
Bastian Steven  
 
“Soulful-pop songs over het leven en over de connectie 
tussen mensen. Een reflectie van de wereld waarin we leven 
met mijn persoonlijke verhalen, over donkere en zonnige 
momenten” 
 
Van 2010 tot 2016 was Bastian de leadzanger van de new-
vintage-soul band ‘Dear Mr Man’.  
Na 2 albums, support act van ‘KANE’ en ‘De Dijk’ en een tv-commercial van Hooghoudt 
Jenever, was een soloproject de volgende stap. 
 
Na de eerste EP, die in april van 2019 uitkwam, besloot de Arnhemse Soul-Pop Singer-
Songwriter Bastian Steven om de release van nieuwe muziek heel anders aan te 
pakken: “Ik heb vanaf oktober 2019 een jaar lang iedere maand een nieuwe single 
uitgebracht”. Een EP en 12 singles als een bundel van 18 songs met de 
overkoepelende titel: ‘Disconnected’. 
 
Een release-tour in de VS (Chicago, South Bend jazzfestival, St Joseph Michigan) en 
verschillende Singles van Bastian Steven zijn opgenomen in ‘New Music Friday NL’ 
en in ‘Soul ‘N’ the City’ playlists op Spotify. 
 
In Feb van 2020 een live registratie in Luxor Live. 
“Deze avond was zo bijzonder, want de band en het publiek deelden de dansvloer. 
Bastian Steven en band stelden zich midden in de zaal op, met het publiek er in 360 
graden omheen. Het publiek en de band op dezelfde hoogte, op dezelfde dansvloer, 
levert een te gekke energie op.” 
 
In oktober van 2021 bracht Bastian zijn nieuwe single ‘Superman’ uit. ‘Superman’ is 
de eerste single van het nieuwe album dat zal worden uitgebracht in 2022. 
‘Superman’ beschrijft het leven in de afgelopen 1,5/2 jaar. ‘Superman’ is een vrolijk 
soulful popnummer waarop je wilt dansen en je een glimlach van op je gezicht krijgt. 
Daar hebben we vandaag de dag allemaal behoefte aan. De tekst beschrijft echter 
de sombere kant en de frustratie over het wegvallen van werk, festivals, sociaal 
contact. Het beschrijft de angst van groei van neerslachtigheid, polarisatie en de 
inperking van vrijheid. “Like a puppy inside his bench, I can’t wait to go really fast” 

Luister ‘Superman’ op Spotify: 
https://open.spotify.com/track/5In0n5qiam1Q4CR5CXVqSm?si=4d3100f0adf4476b 
Bekijk hier de videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?v=55N5aH3T2H4 
 
Spotify: 
https://open.spotify.com/artist/1WjUPqHiUz3DrX0l1PLsC5?si=p7qvTSP3ThedAMGk
VQ_vkA 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC5sX3FWyKEhmGvJBepewP1w 
 
https://www.bastiansteven.com/ 
 


