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Eerste single nieuwe PYRO-EP: Come Back For You 

 
 

Met hun EP Out Of The River heeft PYRO zich goed op de kaart gezet. De 
tracks zijn, alleen al op Spotify, bijna 100.000 keer gestreamd en het 

titelnummer is veel gedraaid op NPO 3FM en KINK. Omdat je het ijzer 
moet smeden als het heet is, ligt de tweede EP, Come Back For You, al 

klaar. Die werd, net als hun debuut, opgenomen met de beste 
studiomuzikanten van Nederland, gemixt door Ronald Prent (Rammstein, 

Simple Minds e.v.a.) en gemasterd door Ted Jensen (Green Day, Kings Of 
Leon e.v.a.). De EP komt begin 2021 uit en verzamelt alle vier de singles 

die PYRO de komende maanden uitbrengt. Het wordt een warm najaar! 
 

Come Back For You: liefdeslied vermomd als stuwende rocksong, die 9 

oktober als eerste single verschijnt. Gaat over het feit dat mensen soms 
tijdens hun relatie even uit elkaar gaan. Om te reizen, voor werk of om 

zichzelf beter te leren kennen. Vaak komen ze tijdens die reis tot het 
besef dat ze datgene waar ze naar zochten altijd al hadden. Namelijk: hun 

geliefde. Waar je ook heen gaat en wat je ook doet, die draag je altijd bij 
je en daar zul je altijd naartoe terugkeren. 

 
Muzikale kenmerken zijn de pompende drums, vette gitaarriffs, energieke 

solo, melancholische coupletten en een catchy refrein. 
 

Van deze vlammende rocktrack is ook een prachtige akoestische versie 

opgenomen. 
 

BIO 
Bas Soetens (leadzang/gitaar) vormde PYRO begin 2018 met zijn beste 

vrienden Steef van Sambeeck (gitaar/zang), Stein Soetens (bas) en Jules 
van der Heijden (drums). Ze combineren het knallende, ontvlambare van 

Foo Fighters, The Offspring en Kings Of Leon) met het heilige vuur van U2 

en Coldplay. Bekend van The Voice, de Popronde en voorprogramma’s van 
Navarone en Handsome Poets. Maar het beste moet nog komen! 
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Niet voor publicatie: 
Neem voor meer informatie over PYRO contact op met Bas Soetens, via 

info@pyro-official.com of 06-14185548. 

https://www.youtube.com/watch?v=8QzpLIXjehs
https://www.pyro-official.com/
https://www.facebook.com/pyro.band/
https://twitter.com/pyro__band
https://www.instagram.com/pyro.band/
https://open.spotify.com/artist/1lgKBSJSuiEvyoiDwpRBFb
https://www.youtube.com/channel/UCHlMl4wLjnD1YeEuwGp4JWQ
https://soundcloud.com/pyro_official_band
mailto:info@pyro-official.com

