Astronaut
Bio Astronaut
Met geduld bouwt Astronaut voort aan een eigen universum van compromisloze Nederlandstalige
liedjes. In 2018 stond Astronaut in de finale van De Grote Prijs van Nederland waar de jury de
teksten treffend omschreef als filosofisch met een achterhoekse nuchterheid.
Met hun eerste EP ‘Geduld Is Een Schone Zaak’ en hun aansluitende ‘Kleinste Theaters van
Nederland Tour’ lanceerde ze zichzelf de ruimte in. Ondertussen maken ze zich op voor hun
debuutalbum. Waar kom jij ze zien landen?
Bio Pelle Bast (zanger/liedjesschrijver van Astronaut)
Als 12 jarige maakte ik al nooit mijn huiswerk voor gitaarles. Ik wilde eigenlijk maar één ding met
mijn gitaar: liedjes schrijven! En daarin is eigenlijk niets veranderd; en sinds ik de Nederlandse taal
heb ontdekt als tweede instrument voel ik mij als een vis in het water.
Naast muziek ben ik werkzaam in de (psychiatrische) zorg en in opleiding tot geestelijk verzorger.
Interesses als psychiatrie, filosofie en poëzie zal je ook kunnen terugvinden in mijn muziek. Het
zijn voor mij geen gescheiden werelden, maar juist werelden die telkens weer op elkaar inhaken.
Erelijst Astronaut
- Winnaar In De Diamantenfabriek Festival Amsterdam (2016)
- Eerste single ‘Spaceraket’ (2017)
- Finale Grote Prijs van Nederland (2018)
- Voorprogramma Brigitte Kaandorp (2018)
- EP ‘Geduld Is Een Schone Zaak’ (2019)
- Single ‘Bus Naar Zee’ op 3fm (2019)
- Kleinste Theaters van Nederland Tour (2019)
- EP ‘Nu of Nooit’ (2021)
- Te gast bij Miss Podcast NPO radio2 (2021)
- Start opnames debuutalbum (2021)
Quotes Astronaut:
“Filosofische teksten met een nuchterheid uit de achterhoek’
Jury Grote Prijs van Nederland.
“Liedjes die liefhebbers van Lucky Fonz III, Figgie en Roosbeef ongelooflijk veel plezier zullen
doen”
Ricardo Jupijn - The Daily Indie
“Een nummer met een nuchtere, relativerende kijk op het leven, zonder er in te verdrinken”
Recensie 3voor12 NH over de single ‘Mensen die Gelukkig zijn’

Linkjes
Website: 321astronaut.com
Mail: 321astronaut@gmail.com
Spotify: https://open.spotify.com/artist/2RVA6vsTLzFGZvBzXtXXjn?si=rvHmNymuSGAbNlcH9YGfQ&dl_branch=1
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCC5Kge_Bc9MTVsp_YUhMP5Q
Instagram: www.instagram.com/321astronaut/
Voor actuele persfoto’s graag mailen naar: 321astronaut@gmail.com

