MIRA JOO
ABOUT MIRA JOO
Already in the game for more than thirteen years, Mira
Joo is a resident DJ - artist of Be Massive Records and
Corvin Club, which are among the main techno event
organisers, labels & electronic music clubs in Hungary.
She also runs She Fire to give more space to talented
female artists in the country. She has started her
residencies in Ibiza in the summer of 2016 at Privilege,
Vista Club at Solid Grooves nights, Mambo Cafe, and
Ibiza Sonica Radio.
She started her musical career as a classical pianist,
and collected her first vinyls and DJing experience in
2003. She has a highly personal take on music: among
others, she did a research study on musical thinking at
the academy, and laid the foundations of a new scientific
theory for social development in 2017.
In 2016, her unique sound, dynamic vibe, and her fiery,
passionate dj personality were discovered by the
masters as well: Carl Cox chose her to be the winner
of his b2b Challenge and she won the Uner Remix
Challenge and came in second in the Dubfire Mix
Challenge of the biggest global dj competition of the
world, Burn Residency, which made her one of the
3 winners out of 5000 applicants of the 4-month long
program, mentored by Carl Cox, Philipp Straub, Dubfire,
Uner, John Digweed etc.

BIOGRAPHY
Mira Joo started her musical career as a classical pianist,
she started to collect her first vinyls and practise in
2003.
Due to her passion and talent she had played in electronic
music parties all over Hungary and soon she has been
invited to other countries too such as Brazil (Sao
Paulo, Florianapolis), Greece (Athen), France, Lithuania
(Kaunas), Spain (Ibiza), Austria (Amstetten, Gerlitzen),
Iceland (Reykjavik), Germany (Bad Lobenstein),
Serbia (Belgrad, Zenta, Topola and EXIT fest), Sweden
(Göteborg), Turkey (Istanbul).
2004 -2007 she had her own radio shows in Torespont
Radio called “Mira from Wonderland” with the good
newest breakbeat music and “Hairclip” in Pararadio in a
tech house, techno style.

From 2011 she is one of the resident dj of “BE MASSIVE”,
“SHE FIRE” and from 2012- 2014 for “NoDisco!” in Hungary.
2014-2015 She had a radioshow together with the She
Fire Djs in RCKO.fm called „She Fire Radio Show” on every
second Monday and in Prime.fm with „Be Massive Radio
Show.” She has been played in many big radio stations
in worldwide, like Ibiza Sonica Radio from 2015, where
she has started to present her new weekly radioshow,
„Next Level” together with Lollino and Ayman Awad from
in 2016 summer.
She attended IMPRO, Budapest School of Music
Technology in 2011 and started to do her on music.
Beside her own music production she enjoys to make
music for other, very different kind of uses. She

composed, for example, advertisement, documentary
soundtrack or improvisatory music for live conference as
well. She is a trained product- and business-experience
designer too, studied and worked in Hungary, Sweden
and Switzerland.
She was nominated to the „Best Underground Dj of the
year 2014” in Hungary. As she won the BURN Residency
competition national round in Hungary in 2016, she got
to the international final part of the competition in Ibiza.
After 3 weeks of intensive workshop and challenges, the
jury, leaded by Carl Cox, John Digweed, Dubfire, Philipp
Straub, Uner etc. decided to choose her to be one of the
three winners of Burn Residency, the biggest global dj
competition of the world!

