
 

 
H u n B j ø r n / I N  V A C U O 

  
HunBjørn er klar med sin debut EP og en ny single, der følger op på 

det massive SoMe hit A Flutter of the Heart. På en måned har 
HunBjørn fået 24.000+ følgere, der venter spændt på næste 

udgivelse. Don’t Sweat It er på gaden den 24. august og EP’en In 
Vacuo den 14. september. 

  
In love with this beautiful song! Great vocal and amazing video! – 

Erizan Batista 
  

Beautiful apocalyptic environment for me, like a wound that healed, 
but continues to feel intesely. – Christian Santos 

  
This is hauntingly beautiful – just indescribable. Greetings from 

Bermuda! – Lacey Langton 
  
  
HunBjørns univers er både råt og sårbart. Der er hentet inspiration 
fra bands som Blonde Redhead, My Bloody Valentine, Grouper, 
Beach House og Nils Frahm til et forvrænget indiepop-univers, båret 
af drømmende klaver, vokaler, guitar og strygere i en setting af 
synths og stramme bas-tromme-parløb. 
  
Ulla Pihl, den anmelderroste frontkvinde i det eksperimentelle 
popband Lima Lima, er hjernen, hjertet og stemmen i det hele. Den 
kommende EP In Vacuo bliver hendes solodebut, hvorfra første 
single A Flutter of the Heart udkom i maj. A Flutter of the Heart er 
en smuk indiepop-ballade med en tilhørende imponerende video, 
optaget under vand. Singlen og videoen skabte en markant 
tilstrømning af følgere fra hele verden til HunBjørns sociale 
medieplatfome, hvor der på nuværende tidspunkt er over 24.000 
følgere på Facebook og videoen er blevet set mere end 50.000 
gange alene på Youtube. Det er de færreste nye danske artister 
forundt med så solid opbakning og interesse. 
  
Udfordringen i overgangen fra band til soloprojekt har Ulla sat ord 
på i titelnummeret In Vacuo: 

”In Vacuo handler om at være i et følelsesmæssigt vakuum mellem 
to livsperioder. Sangen er skrevet som en relationshistorie, men for 
mig handlede det om mit forhold til musikken. Da jeg havde stoppet 
mit gamle band Lima Lima, prøvede jeg på tusinde forskellige 
måder at tvinge musik ud og ind i rammer, som jeg havde defineret 
på forhånd. At handle mig ud af en svær situation, men det 



lykkedes ikke. I stedet prøvede jeg at give slip og lade musikken 
komme til mig i sit eget tempo.” 

”Now I’m only ears and eyes, the course is set by you” (In Vacuo) 

Inden In Vacuo rammer offentligheden udsender HunBjørn endnu 
en forsmag, nemlig singlen Don’t Sweat It, af sted. Don’t Sweat 
It er et boblende organisk, 70’er-inspireret popnummer, som 
handler om tilgivelse: 
  
”Den handler om at give slip på tanken om øje for øje, slip på at 
føle sig fornærmet og stolt og i stedet tage lidt let på tingene og 
sige ”skidt pyt – videre”  Det ER meget lettere og sjovere at tilgive 
end at holde fast i sin vrede. Og det er måske også netop, når man 
gør dét, at man kan mærke at man er virkelig elsket eller elsker et 
andet menneske uforbeholdent”, fortæller Ulla. 

Hele Ep’en er skabt i samarbejde med producer Brian Batz (Sleep 
Party People), og sammen har de to skabt et indiepopunivers 
omkring Ullas fokus på de soniske strukturer i musikken og hendes 
fascination af instrumenternes klanglige 
forvandlingsmuligheder. HunBjørns tekstunivers kredser om 
modsatrettede følelser, gråzonerne i livet og spændingen i 
sammensatte mennesker i en sammensat verden. 

  

HunBjørn er betydningen af Ullas navn i sin latinske 
oprindelse. HunBjørn inkarnerer mod, handlekraft og feminin 
styrke. 

  
Don’t Sweat It er tilgængelig på alle digitale platforme den 24. 
august. EP’en In Vacuo udkommer 14. september via DME. 

  
  
  

Om Ulla Pihl: 
Ulla er den tidligere hovedkraft bag det eksperimenterende pop 
band Lima Lima, med hvem hun har udgivet 3 albums. Senest 

udgivelsen Be Still My Heart fra 2014, som bl.a. havde singlen af 
samme navn i rotation på P4 og modtog flere rosende anmeldelser. 

Deriblandt 5 stjerner i BT med ordene: 
  

”Ulla Pihls nye sange er af den holdbare slags med både idé, melodi 
og tekst af den slags, der giver et skønt lille sug i maven” (om ”Be 

Still My Heart” - Lima Lima, Henning Høgh, BT, 2014) 
	


