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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

ED CURTIS E O SEU NOVO, E ARREBATADOR, ÁLBUM “MY OWN TIME”

Ed Curtis, o cantor chileno que insiste em nos encantar com a sua voz doce e apaixonada,
está de regresso! Depois de dois singles, “Watching You Go” e “All That I Do”, finalmente
chega até nós o tão prometido álbum de estreia.
“My Own Time” navega nas luzidias águas onde a corrente indie pop e indie rock se
encontram, criando uma sonoridade que não deixa ninguém indiferente! Diretamente de
Santiago do Chile para o mundo chegam-nos nove faixas já disponíveis nas principais
plataformas digitais, como Amazon, Google Play, iTunes ou The Store, sob o selo da Music
For All.

Ed Curtis é um cantautor natural de Santiago do Chile que começou a tocar nos anos 90.
Depois de passar por várias bandas enquanto guitarrista e compositor, fixou residência em
Berlim de forma a preparar o seu primeiro trabalho a solo numa óptica indie rock/pop
maioritariamente influenciada pelo movimento da Britpop de meados da década de 90 e por
bandas como Oasis ou Travis.
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Em Setembro de 2014 o músico começou a tocar no circuito ao vivo para cantautores nos
principais bares de Berlim e de Outubro a Dezembro Ed começou as gravações do seu
primeiro EP, “Haunting Feelings”, na Makers Factory de Berlim, trabalho que incluía cinco
originais em versões acústicas. O EP foi lançado nas principais lojas online em Fevereiro do
ano seguinte.
Depois da experiência em Berlim, o músico regressou à América do Sul, onde se dedicou a
escrever novas canções e a preparar material para o seu primeiro álbum na companhia do
produtor argentino Hernán De Micheli no Sonorico Studio, em Buenos Aires. Da parceria
criativa de três meses naceu em Setembro de 2015 um segundo EP, “Watching You Go”.
Actualmente Ed Curtis reside em Buenos Aires, tendo concluído os trabalhos do seu primeiro
álbum de longa duração, “My Own Time”. Graças ao apoio da Music For All o disco já está
disponível nas principais plataformas e lojas digitais.
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