LINKS
WEBSITE// mirajoo.com
FACEBOOK// facebook.com/djmirajoo
SOUNDCLOUD// soundcloud.com/djmirajoo
MIXCLOUD// mixcloud.com/mira-joo
YOUTUBE// videos.mirajoo.com
INSTAGRAM// instagram.com/mira.joo
PRESS RELEASES//press.mirajoo.com
BIOGRAPHY// mirajoo.com/bio.pdf
BEMASSIVE// bemassiverecords.com
SHEFIRE// facebook.com/SheFireOfficial

CONTACTS
BOOKING & MANAGEMENT//
dennis@solemanagement.com

In 2016 summer She has started her new residencies
in Ibiza in 2016 summer: at Privilege, Vista Club at Solid
Grooves nights, Mambo Cafe, and Ibiza Sonica Radio.
Until now in 2016, she has played together with as big
names as James Lavelle, Elite Force, Evil Nine, Hybrid,
Pig & Dan, Avicii, Sam Paganini, Jay Lumen, Yamato,
Rune RK, Beardy Man, Future Funk Squad, Headflux, Mike
Hulme, DJ Hyper, Napt, Kernel Key, Meat Katie, Zodiac
Cartel, Krafty Kuts, Lady Waks, Timmo, Access, Denied,
Luca Albano, Marten Horger, Loops of Fury, Bella Sarris,
Rektchordz, Adam Freeland, Onno, Hektor, Yousef, Detlef,
Pawsa, Michael Bibi, Max Cooper, Eli & Fur, Calibre, Gaga,
Pendulum, Charlotte De Witte, Stanton Warriors, Just Be
(Bushwacka). Steve Lawler, Format B etc.

MAIN STYLES
TECHNO

MINIMAL

TECH HOUSE

DEEP HOUSE

BASS MUSIC

BREAKS

ELECTRONICA CLASSICAL MUSIC

INTERNATIONAL REFERENCIES
Spain, Ibiza: Privilege, Vista, Solid Grooves 2016 | Mambo
Cafe 2016 | Sankeys, The Redlight 2016 | Kumharas,
2016 | Ushuaia Tower, 2016
Sweden: Göteborg, Desma Vibes Conference 2015 |
Göteborg, Prins, Viktor 2015 | Göteborg, Spontanfest
2015 | Göteborg, Rio Rio 2014
Iceland: Reykjavik, Nasa 2011
Brazil: Sao Paulo, SPKZ Club 2008 | Florianapolis,
Confraria das Artes 2008
Austria: Amstetten, No1. 2013 | Gerlitzen, Meex 2010,
2011
France: Puy Saint Vincent, Snowattack 2009
Germany: Bad Lobenstein, Balzclub 2008
Serbia: Exit Fest, Novi Sad 2013 | Zenta, Jail Club 2009
| Topola, Kingstone 2008 | Topola 2006 | Belgrad, Bigz
2005
Lithuania: Kaunas, Club Los Patrankos 2008 | Kaunas,
The Best Dj 2006
Greece: Athens 2005
Hungary

MIRA JOO								

(HU)

MIRA JOO
Mira Joo már több, mint 13 éve a magyar underground
zenei élet egyik meghatározó alakja. A Be Massive
Records művésze és a She Fire egyik alapító tagja.
Jellegzetes, különleges szettjei révén megfordult már
Brazíliától Izlandig sok országban.
2016-ban kezdte meg rezidenciáját Ibiza legendás
helyein, azaz Privilege, Vista Club (Solid Grooves)
Sankeys, Mambo Cafe és az Ibiza Sonica Radioban.
Zenei pályafutását klasszikus zongoristaként kezdte,
2003-ban kezdett el lemezeket gyűjteni és elektronikus
zenével foglalkozni. 2014-ben „Az Év Hazai
Underground Dj-je” díjra jelölték. 2016-ban, miután
megnyerte a Burn Residency hazai fordulóját,
a nagy DJ és producer ‘mesterek’ is felfigyeltek
rá a több hónapig tartó nemzetközi döntőben:
Carl Cox őt választotta az általa fémjelzett b2b
verseny győztesének, továbbá megnyerte az

Uner Remix Challenge-et, a zenei produceri
versenyt, illetve 2. helyezést ért el a Dubfire Mix
Challenge-en, amelyeknek köszönhetően a Carl

Cox , Philipp Straub, Dubfire, Uner, John Digweed
stb. vezette zsűri az 5000 pályázóból Mira Joo-t
választotta a három nyertes egyikének a világ

legnagyobb Dj versenyén.

