
VIZZY VAUNCE
 100% PARTY DJ 



VIZZY VAUNCE

Geboren als Vincent 
Corijn in 1974 en 
opgegroeid in 
Breskens, ging hij 
vanaf zijn 12de elke 
week met zijn beste 
maat naar de lokale 
platenzaak om 
nieuwe singles te 
beluisteren om de 
top40 collectie up-
to-date te houden. 
Tot op de dag van 
vandaag gebeurt 
dat nog steeds.
Via iTunes, Beatport 
enz. Is alle muziek 
van de wereld te 
verkrijgen. 
Tegenwoordig dus 
dagelijks met zijn 
neus in de hitlijsten. 
Ook radiozenders 
zoals 3FM, STU 
BRU, 538 en 
Qmusic houden 
Vizzy op de hoogte 
van de nieuwste 
hits. De 
verzoeknummers 
die uit de boekingen 
komen verrijken ook 
de collectie. En dat 
maakt Vizzy Vaunce 
tot de ideale
"all-round-dj" 
voor wat voor feest 
dan ook.



Bruiloften, 
verjaardagen jubilea, 

personeelsfeesten 
festivals, kermis 

sportevenementen 
schoolfuiven, 

openingen presentaties 
enz.

Vizzy draait doorrrrrrr!!!!

Daarnaast organiseert 
Vizzy zelf ook 

regelmatig feesten 
zoals Whoop Whoop, 

Masterparty en
She Loves 90’s

Voor meer informatie 
over mogelijkheden, 

prijzen, advies, 
ondersteuning, locaties 

of Vizzy in combinatie 
met live entertainment, 

neem gerust contact 
op.

GSM 06 42 20 75 07
vizzyvaunce@me.com

www.vizzyvaunce.nl
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BOEKINGSINFO &
MOGELIJKHEDEN

• Op voorhand duidelijk 
overleg over welke 
muziek wel of juist niet. 
Op de locatie of bij u 
thuis

• Instrumentale nummers 
zoeken om eigen tekst te 
kunnen zingen

• Openingsdans mixen

• Boeking is incl licht en 
geluid

• Opbouwen installatie 
ruim voor aanvangstijd

• Inspelen op publiek

• Goed overleg met extra 
boekingen zoals bands, 
dans workshops of 
artiesten

• Alle thema’s zijn mogelijk; 
tropisch, goud van oud, 
80‘s 90’s enz

• Microfoons of headset

• Beamer en scherm voor 
foto’s, film & presentaties

• Verder is alles 
bespreekbaar

MET DANK AAN:
Vizzy Lady’s | Manon Koopman fotografie | Sandra Bruyns Haarhuis | Leontien & Simon | Rudy Roan

Coverband Superautomatic | Hans van der Werf | Café de Bounty | Beachhouse 25 | Moio Beach Club


