
 
 

LOUISE JUUL 
 

Den blonde danske singer/songwriter 
LOUISE JUUL er på vej med nyt album og 
nye koncerter. 
 

LOUISE JUUL stammer fra Juelsminde, og har optrådt til mange 
forskellige arrangementer, blandt andet har hun spillet opvarmning 
for Roxette og VIP koncert før U2 og Bon Jovi i Forum Horsens. 
Louise begyndte som 15 årig at spille guitar, og har sidenhen selv 
skrevet både sine egne tekster og musik. Som 17 årig tilbragte hun 
et år som udvekslingsstudent i New Mexico, USA og blev her 
inspireret af den amerikanske musiktradition. Senere rejste hun 
derover igen med sin daværende kæreste med tanke på at slå sig 
ned. Det blev til et ophold på halvandet år, hvor hun dedikerede sig 
fuldstændigt til musik og sangskrivning. Hun spillede i forskellige 
sammenhænge og havde et fast gig en gang om ugen på 
loungebaren Casa Vieja i Albuquerque.  
 
Efter hjemkomsten udgav Louise EP'en ”I Love You”, der blev fulgt 
op af debutpladen ”Let Me Grow” i 2007 på pladeselskabet Exlibris 
(Gyldendal). Flere af sangene var i rotation på P4. 
 
LOUISE JUUL nævner selv Simon & Garfunkel, Jewel, Eva Cassidy 
og Sheryl Crow, som store inspirationskilder - med Eva Cassidy, 
som den store favorit. Når det kommer til teksterne, så bruger 
LOUISE JUUL sit eget liv som inspiration; op- og nedture, 
kærlighed, forhold mellem mennesker og livet i det hele taget.   
 
Mandag d. 3. december er LOUISE JUUL for alvor på banen igen 
med en ny cd med egne numre - mange af dem inspireret af et 
længere ophold i USA i sommeren 2010, bl.a. i House of Songs, i 
Austin, Texas – heraf navnet på albummet. I House of Songs 
arbejdede Louise sammen med amerikanske sangskrivere, som 
repræsenterer den amerikanske folk/roots-musikstil. Tre af sangene 
er skrevet i sommeren 2011 i Paris, og er inspireret af storbyen og 
oplevelser under opholdet. Teksterne er på engelsk, men Louise er 
først og fremmest dansk og albummet er indspillet og produceret i 
Århus med musikere fra Rytmisk Konservatorium i Århus. 
 
Albummet er det første i 5 år, da en skilsmisse gjorde livet sort i en 
årrække for singer/songwriteren, men nu er hun tilbage igen med et 
mere modent udtryk og måske et mere realistisk verdensbillede. 
Musikken har fået et mere reflekteret og alvorligt udtryk. 
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Tracklist: 
01. Keep Me Strong  

02. He Has To Pay  
03. I Want You To Know  

04. Inside Of Me  
05. Rue De La Ferronerie  

06. Let's Save Tonight  
07. Here Without Blinking  

08. Saturday  
09. City Life  

10. Don't Poke Me Again  
11. That's What I Became  

12. I Like It that way 

 

Live: 
01/12/12 kl.15.00 @  

Løve’s Vin- og Bog Café, Aarhus 
                                21/02/13 kl. 19.30 @  
                    Juelsminde Musikforening  

 
 
 

www.louisejuul.dk 
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