BIOGRÁFIA
Mira Joo az underground zenei élet figyelemre méltó alakja.
Zenei karrierjét klasszikus zongoristaként kezdte. 13 éve
kezdett el elektronikus zenével foglalkozni és bakeliteket
gyűjteni. 2011-ben elvégezte az IMPRO-t (Budapest School
of Music Technology).
Pályája elejétől kezdve rendszeresen játszik a legnagyobb
underground partisorozatokon szerte a világon. Magával
ragadó, derűs egyéniségére a külföldi klubok is korán
felfigyeltek.
Komoly nemzetközi referenciái vannak, számos országba
hívták már több alkalommal is fellépni: Brazília (Sao
Paulo, Florianapolis), Görögország (Athén), Franciaország
(Puy Saint Vincent) , Litvánia (Kaunas), Spanyolország
(Ibiza), Ausztria (Amstetten, Gerlitzen), Izland (Reykjavik),
Németország (Bad Lobenstein), Szerbia (Belgrad, Zenta,
Topola, EXIT fest), Litvánia (Kaunas), Svédország (Göteborg).

Mira Joo zenei stílusa változatos, izgalmas, mindig
dinamikus. DJ szettjeiben az egyedi darabokat preferálja.
Szívesen forgat techno, minimal techno, tech house, bass
music, tech funk, breaks, electro és glitchy darabokat is.
Sugárzó zeneszeretetét, vidám temperamentumát
kivételesen eredményesen tudja átadni közönsége számára.
Nem csoda, hogy az igényes elektronikus zenét előtérbe
helyező nagyobb budapesti partisorozatok rezidens DJ-je!
2011 óta - a kezdetektől - házigazda DJ-je az A38 hajón
induló ’She Fire’ partisorozatnak Budapesten, és 2010 óta
tagja a ’Be Massive’ –nak. Az utóbbi, Mira és társai kitartó
munkájának eredményeképpen, mára Magyarország egyik
legjelentősebb underground partisorozata, amely havonta
egyszer - világsztárok vendégszereplése mellett - kerül
megrendezésre a Corvintetőn. Mira, 2012-ben csatlakozott
egy harmadik népszerű budapesti csapathoz, a „NoDisco!”
estekhez is házigazdaként.

Mira szeret kísérletezni, őszinte érdeklődéssel fedez fel
új irányokat, ezért előszeretettel lép fel kooperációkban.
Természetes alkotói érdeklődése, pozitív beállítottsága
miatt minden kooperációban jól megtalálja a helyét.
Kreativitása, alkotó kedve magánéletében is jelen van; zenei
előképzettsége és tevékenysége mellett formatervezéssel
is foglalkozik. Meggyőződése, hogy mindig van mit tanulni
és azt egymástól és alázattal lehet.
Érdekes felkéréseket is elvállalt már, akár világsztárok
mellett is. 2011-ben Izlandon, Beardy Man mellett lépett
fel a Club Nasa-ban. 2008-ban Kuanasban (Litvánia), egy
DJ verseny zsűritagjaként szerepelt. 2013-ban a híres EXIT
Fesztiválon hazánk színeit képviselte és a Burn által adoptált
rendezvényen Avicii, a Japánból érkezett Yamato és a dán
Rune RK mellett lépett fel, egy Forma1-es VIP rendezvényen.
A Burn által kért fellépések egy eredményes szereplés
következményei voltak, mert 2012, 2014, 2015 és 2016ban bejutott a legjobb öt közé a döntőbe, a méltán elismert
BURN Residency versenyen. 2016-ban Mira megnyerte
a hazai döntőt, aminek köszönhetően kijutott a verseny
nemzetközi fordulójába, ahol 26 másik versenyzővel 3 héten
keresztül küzdöttek a végső három rezidens helyért Ibizán.
A Carl Cox, Dubfire, Uner, Philipp Straub stb. vezette zsűri
júliusban Mirát választotta ki a három nyertes egyikének!
Mira 2016 júliusától így olyan legendás helyeken kezdett
rezidens dj-ként Ibizán, mint a Privilige, Sankeys, Mambo
Cafe, Ibiza Sonica Radio.
Mira Joo eddig többek között olyan világhírű nevek mellett
lépett fel, mint James Lavelle, Elite Force, Evil Nine, Hybrid,

