Het is in het jaar 1978 dat een meerderheid van de politiek zich
uitspreekt tegen de neutronenbom. In datzelfde jaar komen in het
oosten van het land 4 nog jonge mannen bij elkaar die zorgen voor
voor een muzikale kernreactie die voelbaar is op de podia van
Nederland en Duitsland. Met hun visie op rock and blues spelen ze
festivals, kroegen en jongerencentra plat.
Stepping Stone is een feit maar als zanger/gitarist Jan Keizer in
1982 overlijdt door een tragisch ongeval hebben de mannen geen
trek in een doorstart en ze gaan elk verder op hun eigen muzikale
pad.
In 2016 komen Rob Meijer, Hans Meijer en Dick Zuurveen elkaar
weer tegen, ze besluiten het nog een keertje voor de lol te proberen
en dan blijkt dat ze het niet verleerd zijn. Ouder, rijper, volwassener
en dat geldt ook voor hun sound.
De onderlinge 40 jarige band maar ook de keuze in repertoire en
het spel van de heren zelf zorgt voor opwinding en in korte tijd
staan ze weer op festivals en in de leukste kroegen.
In maart 2021 kwam het album Long Lost Friends uit, daarop staan
10 stukken die door de band zelf zijn geschreven en geproduceerd.
Het album is door diverse radiostations goed ontvangen en heeft
uitstekende recensies gekregen. Het album is natuurlijk tijdens
optredens te kopen.
Met de komst van pianist/Hammond speler Jan van Lieshout wordt
de periode van ‘drooglegging’ door de overheidsmaatregelen
inzake corona door Stepping Stone 1978 overbrugd. Het repertoire
wordt nogmaals kritisch tegen het licht gehouden en er worden
nummers gezocht en geschreven waarin zanger/gitarist Dick
Zuurveen én toetsenspeler Jan van Lieshout in kunnen excelleren.

Dit bij elkaar gehouden door het solide baswerk van Rob Meijer en
het ready drumwerk van zijn broer Hans Meijer.
Stepping Stone 1978 ademt ervaring uit maar vooral plezier en
maken van elk optreden een feest! Het repertoire is een mix van
electric blues, rocksongs, ballads en eigen werk. Kijk onze
showreel op www.steppingstone.band.
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