
MYRULL “EI STRIME LYS”
- EN EN MUSIKALSK OPPLEVELSE SKAPT FOR JULEN OG FOR MØRKETIDEN

“Stemningen vi selv savnet, fant vi i 
tradisjonsmusikken, i kjært materiale og i 
keltiske folketoner. Sanger ble sanket fra hele 
Europa og ordene ble til i vårt sørvestlige 
landskap. ”Ei strime lys” hyller julen slik vi 
ønsker den skal være – gjennom toner, ord 
og illustrasjoner. Rausheten vi ønsker oss, 
nostalgien som luner, varmen vi søker, og 
ikke minst; lyset vi alle trenger” - Myrull.

ET LIVEALBUM OG EN JULETURNÉ: 
“En strime lys” er tittelen på Myrulls 
julealbum, som ble spilt inn live for et 
begeistret publikum på Lista i juli 2016. 
Myrull henter fram hele elleve tradisjonelle 
toner fra julehøytiden, nybadet i 
stemningsfulle arrangementer og nydelig 
pakket inn i en illustrert digipack. 
Ni av sporene har fått norsk tekst, mens to 
spor er kjære julesanger tolket på myrullsk 
vis; ”Glade jul” og ”Mit hierte altid vanker” 
på vokalistens morsmål.
Myrulls særegne musikalske uttrykk og 
tilstedeværelse i fremføringen preger 
julealbumet, og lytterne vil få del i en 
helt spesiell samling juletoner med 
utgangspunktet i lyset, og med røtter 
hundrevis av år tilbake.
”Ei strime lys” er også tittelen på Myrulls 
juleturné. Duoen inviterer til en vakker 
akustisk opplevelse som skapt for julen 
og den mørke tiden av året. Publikum bys 
nærhet og varme gjennom både sarte og mer 
kraftfulle musikalske skildringer. Myrull 
opptrer flere steder i Vest-Agder, Telemark 
og Østfold i november og desember 2016. 
Om du har opplevd Myrull live før, vet du at 
denne julekonserten er vel verd å få med seg. 
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LABEL: Myrullmusikk

OM MYRULL: Myrull, duoen fra Flekkefjord 
som introduserer en ny vri til den 
tradisjonelle visesjangeren gjennom sine 
særegne og trollske låter. 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”.

SPOR:
1. Ei strime lys 2:16
2. Glade jul  3:55
3. Lulle deg inn  2:41
4. Vintermorgen  3:50
5. Klinge a klokka  3:45
6. Lys ved Juletid  3:17
7. Mit hierte altid vanker  5:02
8. En jul som alle andre  2:57
9. Vardøger  3:32
10. I Stille natt  5:36
11. Ein siste skål  3:12

UTGIVELSER:

Bodhi, Single (2011)

Liv (2011)

Fritt Fall, single (2014)

Stifinner (2014)
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