
  

  

  

   

 

“Een band die duidelijk muziek maakt vanuit het hart.” ----- 3voor12 

 

“Eén en al potentie” ----- Festivalinfo 

“Ijzersterke singles (…) de karakteristieke zang van Marcel Jongejan breekt de 

spanning telkens weer.” ----- Gobsmag 

 

“Indrukwekkend… opnieuw klasse” ------ Kicking the Habit 

_______________ 

 

“Dutch widescreen rockers Stillwave conjure an intimate intensity  

that’s all their own.” ----- Q Magazine 

 

“Brooding and intense (…) a delicate interplay between layers of reverb , 

electronics and vocals to create something really special. ” – Wonderland 

Magazine  

 

"I think you’d be hard pressed to find this interesting and delightful take on pop 

music anywhere else” ----- Austin Town Hall 

 

“Their reverb heavy shoegaze style, coupled with resonating drums, 

electronics and synthesizers making for a winning combination”   

----- Little Indie Blogs 

 

“What Have You” slowly builds in intensity (…) to reveal hidden depths of power 

and emotion that Stillwave so easily and skill fully turn over, and over again” ----- 

Backseat Mafia 

 

“A sound that could fill a stadium, but is also deeply intimate ” ----- Obscure Sound 

 

www.stillwavemusic.com   www.facebook.com/stillwavemusic 

email: contact@stillwavemusic.com  www.twitter.com/stillwave 

telefoon: +31634702228   www.soundcloud.com/stillwave 

boekingen: bas@fortheroad.nl   www.youtube.com/stillwavemusic 

KvK: 61220671     www.instagram.com/stillwavemusic 
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Biograf ie  
Stillwave is een alternative / shoegaze trio. De band is gevestigd in Utrecht en 

bestaat uit Michaël van Putten, Marcel Jongejan en Joris Keijzer. Stillwave maakt 

een innovatieve mix van gitaren gedrenkt in reverb, karakteristieke vocalen en 
krachtige drums, gecombineerd met electronica en synthesizers. De band heeft 

intensief getourd en deed bekende podia aan in Nederland  (Melkweg, Patronaat, 

Tivoli, Ekko, Simplon, Bevrijdingsfestivals e.a.) en Engeland (Cavern Club, Gullivers, 
The Finsbury e.a.). Met hun shows vond Stillwave al snel een publiek dat deelt in hun 

belevingswereld en dat in muziek alles los kan laten om de ogen te kunnen richten 

op wat hen echt beweegt.  
 Dankzij hun eerste singles Slow Binders en Tarmac Plains heeft Stillwave de 

aandacht weten te trekken van vele blogs wereldwijd (Q magazine, Backseat Mafia, 
Nothing But Hope and Passion, Drunken Werewolf, God Is in the TV Zine, Little Indie 

Blogs e.a.). De single From Here werd al snel een hit op Soundcloud en is opgevolgd 

door diverse tours in zowel Nederland – waar zij in het najaar van 2015 een groot 
aantal Popronde-shows hebben gespeeld - als Engeland. Ook zijn hun nummers 

opgepikt door diverse radiostations verspreid over de hele wereld, waaronder  3FM, 

en is de 1ste plaats bereikt in de Dutch Indie Charts.  Met de meest recente single 
What Have You is Stillwave wederom in de aandacht van diverse nationale en 

internationale media gekomen, waaronder Wonderland Magazine, 1883 Magazine 

en Gobsmag.   
 2016 gaat het grote jaar worden voor Stillwave. Op 14 mei zal er een EP 

uitgebracht worden, vergezeld door zowel een internationale tour als drie exclusieve 
shows (Utrecht, EKKO; Amsterdam, Sugarfactory en Den Haag, Paardcafé) in 

Nederland. Later in het jaar keren de mannen terug naar de studio om daar hun 

langverwachte debuutalbum op te nemen. De EP zal het einde markeren van een 
jaar vol succesvolle singles, en zal zowel fysiek als digitaal beschikbaar zijn.  

 

Invloeden: 
Slowdive, the National, the Cure 


