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Biografie Cliff Jones
Cliff Jones is a Dutch DJ who started as a resident DJ in a large beach club in the ‘90s. After having
worked as an all-round resident DJ for a number of years, he developed a passion for house music and
decided to focus exclusively on house. Cliff spread his wings by working in numerous different clubs and
discothèques while he also got booked for several big parties. After having spun other people’s records
for a number of years, Jones, in 2006, organised his career more efficiently by creating his own music.
His first own production was received with great enthusiasm. His track titled ‘Rock It’ was his debut hit.
When ‘Rock It’ was released, it rushed to the top of the Dutch dance charts. ‘Rock It’ was also included
on several well-known Dutch compilation dance CD’s. This debut hit left Cliff wanting more and so he
devoted himself to producing his own music. His next release also made it’s way to the charts. Nowadays,
he has had several successful releases, including his track ‘Who’s Hot’. This track inspired DJ Chuckie,
amongst others, and became such a hit that, in July 2010, Cliff travelled to downtown New York to
record it’s video. It’s successor, ‘Body to Body’ has been included on the compilation CD’s ‘TMF Dance
CD Volume 2’, ‘Miami WMC 2011 Essential Sounds’ and ‘20 Years Carré The Compilation’. Cliff’s
newest track titled ‘The Night Of My Life’ will be brought to your attention in January 2013. This
creation will be the start of a new series of banging productions.
Besides his production skills, Cliff's DJ skills also haven't gone unnoticed during the last couple of years.
He is capable of connecting with any audience. His DJ-sets vary depending on the type of audience, or
the place or time of his performance.
Cliff himself finds it difficult to name his sound. "Warm House" is how he would like to describe his own
style and this is reflected in his music choice. His main style can best be described as a mixture of
harmonic, groovy, sexy and pumping house. He has a natural instinct when it comes to working the
crowd. While during an informal or beach party you can expect top-notch sultry house, Cliff just as easily
stimulates his audience during a massive house party with a set of seriously pumping and uplifting house!
Summarized, we can say that Cliff Jones, armed with a recordbag filled with various types of house
music, equals a sublime quality of house which embraces different house styles.
Cliff distinguishes himself as a DJ by his powerful personality, his enthusiasm and his energetic
interaction with the crowd. His natural and pure charisma helps him to effortlessly convey his passion to
the crowd in an unforgettable manner. Add his own pumping productions to his sets, and you can only
conclude that Cliff has the full package to create excitement and to stimulate the crowd. Summarized, a
DJ-talent who, by his appearance, his performance and his pure techniques, can, without any effort, lift
his crowd to ecstatic levels.
That Cliff Jones isn’t idle is a fact. In 2010 he has started his own successful concept called “Devoted to
House”. Together with a team of driven artists, they mainly focus on the warmer, more mature house
tunes which they enthusiastically and persuasively convey to their audience on the “Devoted to House
Nights”.
In short, Cliff Jones is a rising star, and expectations are that he will, in no time, infiltrate the list of wellknown and well-established names in the Dutch dance-scene. Undoubtedly, you’ll be hearing a lot about
Cliff Jones in future!
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Cliff Jones is een Nederlandse dj die zijn carrière in de jaren 90 begon als resident in een grote beachclub in
Vlaardingen. Na een aantal jaren als allround resident dj te hebben gewerkt, ontwikkelde hij een passie voor
housemuziek en besloot zich hier volledig op te richten. Cliff sloeg zijn vleugels uit naar diverse andere clubs en
discotheken en werd op vele grote feesten en borrels geboekt. Na jarenlang platen van anderen gedraaid te
hebben, maakte Cliff in 2006 een professionaliseringsslag en verdiepte zich in het produceren van eigen muziek.
Zijn track getiteld ‘Rock It!’ werd zijn debuuthit, deze track stormde kort na de release in één klap door naar de
top van de Nederlandse dancelijsten. Tevens werd de track opgenomen op de bekende Nederlandse dance
compilatie cd's. Zo’n debuut smaakte uiteraard naar meer en Cliff stortte zich vol overgave op het produceren
van nieuwe platen. Ook zijn volgende track kwam in de charts terecht. Inmiddels heeft hij meerdere
toonaangevende releases op zijn naam staan, waaronder ‘Who’s Hot’, onder andere opgepakt door dj Chuckie.
‘Who’s Hot’ sloeg zodanig aan dat Jones in juli 2010 afreisde naar het centrum van New York voor het opnemen
van zijn eerste officiële muziekvideo. De opvolger van ‘Who’s Hot’ liegt er ook zeker niet om, wederom een
opzwepende clubhit! ‘Body To Body’ werd kort na de release opgenomen op de compilatie cd’s TMF Dance
Volume 2, Miami WMC 2011 Essential Sounds en 20 Years Carré The Compilation.
Naast de muziek producties van Cliff, zijn ook zijn dj vaardigheden in de loop der jaren niet onopgemerkt
gebleven. Zijn dj-sets variëren afhankelijk van het publiek, de plaats of het tijdstip van zijn optreden. Hij voelt
perfect aan wat een feest nodig heeft en beschikt over het vermogen om met elk publiek een ‘klik’ te creëren!
Persoonlijk vindt Cliff het niet eenvoudig om zijn sound een specifieke naam te geven. "warme house", zo zou hij
graag zijn eigen muziekstijl willen verwoorden. Zijn geluid kan verder het best worden omschreven als een
mengeling van harmonische, groovy, sexy, en pompende house. Cliff heeft een natuurlijk instinct voor het
bewerken van het publiek. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens een borrel of op een strandfeest heerlijk zwoele house
klanken van hem verwachten, maar op een groot house feest een sterke set van stevig pompende en uplifting
house. Samengevat kunnen we stellen dat Cliff Jones, gewapend met een platentas gevuld met diverse genres
van house muziek, garant staat voor een kwalitatief hoogstaande houseset waarin verschillende
housestromingen de revue zouden kunnen passeren.
Cliff onderscheidt zich als dj door zijn krachtige persoonlijkheid, door zijn drijvende enthousiasme en energieke
interactie met het publiek. Met behulp van zijn natuurlijke charisma en pure uitstraling brengt hij zijn passie
moeiteloos en op onvergetelijke wijze over op zijn publiek. Voeg bij zijn energieke performance zijn eigen
knallende producties en je kunt niet anders dan concluderen dat Jones het volledige pakket in huis heeft voor
het creëren van spanning en het opzwepen van zijn publiek. Samengevat; een dj met talent, die met zijn
voorkomen, performance en pure technieken het publiek moeiteloos in extase brengt!
Dat Cliff niet stil zit is een feit, naast zijn optredens en het produceren van muziek, is hij in 2010 een zeer
succesvol house concept gestart onder de naam ‘Devoted To House’. Met een team van house minded people
en gedreven artiesten richt hij zich tijdens zijn eigen “Devoted To House Nights” met name op de warmere
volwassen house tunes, die met veel energie en overtuigingskracht op het publiek worden overgebracht.
Kortom Cliff Jones timmert behoorlijk aan de weg! de verwachting is dat hij op korte termijn zal infiltreren in het
rijtje van de gevestigde dj top van de Nederlandse housescéne. Oftewel…. Bereid je voor! je zult ongetwijfeld in
de nabije toekomst nog veel over hem horen!

