
Biografie Stef Classens 

 
 

Stef Classens was al hard op weg om op eigen kracht een publiek voor 

zich te winnen. Naar aanleiding van zelf georganiseerde kleinschalige 
concerten werd hij gevraagd als voorprogramma voor onder meer Dotan, 

Ed Struijlaart en Nielson. En toen… besloot hij deel te nemen aan het 
derde seizoen van tv-talentenjacht De Beste Singer-songwriter van 

Nederland. Een gouden greep, zou blijken. 
 

Hij won de wedstrijd glansrijk, maar onderweg gebeurde iets nog 
belangrijkers: Stef leerde onder druk te schrijven, doelgerichter te 

werken, met kritiek om te gaan en complimenten te incasseren. Hij 
groeide en ontwikkelde zich tot een completere muzikant. Een terechte 

winnaar. 
Onderdeel van het prijzenpakket is ondersteuning door 3FM. Dit mondde 

direct al uit in de uitverkiezing van Stef tot Serious Talent. Daarnaast mag 
hij 1000 euro besteden in een muziekwinkel en optreden op festivals als 

The Brave, Sziget, Songbird, Alter Sonic en in de voorprogramma’s van 

Jacqueline Govaert en Tangarine. 
 

Kenmerkend, en veelvuldig geroemd tijdens De Beste Singer-songwriter 
van Nederland, zijn Stef zijn aansprekende persoonlijke teksten en eigen 

muzikale stijl. Die vindt zijn oorsprong in het muzikale gezin waarin hij 
opgroeide. Daar maakte hij kennis met artiesten zo uiteenlopend als 

AC/DC, Bob Dylan en Simply Red. De zang van zijn vader en het 
gitaarspel van zijn moeder motiveerden hem om zelf ook de muziek in te 

gaan. Aan het Rock City Institute in Eindhoven rondde hij een opleiding af 
in de richting singer-songwriter, en hij luisterde goed naar voorbeelden als 

Ben Howard, Ed Sheeran en Willie Nelson. 
 

Door dit alles weet Stef wat hij wil bereiken: persoonlijke verhalen 
vertellen waar mensen zich in herkennen, troost uit putten of hun eigen 

draai aan geven. Al op zijn twaalfde begon hij met schrijven, geïnspireerd 

door boeken, films en dingen die hij zelf meemaakte. In sommige liedjes 
herken je het verlies van een vriend of de ziekte van een familielid; in 

andere is het onderwerp of de boodschap in een metafoor of diepere laag 
verborgen. Want er mag wel iets te ontdekken zijn. 

 
Daarover gesproken: een biografie is natuurlijk leuk en aardig, maar je 

leert Stef het beste kennen door naar zijn liedjes te luisteren en hem live 
te gaan zien. Solo of met zijn band. In een huiskamer of op een festival. 

Pas dan geeft hij zich echt bloot… 

 

 

Voor meer informatie: zie de website of volg Stef op Facebook of Twitter. 

 

http://www.stefclassens.com/
https://www.facebook.com/StefClassensMusic
https://twitter.com/StefClassens

