PERSBERICHT PYRO
Tweede single nieuwe PYRO-EP: Your Love
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
titelstuk 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 bevat vier nummers. Na de titeltrack Come
Back To You brengt PYRO nu Your Love uit als tweede single!
Your Love: euforische track vol Queen-achtige koortjes, waarin bezongen
wordt dat liefde een soort drug is. Het is verslavend en gevaarlijk, maar
tegelijkertijd ook heel mooi. Verliefdheid is een fijn gevoel, maar het laat
je ook gekke dingen doen. Je ervaart ‘highs’ op de mooie momenten,
maar ook ‘lows’ als de liefde het even laat afweten.
Het nummer is gedeeltelijk ingespeeld op een brakke gitaar, die de band
vond in de keuken van de studio. Dat, gecombineerd met een effect op de
stem van zanger Bas Soetens, maakt dat het begin van Your Love klinkt
als een oude opname. Maar al snel gaan alle moderne registers open en
blijkt het een eigentijdse rocksong te zijn. Je hoort invloeden van bands
als Kings Of Leon, Queen en Foo Fighters, maar bovenal voel je de liefde!
Na de goede reacties op de akoestische uitvoering van Come Back To You
nam PYRO ook van Your Love een prachtige ‘unplugged’-versie op.
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.

