
Contact 

 

Voor informatie en boekingen 

kunt u terecht op onze 

website 

 

www.FEZZband.nl  Een semi-

professionele cover– 

en begeleidingsband 

die garant staat voor 

FEEST  

met de vetste hits! 

 

Bandleden– en bezetting 

 

Auke Classens  zang 

Otto Koolen  toetsen 

Mark Lucassen  sax 

Frank Peeters   trombone 

Olav Pijpers  trompet 

Alex v. Rattingen trompet 

Ben Ruhl zang 

Monique Verhoeven bas 

Ad Welten gitaar 

Ron Wilmsen  drums 

 

http://www.fezzband.nl/auke-classens-zzangerezz.html
http://www.fezzband.nl/otto-koolen-toetsenizzt.html
http://www.fezzband.nl/mark-lucassen-saxofonizzt.html
http://www.fezzband.nl/frank-peters-trombonizzt.html
http://www.fezzband.nl/olav-pijpers-trompettizzt.html
http://www.fezzband.nl/alex-van-rattingen-trompettizzt.html
http://www.fezzband.nl/ben-ruhl-zzanger.html
http://www.fezzband.nl/monique-verhoeven-basgitarizzte.html
http://www.fezzband.nl/ad-welten-gitarizzt.html
http://www.fezzband.nl/ron-wilmsen-drumzz.html


Koptekst binnenkant 

De belangrijkste informatie wordt hier weergegeven op de binnenpagina's. Gebruik deze pagina’s om de 

organisatie te introduceren en om bepaalde producten of diensten te beschrijven. Deze tekst moet kort zijn en 

u moet hiermee de nieuwsgierigheid van de lezer wekken voor de producten of diensten. 

U kunt subkoppen gebruiken om de tekst te structureren en om deze beter leesbaar te maken voor de lezer.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. 

neemt nog steeds een promi-

nente plaats in op de setlist 

van de huidige coverband.  

De band richt zich op diverse 

muziekstijlen afgestemd op 

de gelegenheid.  Door het in 

huis hebben van eigen pro-

fessionele arrangeurs, kan 

FEZZ optredens ‘op maat’ 

voor u verzorgen. 

De line-up is ook flink ge-

groeid, want tegenwoordig 

heeft FEZZ een volledige bla-

zerssectie en bestaat de band 

uit 10 (semi-)professionele 

muzikanten. 

FEZZ  is een graag geziene 

gast op diverse podia: van fes-

tival tot theatershow, van be-

drijfsfeest tot bruiloft. 

Eén keer  per jaar verleent de 

band belangeloos zijn mede-

werking aan een benefietcon-

cert of optreden t.g.v. een 

goed doel.   

FEZZ is ontstaan in 2004 als 

begeleidingsband van zan-

gers(essen) in de meest uit-

eenlopende genres. De band 

speelde destijds vooral werk 

van bekende Nederlandse 

artiesten. Inmiddels is het 

repertoire flink uitgebreid 

met internationale titels. Het 

huidige repertoire bestaat uit 

soul-, rock- en pophits,  

Het Nederlandstalige werk 


