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Bio 2014

Gilian Danieli is geboren en opgegroeid in Nederland waar zijn interesse voor muziek op jonge
leeftijd begon. Hij was pas 3 jaar oud toen hij voor het eerst met langspeelplaten op zijn vaders
platenspeler draaide. Zijn Italiaanse vader en Nederlandse moeder gaven hem beiden het gevoel en
de passie voor muziek. Het werd overspoeld met verschillende muziekstijlen door zijn Italiaanse en
Nederlandse achtergrond. Van The Beatles tot de jaren 70 Disco, van Beethoven tot Funk en Soul.
Later kwam hij in aanraking met rock muziek en ontwikkelde hij zijn smaak in hardere muziekstijlen
zoals heavy, progressive en power metal. Ook hiphop en hiphop gecombineerd met metal raakte zijn
ziel. Hij was gefascineerd door ontwikkelingen binnen de muziek, zoals nieuwe stijlen, nieuwe sounds
en nieuwe combinaties van verschillende stijlen. In de begin jaren ’90 kruiste de eerste dance muziek
van Tiësto zijn pad en direct was hij verkocht. Op een latere leeftijd aangemoedigd door de mensen
om hem heen besloot hij voor zijn passie, zijn droom en zijn liefde voor muziek te gaan. Met de hulp
en medewerking van DJ / producer MARC VANO van het succesvolle duo EAST & YOUNG kwam hij in
de Nederlandse dancescene terecht. Naast alle dance stijlen is zijn hoofdstijl te omschrijven als
powerful Electro en Progressive house.

www.gilian-danieli.com

Gilian Danieli was born and raised in Holland where his fascination for music began at a very early
age. He was only 3 years old when he was already spinning his dads records on the record player. His
Italian dad and Dutch mom gave him both the feel and passion for music. He was overloaded with
different music styles because of his Italian and Dutch roots. From The Beatles to the 70′ s Disco,
from Beethoven to Funk and Soul. Later he started getting in rock music and developed his taste to
heavier styles like heavy, progressive and power metal. Also hiphop and hiphop combined with metal
got to his soul. He was fascinated by developements in music, like new styles, new sounds and new
combinations of different styles. In the early 90′ s the first dance music from Tiësto crossed his path
and it directy blew him off his feet. On a late age encouraged by the people around him he decided
to go for his passion, his dream and his love for music and started. With help and support of DJ /
producer MARC VANO of the successful Dutch duo EAST & YOUNG he got into the dancescene in the
Netherlands. Besides all sort of styles, his main style can be defined as powerfull Electro and
Progressive house.
Visit me at:
https://soundcloud.com/snowquake/
http://www.mixcloud.com/gilian-danieli/
https://www.facebook.com/pages/Gilian-Danieli-SQ/384797661651225?fref=ts
https://twitter.com/DanieliGilian

www.gilian-danieli.com

