| Biografie “Babel-Ish” |

Tevin Babel, geboren in Rotterdam (1992) is één van Nederlands meest opkomende eclectische
DJ’s. Tevin is begonnen met het produceren van beats op zijn 12e. Vervolgens heeft hij de
overstap gemaakt naar DJ, omdat hij zijn eigen producties zelf ten gehore wilde brengen in de
discotheken. Tevin begon onder de DJ/producer naam T.Babel. Uiteindelijk is zijn alter ego vanaf
het jaar 2012 officieel ‘Babel-Ish’, wat staat voor de exclusieve kenmerkende sounds van zijn
producties.
Momenteel domineert Tevin elk podium onder zijn artiestennaam “Babel-Ish” met zijn unieke
eigen geluiden, spectaculaire shows en vooral zijn passie voor het draaien.
Babel-Ish wordt ondersteund door een vaste MC (MC SK) en twee managers en vormt daarmee
een formatie van vier neven die er alles aan doen om de top te behalen.
Hoogtepunten van Babel-Ish zijn:
Broederliefde ft SBMG & Kalibwoy - Alaka (Produced by Babel-Ish & Zürich). Met deze track,
afkomstig van de EP ‘Hard Work Pays Off’, heeft Babel-Ish in Januari 2016 een officiële gouden
award gekregen voor de verkoop van 15.000 singles. Daarnaast staat de track in de Nederlandse
Top 40.
Voor de productie van ALAKA heeft Babel-Ish een producerscontract bij Top Notch getekend.
Babel-Ish ( Project ISH EP )
Met deze eerste officiële EP drukt Babel-Ish zijn stempel in de DJ wereld. Met hits als Rude Gyal
en Turn Up verovert hij iedere nachtclub in Nederland. Aan deze EP hebben Freddy Moreira,
Afrobros en Lina Ice meegewerkt.
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De hit Rude Gyal samen met Freddy Moreira wordt internationaal door grote DJ’s gedraaid en
komt regelmatig voor op de radio. Ook in België, Amerika, Curaçao en Suriname schijnt Rude
Gyal al vaker op de radio voorbij te komen. Belangrijk is wel om te melden dat Babel-Ish de track
gemaakt heeft en deze dus uiteindelijk samen met Freddy Moreira heeft uitgebracht.
In Mei 2015 heeft Babel-Ish op de mainstage gestaan tijdens het bevrijdingsfestival in Den Haag.
Op dit evenement kwamen ruim 5.000 mensen af die compleet uit hun dak gingen op Ish zijn
muziek
Door sterke groei aan publiciteit is Babel-Ish begonnen met het verspreiden van merchandise.
Onder andere petjes en t-shirts van Babel-Ish worden steeds populairder.
Babel-Ish staat bekend om zijn krachtige mixtapes. Zo heeft de Womanizer mixtape ( zie link
soundcloud ) al bijna 100.000x beluisterd.

Samenwerkingen met o.a.:
BROEDERLIEFDE
SBMG
FREDDY MOREIRA
SUPERIOR
LINA ICE
MC CHAOS
NIGEL HEY
FMG
AFROBROS
DANJAH
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