Dave Martin, a fiatal, pörgős, egyedi stílusú DJ; ugyanakkor hihetetlenül termékeny és kreatív producer. Ezt a két énjét egyaránt megcsillantja fellépésről-fellépésre egyre növekvő rajongótábora előtt, a főváros és az ország
legnevesebb klubjaiban zenélve. A hazai szórakozni vágyó, fiatal közönség
szemmel láthatóan igényt tart egyedi stílusára, szettjeire, melyben a nagy
slágerek mellett olyan track-ek is felfedezhetőek, melyek nem sok magyar
DJ-nél kerülnek terítékre. Olyan rendezvényeken lépett fel idén mint a franciaországi Snowattack Fesztivál és olyan fellépőkkel játszott együtt az elmúlt két évben nagy sikerrel, mint pl. Fedde Le Grand, Martin Garrix, Otto
Knows, Danny Avila, Deniz Koyu. Az idei nyárra is lassan betelik az ifjú
titán naptára a legmenőbb fesztiválokkal (Balaton Sound, EFOTT, Sziget),
egyéb rendezvényekkel és klubfellépésekkel.
Dave Martin karrierje mind itthon, mind pedig külföldön igen szépen ível
felfelé, hiszen a fiatal generáció egyik legkiemelkedőbb tehetségeként
számon tartott lemezlovas StadiumX nevű formációjának legújabb trackje, a Nicky Romero kiadójánál megjelent Howl at the Moon című zenéjüket
a Beaport Overall listáján első helyezést ért el.
Egy 2009-ben meghirdetett versenyre elkészített, Funkerman Automatic című trackjének remixével több mint 1500 jelentkező közül lett
az első helyezett. Ekkor kezdett el mint DJ tevékenykedni és így ismerkedett meg a gödöllői club rezidenseivel, akikkel megalapította
a No!end formációt, és már első daluk, az „In love with” 2010-ben
az ország egyik meghatározó klubslágerévé nőtte ki magát. Már
ebben az évben a Flamingo records producer versenyén első
helyet ért el a formáció Bárány Attilával közösen készített
No!end feat Shermanology - Now and never című track-el.

Különböző remixeit olyan világsztárok pörgették, mint
Tiesto, Nicky Romero, Erick Morillo vagy Roger Sanchez. 2011-ben első Muzzaikkal közös szerzeményük
- amely a Stealth Recordsnál jelent meg - masszív
támogatottságot élvezett a dj-k körében; majd eddig egyedüli magyarként a Black Day című közös
dalukkal a legendás Cajual Records-on jelentek
meg. A 2013-as év kifejezetten erősnek volt;
Radics Giginek elkészítették Bárány Attilával
és Dj Dominique-val közösen az Over You-ra
és a Day dream-re saját remixüket. A Muzzaik
& Dave Martin - Let’s go, a Toolroom Records-nál jelent meg, és a Beatport Overall
listáján a 11-ik helyig jutott, az ötödik helyet
a Beatport electro chartjában 5 hétig folyamatosan tudta tartani. Ezt a tracket többek
közt Tiesto, Sidney Samson, Alesso, Moguai,
Bob Sinclar, Michael Calfan, Chuckie, Swanky
Tunes, Morgan Page is játszotta.
Egy pár nevesebb klub ahol Dave Martin
rendszeres fellépő: Rio Budapest, Symbol
Budapest, Vertigo Club, Mundo Open Air, Mix
Debrecen, Le Bistro (Budapest), Ice Beach,
Stone6, Studio Zalaegerszeg, Lipstick Balatonfüred.
Dave Martin jelenleg Budapest elsőszámú
téli szórakozóhelyén, a Club Playben kiemelt
rezidens DJ.
www.soundcloud.com/davemartin
www.facebook.com/officialdavemartin
www.mixcloud.com/davemartin/
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