
	  

Anna Rosenkilde – WHITE WOODS 

Albummet er skrevet og produceret af 
sangerinden selv, der også selv spiller de 
fleste instrumenter på albummet. Musikken er 
indspillet i et lille studie i hendes lejlighed på 
Nørrebro og er en slags skramlet, melodisk og 
drømmende pop i skæve taktarter, iblandet 
reallyde og distortionguitar. 
 
Sangene på albummet er bl.a. blevet til på en 
bænk i Brooklyn, en kirkegård i København og 
med udsigt til himlen over Nørrebro. Teksterne 
kredser om emner som begær, længsel, tid, 
død og kærlighed, men ofte med flere 
spørgsmål end svar. Musikken er på en gang 
sanselig og eftertænksom: 
 
“Amaranth er en sang jeg skrev for et par år 
siden efter en samtale med min bedstemor, 
som jeg skulle sige farvel til. Det blev til en 
sang om nogle af alle de fantastiske 
forestillinger, der er om livet efter døden.” 
 
Anna Rosenkilde har spillet adskillige 
succesfulde koncerter i Danmark både solo og 
med band – og i sommeren og efteråret 2012 i 
forbindelse med udgivelsen ligeledes en 
række koncerter i Tyskland og USA. 
 
WHITE WOODS udkom d. 14. maj 2012 på 
Palindrome/VME. 
 
 

Nomineret til en GAFFA pris 2012 som ”Årets 
Danske Kvindelige Kunstner”  
 
“En fortryllende albumdebut. (…) Det 
gådefulde, billedskabende univers er 
Rosenkildes helt eget. Albummet er selvgjort 
fra sangskrivning til udførsel og produktion. 
Produktionen er holdt helt upoleret, og 
sangene står meget stærkt.” 4/6 (GAFFA) 
 
“For dælen, det er sjældent benene bliver 
fjernet så blidt og nænsomt under mig, som 
det er lykkedes Anna Rosenkilde at gøre med 
hendes musik. White Woods er en af årets 
helt store overraskelser.”	  6/6 (LYDTAPET)	  
 
”Emmer af personlighed og stil” - Torben Bille 
anbefaler. 

Med 11 egenartede sange på debutalbummet WHITE WOODS træder den talentfulde 
singer-songwriter Anna Rosenkilde for alvor ind på den danske musikscene. Albummet 
tager lytteren med ind i et stemningsfuldt univers fuld af forsvundne piger, forestillinger 
om livet efter døden, forelskelse, bedøvelse og begær. En verden hvor de skæve 
ballader og forførende melodier bevæger sig på kanten mellem drøm og virkelighed.	  
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