
BIOGRAFIE PYRO 

 
py-ro [‘paɪroʊ] (< Gr) o vuur, warmte 

 
 

Bas Soetens rook voor het eerst aan succes als drummer en songwriter 
van Monks Avenue. Ze werden 3FM Serious Talent, speelden in DWDD en 

stonden in het voorprogramma bij OneRepublic. Dit smaakte zo goed, dat 
het gat groot was toen de band stopte. 

Soetens kreeg paniekaanvallen. Wetende waar dit bij zijn grote muzikale 

helden Chris Cornell (Soundgarden) en Chester Bennington (Linkin Park) 
toe had geleid, besloot hij zijn ervaringen om te zetten in toffe liedjes en 

er zo een positieve draai aan te geven. 
 

Een studio-eigenaar die de nummers hoorde, was zo enthousiast, dat hij 
zijn studio ter beschikking stelde en Soetens stimuleerde om de songs op 

te nemen met de top van de Nederlandse sessiemuzikanten: Jimmy van 
den Nieuwenhuizen, Roy Beukers en Kobus Groen. Voor de lol, in eerste 

instantie, bijna op therapeutische basis. Het resultaat was echter zo vet, 
dat Soetens zijn beste vrienden om zich heen verzamelde om een echte 

band te beginnen: 
 

Bas Soetens: leadzang/gitaar 
Steef van Sambeeck: zang/gitaar 

Harm Peters: zang/gitaar 

Stein Soetens: bas 
Jules van der Heijden: drums 

 
Inderdaad: drie zangers/gitaristen en een ritmesectie. Zo krachtig en 

energiek als dat op papier klinkt, klinkt het live al helemaal. Denk aan Foo 
Fighters, The Offspring, Kings Of Leon, Audioslave en Linkin Park. De 

naam PYRO onderstreept dat en is bovendien lekker kort en pakkend. 
 

De eerste EP van PYRO bevat vier ijzersterke nummers, waaronder eerste 
single FOMO (Fear Of Missing Out). De boodschap: je kunt beter één ding 

goed doen, dan meer dingen half. De bandleden gaan zich dan ook vol op 
het muzikant-zijn storten. Ze laten sowieso niets aan het toeval over: de 

EP werd gemixt door Ronald Prent (Rammstein e.v.a.) en gemasterd door 
Ted Jensen (Green Day, Kings Of Leon, e.v.a.). Ook hebben ze een eigen 

lichtshow en geluidsman (die ook voor o.a. Haevn werkt). 

 
PYRO verschroeit deze zomer verschillende festivals en wil het vuur graag 

laten overspringen bij eigen concerten, maar ook op ESNS en Pinkpop. 
Een wereldwijd inferno is zeker niet uitgesloten… 

 

 
Niet voor publicatie: 

Neem voor meer informatie over PYRO contact op met Bas Soetens, via 
info@pyro-official.com of 06-14185548. 

mailto:info@pyro-official.com

