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BEAST OF MAIDEN
a tribute to Iron Maiden

Beast of Maiden bestaat uit 6 doorgewinterde muzikanten 
die hun sporen in het live-circuit ruimschoots verdiend 
hebben, zowel in Nederland als ver daarbuiten. Hun 
gedeelde passie voor de muziek, stijl en sfeer van Iron 
Maiden heeft ze doen besluiten het ultieme eerbetoon aan 
hun helden te brengen: het oprichten van een Iron Maiden 
Tribute band!

Katja Ludwig - Zang:Katja Ludwig - Zang:
Een beestachtig goede zangeres en frontvrouw! Met een 
power en uitstraling die elk publiek omver blaast doet zij ab-
soluut niet onder voor de legendarische Iron Maiden zanger 
Bruce Dickinson. Katja heeft Britse roots en heeft als profes-
sioneel zangeres in onder andere Amerika met vele groten 
der aarde samengewerkt!

Mauricio Schoolen - Drums:
Iron Maiden vraagt het uiterste van een drummer maar Mau-
ricio kan de taak van Nicko McBrain als geen ander aan! Hij 
heeft massa’s professionele ervaring in vele bands in uiteen-
lopende stijlen maar zijn passie ligt toch echt bij Heavy Metal 
en Iron Maiden in het bijzonder. Samen met de bassist vormt 
hij de ronkende motor van Beast of Maiden!

Ray van Viersen - Bas:
Misschien wel de zwaarste baan binnen de band, het fenom-
enale spel van bassist Steve Harris evenaren. Waar anderen 
met rokende vingers zouden afhaken, stampt Ray keihard 
door! Ook Ray is een zeer ervaren bassist van professionele 
klasse met diepgewortelde passie voor alles wat Rock en 
Metal is!

Richard Ludwig - Gitaar: 
De dampende soloDe dampende solo’s van Adrian Smith vormen geen enkel 
probleem voor deze zeer virtuoze leadgitarist! Tijdens zijn 
ontelbare optredens voor volle zalen met verschillende suc-
cesvolle bands viel Richard iets bijzonders op: Het publiek 
vroeg de band steevast om nummers van Iron Maiden te 
spelen! Aangezien dit ook Richard’s favoriete band is, was 
het plan voor het starten van een Iron Maiden Tribute band 
dan ook snel gemaakt!dan ook snel gemaakt!

Arie van Boven - Gitaar:
Die-hard Iron Maiden fan zo lang hij zich kan herinneren. De 
band was voor Arie zelfs de aanleiding om gitaar te leren 
spelen. En met succes! Jaren later, na op hoog niveau in 
vele bands te hebben gespeeld, is het eindelijk tijd om in de 
huid van gitaarheld Dave Murray te kruipen! Arie rockt en 
soleert er als een beest op los en vormt samen met Richard 
een machtige muur van gitaargeweld! 

Ron Gerritsen - Keyboards:Ron Gerritsen - Keyboards:
Bij Iron Maiden zal niet iedereen meteen aan synthesizers Bij Iron Maiden zal niet iedereen meteen aan synthesizers 
denken.Toch vormen de keyboards van toetsenist Michael 
Kenny een zeer belangrijk onderdeel van de band! Ook ver-
taalt Ron moeiteloos de rol van de derde gitaar naar de toet-
sen en maakt hij met zijn Keytar volop deel uit van de 
wervelende show van Beast of Maiden! Ron heeft jarenlang 
door Nederland getourd als toetsenist van een succesvolle 
coverband maar volgt nu zijn passie voor Rock en de gewel-
dige muziek van Iron Maiden.


