
Singer-songwriter Louise Juul har Aarhus i hjertet  
og følelserne helt uden på sproget. 
 
Tolv måneder. Så længe varede Louise Juuls 
afstikker til hovedstaden. Nu er hun tilbage i 
verdens mindste storby og pladeaktuel med 
sit fjerde album ”Rebekkavej”, som er opkaldt 
efter den gade, hun boede på i København.  
 
Men Aarhus kaldte, og Louise lyttede. Og 
flyttede. ”Jeg savnede at være tæt på dem jeg 
kender og elsker. Her i Aarhus er der ro og 
sjæl, og det har jeg brug for som kunstner og 
som menneske.” 

Og netop ro og sjæl er fremtrædende elementer på Louises nyeste album: Det 
melodiske nærvær og den autentiske singer-songwriter-stil, som kendetegner 
Louises tre tidligere albums, er i høj grad til stede i de tolv nye sange på 
”Rebekkavej”.  
 
Alle stemninger og følelser sidder desuden helt uden på sproget og mellem 
linjerne, for Louise har for første gang valgt at skrive sine tekster på dansk:  
 
”Jeg har boet i USA og er meget inspireret af den amerikanske 
sangskrivertradition. Engelsk er langt hen ad vejen et mere taknemmeligt sprog 
at være poetisk på – dels i forhold til rim og rytme, men også på grund af de bløde 
vokaler.  
 
Det er noget helt andet med dansk. Det kan hurtigt komme til at virke lidt naivt 
og kluntet, men det er måske netop i den umiddelbart lidt banale enkelthed, at 
man kan nå ind til en særlig form for sandhed og sårbarhed.” 
 
Denne enkle, men sande sårbarhed forenes med en særlig, 
sjælfuld styrke i Louises nye sange, som bevæger sig i 
hverdagens spændingsfelt mellem drømme, tanker, 
kærlighed, tvivl, håb og mod.  
 
”Jeg er en del af en generation, som længes efter mening – 
efter nærhed og samvær”, siger Louise. ”Jeg tror på, at når alt 
kommer til alt, så er det vigtigste i livet at være nær – at vi er 
nærværende over for hinanden.” 
 
Albummet REBEKKAVAJ er produceret af Flemming Bloch  
og indspillet i Mindless Studio i Aarhus.  
 

TRACKLISTE: 
 
Bare os to 
Rebekkavej 
Pyt 
De ting du ser 
Jeg er klar nu 
Efterårsmorfin 
Før det er for sent 
Smukkere end du tror 
Elsk mig nu 
Hvor går jeg hen 
Fuld igen 
Uden hinanden 


