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Beste  redactie, 

 

Na  een  tijd  hard  bezig  te  zijn  geweest  heeft  Adil  een  nieuwe  single  uit:  'HOLD IT 

TOGETHER'.  Zou  je  deze  eventueel  op  de  playlist  willen  zetten?  We  zouden  het  ook  

heel  leuk  vinden  om  de  single  eventueel  live  akoestisch  te  komen  spelen  in  de  uitzending.  

 

download  file:  http://www.adilmusic.com/epk-1 

 

 

Ondertussen heeft Adil al behoorlijk wat singles uitgebracht. Zijn grootste hit tot nu to – Take Me 

With You – werd meer dan 1.800.000 keer gestreamd op Spotify. 

 

 

Adil komt na ‘Take me With You’ en ‘Repeat’ met een nieuwe catchy song: ‘Hold It Together’ 

 

Adil  heeft een bewogen periode achter de rug, maar landt langzaam weer met beide voeten op de 
grond. Het nummer ‘Hold It Together’ is een reflectie van de afgelopen periode en gaat over 
verlies, hoop en de toekomst. Het is wederom een catchy nummer met een zomerse klank en een 
positieve noot. Het nummer werd geschreven met de Londense songwriter  Will  Knox  (Dotan,  
Laura  Tesoro,...), Abdelkariem Asselman en  geproducet door Pascal Oorts / Tapelab (Chackie 
Jam, winnaar Nieuwe Lichting 2018). 

 

  

Adil  werd  bekend  door  zijn  deelname  aan  de  preselecties  van  Eurosong  2016,  met  zijn  

nummer ‘In  Our  Nature’. Tijdens dit avontuur ontmoette hij Will Knox waarmee hij een band 

opbouwde en nog altijd veel nummers mee schrijft, waaronder dit nummer en zijn grootste hit 

‘Take Me With You’ welke bijna 2 miljoen keer werd gestreamd op Spotify!  

 

Adil : “Ik  ben  ontzettend  blij om ‘Hold It Together’ te kunnen uitbrengen. Het is voor mij een 

nummer met een persoonlijke toets, maar ik denk dat veel mensen zich erin zullen herkennen. Het 

gaat over het opbouwen van een leven samen, over afscheid nemen van naasten en over je rug 

recht houden. En: het heeft een zomers tintje!”. 

 

Groet en een lach Adil Aarab 
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