
 

BESKRIVELSE AV MYRULL 

 

KORT BESKRIVELSE 

Myrull, duoen fra Flekkefjord som introduserer en ny vri til den tradisjonelle visesjangeren 
gjennom sine særegne og trollske låter. Musikken tangerer både jazz, blues, rock og etniske 
folketoner. Siden oppstarten I 2010 har Myrull deltatt på by:Larm, utgitt to album (“Liv” og 
“Stifinner”) og spilt på en rekke festivaler og utallige klubber innen rock, jazz, viser og blues. 
Pressen trillet gode terninger, og de er blitt sammenlignet med bl.a. Vamp, Gåte og Melissa 
Horn. Våren 2016 ble de presentert av Music Norway og Norsk viseforum som en av de mest 
lovende artistene i Norden innen sin sjanger. På senhøsten 2016 er de aktuelle med sin 3. 
utgivelse “Ei strime lys”. 

 

LANG BESKRIVELSE 

Myrull, duoen fra Flekkefjord som introduserer en ny vri til den tradisjonelle visesjangeren 
gjennom sine særegne og trollske låter. Musikken tangerer både jazz, blues, rock og etniske 
folketoner. Siden oppstarten I 2010 har Myrull deltatt på by:Larm, utgitt to album (“Liv” og 
“Stifinner”) og spilt på en rekke festivaler og utallige klubber innen rock, jazz, viser og blues. 
Pressen trillet gode terninger, og de er blitt sammenlignet med bl.a. Vamp, Gåte og Melissa 
Horn. Våren 2016 ble de presentert av Music Norway og Norsk viseforum som en av de mest 
lovende artistene i Norden innen sin sjanger. På senhøsten 2016 er de aktuelle med sin 3. 
utgivelse “Ei strime lys”. 

Myrull er godt plantet i moderne norsk visetradisjon, men er uttrykket råere og mer rocka - og 
sist, men ikke minst: kraftfulle, gåtefulle og ærlige norske tekster! Den energiske frontfiguren 
Rebecca Reimers har en særegen scenepersonlighet; tøff og med en stor stemme. Hun leverer 
med nærhet og kraft som gjør ethvert møte med Myrull til en intim musikalsk opplevelse. 
Siden oppstarten i 2010 har de spilt utallige konserter på scener som by:Larm, festivaler og 
klubber innen rock, jazz, viser og blues. Pressen sammenlignet dem med Vamp på debutplata, 
og Atle Bredal i Nrk P1 sa: «De mest groovy visene jeg har hørt på lenge.».  
 
UTGIVELSER 
 
Liv (2011) 
Fritt Fall, single (2014) 
Stifinner (2014) 


