
BIOGRAFIE MOONRADIO 
 

 

Een oerversie van Moonradio werd al in 2007 opgericht. Toen besloot een 
stel vrienden na een spontane jamsessie op een festival een gitaarbandje 

te vormen. Sindsdien zijn ze vooral onder de radar bezig geweest met de 
ontwikkeling van hun muziek, en met name het zoeken naar hun geluid en 

bestaansrecht. Pas de laatste jaren vielen alle stukjes op hun plek. Er 
werd een vaste toetsenist aan de band toegevoegd en besloten om 

persoonlijke, voor iedereen herkenbare ervaringen te delen. Het resultaat 
is een sound en thematiek die anno 2022 actueler is dan ooit. 

 
Moonradio bestaat uit Richard Aeilkema (zang, gitaar), Jan van Veen 

(sologitaar), Gerco Mons (slaggitaar), Geert-Jan Mulder (toetsen), 
Eddie van der Veen (bas) en Otto Overeem (drums). Net als bij 

inspiratiebronnen als Nothing But Thieves en Radiohead spelen gitaren, 
synthesizers en effecten elk een even grote rol. Hun indie-nummers zijn 

daardoor de ene keer groots en meeslepend, en de andere keer klein en 

mysterieus. Maar altijd vol betekenis. 
 

In 2020 werd de potentie van de band opgemerkt en werd Moonradio 
uitgenodigd deel te nemen aan het talentontwikkelingsprogramma Hit The 

North. De verwachtingen en ambities waren hoog, maar helaas kwam er 
‘iets’ tussen. Gelukkig was het zestal gewend om onder de radar te 

werken en bouwden ze zelfverzekerd verder aan nieuw repertoire. Dat is 
er nu! 

 
In mei komt Moonradio met een nieuwe EP. Vier liedjes die een band laten 

horen die klaar is voor het grotere werk. De eerste single Morningbreeze 
is net verschenen. Een zorgvuldig opgebouwde pop/rock-track, die gaat 

over het feit dat social media, in plaats van te verbinden, tegenwoordig 
zorgen voor grotere tegenstellingen. Hét thema van de EP is verlies; van 

geloof, vriendschap en dierbaren. De band werd bij het vertalen van dit 

onderwerp in pakkende songs geholpen door hun Hit The North-coach Ivo 
Severijns. Hij produceerde en masterde de EP-opnamen. Martijn 

Groeneveld (o.a. Rondé, Blaudzun, Klangstof) nam de mix voor zijn 
rekening. 

 
Moonradio kan niet wachten om hun nummers en ervaringen ook live met 

hun steeds groeiende schare fans te delen! 
 

videoclip Morningbreeze | site | facebook | instagram | spotify | youtube 
 

 

Niet voor publicatie: 
Neem voor meer informatie contact op met Richard Aeilkema, via 

info@moonradiomusic.com of 06-45408520. 

https://www.youtube.com/watch?v=mMopq6sXLu8
http://www.moonradiomusic.com/
https://www.facebook.com/moonradiomusic
https://www.instagram.com/moonradiomusic
https://open.spotify.com/artist/54ZOUBWhlASUpVAvmvZl1J?si=IKzfuD1qRluOq-z4x2INKQ
https://www.youtube.com/channel/UCGDoB1fqb4pHRpNVE-pcqpw

