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Bas Soetens (1988) is een allround muzikant met een gedegen opleiding 
en bakken vol ervaring. Aan de Rockacademie in Tilburg perfectioneert hij 

aanvankelijk zijn drumtechniek. Maar juist door het stigma dat drummers 
geen gevoel zouden hebben voor melodieën, gaat hij zich ook bekwamen 

in songwriting en het bespelen van andere instrumenten. Het meeste 
plezier haalt hij nu uit het schrijven van liedjes op gitaar en piano. Zijn 

grootste inspiratiebronnen zijn popcomponisten als Ryan Tedder, Max 
Martin en Bono, maar als hij er in de studio zijn productiekwaliteiten op 

loslaat, kan een popnummer ook zo maar een rocksong worden. Of 
andersom. Net waar de track (of artiest) om vraagt. 

 
Na met zijn huidige band PYRO twee goed ontvangen EP’s te hebben 

opgenomen, werkt Bas nu aan hun debuutalbum. Hij heeft alle nummers 
geschreven, en net zoals zijn idool Dave Grohl neemt hij de hele muzikale 

basis – drums, bas, gitaren en piano – zelf op. Thuis of in zijn vaste 

uitvalsbasis, de Audioworx-studio in Hoogeloon. Als een nummer of 
arrangement daarom vraagt, roept hij de hulp in van een van de vele 

muzikanten uit zijn netwerk. Maar hij is wel een perfectionist, dus zijn lat 
ligt hoog. Niels Zuiderhoek (Kensington, Di-Rect) produceert de plaat 

bijvoorbeeld. 
 

Music Hub Brabant heeft het talent van Bas onderkend. Hij is een van de 
artiesten die voor het talentontwikkelingsprogramma zijn uitgenodigd. 

Samen met mentor Marco Roelofs (Heideroosjes) werkt Bas nu aan een 
plan voor de verdere uitbouw van zijn carrière als songwriter, muzikant en 

producer. Hij kijkt ernaar uit om met andere artiesten samen te werken 
bij het schrijven, opnemen en produceren van pop- en rocksongs. 

 
Carrièrehoogtepunten 

Zijn eerste eigen band Monks Avenue, waarin Bas de nummers schrijft en 

drums, gitaar en backing vocals voor zijn rekening neemt, wordt getekend 
door Universal Music en gekozen tot 3FM Serious Talent. Ze treden op in 

landelijke radio- en TV-programma’s en als support act van OneRepublic 
en Fiction Plane. 

Met zijn huidige band PYRO wordt Bas geselecteerd voor rondreizend 
festival de Popronde en uitgenodigd om mee te doen aan TV-talentenjacht 

The Voice Of Holland. Na voorprogramma’s voor Navarone en Handsome 
Poets verkopen ze op eigen kracht De Effenaar in Eindhoven uit. 2021 

staat in het teken van hun debuutalbum (en hopelijk vele live shows). 
Klik hier voor het hele portfolio van Bas Soetens. 
 

 

Niet voor publicatie: 

Neem voor meer informatie contact op met Bas Soetens, via 
basssoetens@gmail.com of 06-14185548. 
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