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A Sunshine State csapata 2009-ben alakult meg, viszont a jelenlegi felállásban 2012 óta 

létezik.  

A csapat producere – Fernando – 2004-ben 

robbant be a hazai elektronikus zenei életbe „Hiányzol” 

című dalával, amelyet Peat Jr-al közösen adtak ki és 

forgattak hozzá videoklipet is. Ezután karrierje egyre 

inkább felfele ívelt és sorra kapta a remix felkéréseket 

a legsikeresebb hazai előadóktól. Producerként ott 

dolgozott több magyarországi produkció hátterében is, 

pl.: Peat Jr. & Fernando, MRG, Dj Páz, Dj Szatmári 

(„Égess El”, „100 Évet Várnék Rád”), Richard Spark. 

Legsikeresebb saját szerzeményei közé tartozik a már 

említett „Hiányzol”, a „Szerelem Száll” illetve az „Itt A 

Nyár”. 

A csapat két dj-je – Joker és Tommy Da Creep – már 2006 óta dolgoznak együtt egy másik 
projektben. Dj-ként megfordultak már Budapest számos klubjában (pl. Bank Dance Hall, 
Retropolis, B7, Living Room, Club Cool, Diesel Club, Morrison’s Közgáz) és néhány 
vidéki szórakozóhelyen is (Juno Dance Club – Miskolc-Tapolca, Club Of Cameleon – 
Tapolca, Club Oázis – Ajka). Szettjeikben elsősorban a house és a trance stílus slágeres 
vonalát képviselik, de összeállításaikat sajátos, egyedi darabokkal és magyar nyelvű 
dalokkal is előszeretettel színesítik.  
 
A csapat első saját non vokális szerzeménye – a Bayanland – 2011-ben jelent meg a Lad 
Recordings kiadásában. Legújabb daluk, az „El Ritmo” egy igazi nyári hangulatú, pörgős 
buli zene lett spanyol és angol nyelven, melyhez egy fiatal paraguayi lány (Jessica) és egy 
Magyarországon élő nigériai srác (Onix) adta a hangját. A dal, megjelenése után 3 nappal 
már a www.djtunes.com zeneáruház TOP 100-as listájának az első helyére került és már 
a videoklip is elkészült hozzá, amely a következő linken meg is tekinthető Youtube-on: 
http://www.youtube.com/watch?v=j_DLWEsR5r4&feature=player_embedded 
 
 
Az ajánlatunk tartalmazza: 
- Az útiköltséget, 
- az igény szerinti 2-3 órás dj szettet, 
- az igény szerinti élő énekes/MC kíséretet (a kubai származású Alejandro, vagy Onix 

közreműködésével) 
- SeXxX Drink promóció (italkóstoltatás hostess lányokkal, értékes ajándékok) 
- illetve promóciós cd-k osztogatását (a club logójával ellátva). 
 

 
 
Bayanland: http://www.beatport.com/en-US/html/content/release/detail/385755/Bayanland 

El Ritmo: http://www.beatport.com/release/el-ritmo/927231 

Peat Jr & Fernando – Hiányzol: http://www.youtube.com/watch?v=ll3P1w46Hd0 
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