op de huid

Ieder lichaam is prachtig, dus
waarom zou je dat verbergen?
Elke week geeft een lezeres
met lef zichzelf bloot.

TEKST MARION VAN ES FOTOGRAFIE ANNE REINKE STYLING MARIEKE VAN DER HEIJDEN VISAGIE ASTRID TIMMER. VOOR VERKOOPINFORMATIE ZIE PAGINA 44

Naam: Gaby Tenda (30), alias DJ No Sugar
Relatie: Single, geen kinderen Beroep: dj en
geeft les op DJ School Nederland Lengte:
1.74 m Gewicht: 60 kilo Behamaat: 75B

Ibiza “Zes jaar geleden was ik nog financieel planner. Ik
had nooit verwacht dat ik van mijn hobby mijn beroep
kon maken. Ik draai zomerse muziek en doe percussie
op festivals, feesten en in clubs in binnen- en buitenland.
Vooral op Ibiza kom ik graag, ik ben helemaal verliefd op
dat eiland. Er is niets leukers dan onder de palmbomen in
een tropisch oord muziek draaien. Daarna is er vaak nog
tijd om een paar dagen op het strand te liggen. Voordeel
is dat ik als halfbloedje snel een kleurtje heb.”
Glitters “In mijn vak is het belangrijk om er gezond en
fris uit te zien, representatief tot in de puntjes. Ik kan
daarom best veel geld uitgeven aan kwalitatief goede
shampoos en make-up. Doordeweeks draag ik alleen
mascara, maar als ik draai pak ik flink uit. Het leukst vind
ik het als een visagist zich uitleeft met glitters en felle
oogschaduw. Natuurlijk krijg ik aandacht van mannen,
maar daar doe ik het niet voor. Ik vind het een groter
compliment als ze uit hun dak gaan op mijn muziek.”
Rondingen “Ik ben blij met mijn wilde haar en ook qua
figuur mag ik niet klagen. Ik hou van gezond eten, maar
eigenlijk kan ik snoepen wat ik wil zonder aan te komen.
Ik ben half Indonesisch, kwart Italiaans en kwart Nederlands. Het is mijn geluk dat de meeste Indo’s en Italianen
weinig aanleg hebben om dik te worden. Ik heb wel
flinke billen, maar ik vind rondingen bij vrouwen juist
heel mooi.”
Knallen “Wanneer ik tijd heb, doe ik aan fitness. Verder
wandel ik veel met mijn hond. Maar mijn werk is mijn
grootste sport. Als de dj niet losgaat, zal het publiek dat
ook niet doen. Ik geef mezelf helemaal achter de draaitafel. Aan drugs doe ik niet en ik drink vrijwel nooit. Daar
ga je echt niet beter van draaien. En door ’s ochtends zo
vaak en lang mogelijk uit te slapen, blijf ik er fris uitzien.”

‘Ik heb flinke billen,
maar dat vind ik mooi’
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