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Een paar jaar geleden zegt Ed Struijlaart (1979, Den Haag) z’n baan op en verbrandt al 
zijn schepen achter zich om zijn droom na te jagen: Leven van en voor de muziek. Zijn 
debuutalbum ‘Head, Heart & Hands’ leverde hem airplay op met singles ‘Face Down’ en 
‘Anything’. Hij werd genomineerd voor een 3FM Award en stond met zijn band op Concert 
at SEA, Noorderslag en mocht op tournee met Bløf. Zijn muziek valt te omschrijven als 
singer/songwriter georiënteerde popmuziek met elektronische invloeden. 
 
Ed zijn tweede album heet ‘Closer Than Skin’, hij nam hem in Londen op met Carey 
Willetts, van onder meer Athlete. 'Closer Than Skin’ bevat samenwerkingen met o.a. 
Peter Slager (BLØF), Christon Kloosterboer (Rigby) en uiteraard Carey Willetts. Zelf zegt 
Ed Struijlaart er het volgende over: "In London vond ik de rust en ruimte om alles wat ik 
de afgelopen jaren heb meegemaakt op een rijtje te zetten, te kijken waar ik nu sta en 
dat te gieten in deze 11 songs. Samen met Carey Willetts ben ik echt in de liedjes 
gekropen om het zo eerlijk en oprecht mogelijk aan het album toe te vertrouwen" 
 
Een persoonlijke plaat over de woelige baren van liefde, verlangen en het leven anno nu. 
Over een zware periode in een relatie en de liefde die overwint. Over het verlangen naar 
huis en de vraag waar dat nu eigenlijk is. En over de angst om dingen te missen in een 
tijd waarin alles en iedereen informatie deelt. Natuurlijk is Ed zeer actief op de social 
media. Maar wie hem wil volgen en wil leren kennen, kan het beste naar zijn liedjes 
luisteren. 
 
============================================ 
 
Ed Struijlaart zijn tweede album ‘Closer Than Skin’ komt op vrijdag 17 oktober op via 
Greytown Recordings (distributie PIAS Rough Trade).  
De eerste single ‘Never’ is inmiddels verschenen. 
Op donderdag 16 oktober presenteert hij het album in een uitverkochte Paradiso, 
Amsterdam. 
 
Voor meer informatie kijk op www.edstruijlaart.nl of neem contact op met: 
Agents After All 
Arjan de Mooij 
(e) arjan@agentsafterall.nl 
(t) 020-5210010 
(w) www.agentsafterall.nl 


