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DJ ERIK ARBORES (17) UIT DE KAST
MUZIEK | VANDAAG 13:02

0

DELEN:

De bijna 18-jarige Dj Erik Arbores valt op jongens. Erik van den Boom, zoals hij eigenlijk heet, maakt deel uit van Love Exchange en hij vaart
komende zaterdag mee met de Amsterdam Canal Parade. Aan Shownieuws onthult de 17-jarige Dj dat hij een vriendje heeft.
Erik kwam er zo’n drie jaar geleden achter dat hij op jongens valt. “Het ging een beetje geleidelijk, het is niet zo dat je op een dag wakker wordt
en denkt: hé, ik ben homo. Op m’n 14e, 15e kwam ik erachter en ik ben op m’n 15e, 16e een beetje uit de kast gekomen.” Dat was voor de dj
niet heel moeilijk. “Ik kom uit de Randstad en mijn ouders en vrienden doen er heel luchtig over. Af en toe vergeet je dan ook dat het niet op heel
de wereld zo gaat. Voor mij was het best makkelijk.”
De dj is dit jaar nauw betrokken bij de Gay Pride, wat hij ‘extra leuk’ vindt. “Ik doe hieraan mee omdat ik wil laten zien dat wij deze vrijheid
hebben in Nederland. Ik vind dat losstaan van of ik op jongens of meisjes val. Maar ik heb een vriendje inderdaad, dus daarom vind ik het extra
leuk om mee te doen.”
Ook Erik krijgt soms dingen naar zijn hoofd geslingerd als hij op stap is met zijn vriend. “Vorige week nog, dus niet overal gaat het even goed. Ik
zat gewoon met m’n vriend op een bankje op een perron en vanaf het andere perron riep iemand: hé homo. In het begin vond ik dat wel moeilijk,
maar ik heb het nu een paar keer meegemaakt en dan zet je het van je af.”
Erik is vooral bekend geworden door zijn optredens in De Wereld Draait Door. Top-dj Armin van Buuren is groot fan van Erik en bezorgde hem
eerder een contract bij zijn eigen platenlabel Armada Music. Vorig jaar stond Erik nog als jongste Dj ooit in club Privilege op Ibiza.
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