


De van oorsprong uit Middelburg afkomstige band PEER speel 
hitgevoelige pop-rock met een randje en haalt inspiratie uit 
bands als Nothing but Thieves en The Neighbourhood. Kort na 
het uitbrengen van hun debuut EP kreeg PEER aandacht op 
nationale de radio en speelden ze vele shows in Nederland en 
internationale shows in de UK en Azië. In 2019 verscheen hun 
eerste album en trapten uit Zeeland afkomstige band hun clubtour 
af in een uitverkochte bovennzaal van Paradiso. 

PEER heeft de corona periode benut om nieuw werk te maken en 
bracht op vrijdag 21 oktober de single ’THINKING ABOUT YOU’ 
uit. Deze single is de eerste in een reeks van 3 singles in aanloop 
naar een nieuwe EP die na de zomer van 2023 zal verschijnen. 
De 2e single is getiteld ‘ELECTRIFIED’ zal op 3 februari uitkomen. 
Later in 2023 gaat de band op tour door Nederland, België en 
Duitsland. Hun Nederlandse tour begint op vrijdag 24 februari in 
Vlissingen.

Nummers afkomstig van de EP Mad For It! en het Album Laughing 
About It Is Far More Exiting werden gebruikt in wereldwijde auto 
commercials voor Mini en Mercedes met in de hoofdrol veelvoudig 
formule 1 kampioen Lewis Hamilton. Tevens verschenen er twee 
nummers in de Japanse Netflix serie Terrace-House, en werd en 
nummer gebruikt in een commercial van sportmerk FILA. 

‘’Enthousiaste PEER 
pakt t’Beest helemaal in. 
Naast het hoge feelgood 
gehalte van de nummers 
ligt de kracht van de band 
in het enthousiasme en de 
professionaliteit van de 
vier lads. Ze spelen strak. 
De show staat als een 
huis….’’

- 3VOOR12

Biografie

MEMBERS:
Gijs Teuwsen: Lead zang en gitaar

Jesper de Jonge: Gitaar en backing vocals

Brian van Es: Basgitaar en backing vocals

Renzo Rijn: Drums

http://www.peerofficial.com
http://www.instagram.com/PEERofficial
http://www.facebook.com/peermuziekband
http://www.youtube.com/PEERofficial
https://open.spotify.com/artist/0AVYVn1irsC3O2VFSAvHMW?si=qwQh9UGPQtWlJU5OmdGtsg
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