jejich vydáním), ale také na originalitu (jsou
prezentovány také tracky či bootlegy řady domácích talentů) a samotné provedení.
Koncept zahrnuje také dva tematicky zaměřené speciály:
	„Classic Mastermix“ – cca jednou za dva měsíce – mapuje určité období historie house music, je pro něj vytvořena speciální sada
jinglů.
	„Mastermix Live!“ – cca jednou měsíčně – jedná se o živý záznam mého setu z party Mastermix Live!, jejímž domovským klubem je
7. nebe v Brně (jednou za dva měsíce) a která v závislosti na zájmu promotérů a majitelů klubů hostuje také v dalších klubech nejen
v ČR, ale také v zahraničí (v roce 2009 mj. ve Vídni, Bratislavě, Ostravě, Olomouci...). Tento set je vždy oživen živým vystoupením
MCs, vokalistů nebo hudebníků (saxofon, kytara, baskytara), které umocňuje jeho jedinečnost a neopakovatelnost a podtrhuje
spojení s konkrétní party.
Rád bych také zmínil fakt, že za dva a půl roku přípravy pořadu (v současnosti přes 130 odvysílaných dílů) nedošlo ani jednou k situaci, kdy by aktuální díl nebyl včas připraven a bylo nutno reprízovat, nebo hledat nějaké jiné náhradní řešení.
Pořad také disponuje jednotným vizuálním stylem (viz ukázky), ve kterém může být připraven jakýkoliv typ propagačního materiálu
(ikona, statický banner, flashový banner, pozadí...), je možno připravit také zvukovou upoutávku, ve které zazní konkrétní den a čas
vysílání i jméno vašeho rádia (viz ukázka).

Aktuální dva díly pořadu Andrea Fiorino Mastermix ke stažení v mp3 256 kbit najdete zde:
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-137-256.mp3
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-139-256.mp3
Ukázky speciálu „Classic Mastermix“ najdete zde:
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-131-256.mp3
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-138-256.mp3
Ukázky speciálu „Mastermix Live!“ najdete zde:
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-127-256.mp3
http://www.fiorino.dj/download/mp3/mastermix-129-256.mp3
Archiv všech odvysílaných dílů najdete zde:
http://www.mastermix.cz
Doufám, že vás moje nabídka zaujala a těším se na případnou spolupráci.
S pozdravem
Andrea Fiorino
+420 608 708 908
andrea@fiorino.dj
www.fiorino.dj