Pig & Dan, Avicii, Sam Paganini, Jay Lumen, Yamato,
Rune RK, Beardy Man, Future Funk Squad, Headflux, Mike
Hulme, DJ Hyper, Napt, Kernel Key, Meat Katie, Zodiac
Cartel, Krafty Kuts, Lady Waks, Timmo, Access, Denied,
Luca Albano, Marten Horger, Loops of Fury, Bella Sarris,
Rektchordz, Adam Freeland, Onno, Hektor, Yousef, Detlef,
Pawsa, Michael Bibi, Max Cooper, Eli & Fur, Calibre, Gaga,
Pendulum, Charlotte De Witte, Stanton Warriors, Just Be

(Bushwacka). Steve Lawler, Format B stb.

Neves hazai rendezvényekre rendszeresen hívják elismert
vendégművészként. A FRIDGE, VOLT, SZIGET, EFOTT,
BALATON SOUND rendszeres fellépője és a nagyobb hazai
parti sorozatok fellépői között is szerepelhet meghívott
sztárvendégként. Ahol eddig fellépett: Drop The Pop
(Tiszaújváros), az Etiket (Győr), a Berlin Kicks (Amper,
Pécs), SnowAttack (sírendezvény és zenei fesztivál,
évente, külföldön, sztárfellépőkkel és magyaroknak),
a Bladerunnaz(Budapest), a Signal Events (A38 hajó),
Cha-Cha-Cha (Margitsziget), WNDRLND (Margitsziget),
a Ninjabreakz (A38 hajó), az NVC (Budapest), a LavaLava
(Budapest), a We Need Underground (Budapest), a
HERZ (Budapest) a Ping-Pong (Budapest), a Cinetrip, a
Kollektiva, a Plug & Lay (Budapest), a Cökxpon (Budapest),
a Wamp (Budapest), a Re.Solution (Veszprém), a Budapest
Electricity, az Exile Soundz (Kecskemét) stb.
Mirát 2014-ben „Az Év Hazai Underground Dj-je” díjra
jelölték.
Mira 2004 óta hallható rádiós műsorokban. Története
rögtön mélyvízzel kezdődött, egy önálló műsorral a
Töréspont Rádión, ahol ‘Mira from Wonderland’ címmel
a legfrissebb és legjobb breakbeat lemezeket mutathatta
be 3 éven keresztül. A műsort nagy érdeklődés övezte,
nem csoda, hogy később, 2007-ben újabb saját műsorral
debütálhatott a Pararádión. A műsor címe “Hairclip” volt
és főleg tech-house darabokat mutatott be. Egy évvel
később újabb lehetőséget kapott a “Female Pleasure” c.
műsorban, a RadioReal-en. 2004 óta szerepelhet a Tilos
rádióban, 2009-ben Jakartán is megjelent a DEEP&LOUDban. 2011-2013 között a Radio Oranzs és a Together Radio
vendégeként halhattuk. 2014-2016 között 2 hetente az
RCKO Fm-en She Fire Radio Showban házigazda és havi
rendszerességgel a Prime FM rádióban is hallható volt.
2015-ben szerepelt először az Ibiza Sonica, a világ egyik
leghíresebb elektronikus zenei rádióján, 2016 augusztusától
pedig heti rendszereséggű rádióműsort kapott! („Next
Level” Radio Show).

