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Adil  (°1990)  is  een  geboren  en  getogen  Berchemnaar  die  als  kleine  jongen  niets  liever  deed  

dan  samen  met  zijn  3  broers  The  Jackson  5  imiteren.  Zijn  liefde  voor  muziek  bracht  hem  

op  17-jarige  leeftijd  een  plek  op  in  de  top  10  van  Idool  2007. 

 

Een  jaar  later  nam  hij  deel  aan  Can  You  Duet,  waar  zijn  optredens  niet  onopgemerkt  

voorbij  gingen.  Na  enkele  jaren  van  studeren,  werken  en  gitaarlessen  in  Barcelona  begon  

Adil  met  Abdel  Kariem  Asselman  aan  de  groep:  Adil  &  A.K.A.  Hun  muziek  omschrijft  

Adil  zelf  als  rhythm  &  soul.  "What  you  see  is  what  you  get"  is  hun  motto  op  het  podium.   

 

Adil  vond  zijn  eigen  stem  en  sound  door  in  Barcelona  met  singer-songwriters  aan  de  slag  

te  gaan.  In  zijn  teksten  wil  hij  het  graag  hebben  over  de  energie  en  kracht  van  mensen.  

Zijn  nummers  zijn  dan  ook  soulful,  met  een  inslag  van  R&B  en  pop. 

 

Hij  houdt  ervan  om  op  het  podium  een  dialoog  aan  te  gaan  met  zijn  publiek  en om hen 

– en zichzelf – kippenvel te bezorgen.  En  naast  dat  podium,  betrap  je  hem  maar  al  te  vaak  

met  een  kop  lekkere  koffie  die  hij  als  ervaren  barista  liefst  zelf  gezet  heeft. 

 

Adil  werd  bekend  door zijn nummer ‘Doe Da Ogen Dicht’ met Slongs Dievanongs in 2015 en 

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  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). 
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