
 
ISSE er en ung pop/rock-sangskriver og sanger, som skriver ærlige tekster om oplevelser i eget liv.  Teksterne 
handler både om det at føle sig udenfor, blive svigtet, kærestesorger og også om pludseligt at finde den store 
kærlighed. Disse tekster kombineres med fængende poppede melodier, som er inspireret af 80ernes catchy 
rock/pop tunes. 
ISSE har optrådt siden hun var 10 år gammel, men det professionelle gennembrud kom i 2017, da hun deltog i 
DanskPOP Talent på nationalt TV, hvilken konkurrence hun vandt på live TV i Forum Horsens med egenkomponeret 
musik. Siden er hendes udgivelser spillet på P4 og/eller P5 og har modtaget flotte anmeldelser, og hun mødes af et 
positivt og voksende pubilkum rundt i landet og i efteråret 2021 rammer hun koncert nr. 50 i eget navn. Hendes EP 
fra maj 2021 er streamet mere end 50.000 gange på Spotify, og den fik disse rosende ord med på vejen: 
 
"Bedømt ud fra hendes anden EP ”En umulig drøm”, så er det næppe en umulig drøm, at hun inden ret længe kan 
banke på hos ”Toppen af poppen”, og rent faktisk blive lukket ind. Hendes iørefaldende 80-er retropop har således 
blikket rettet mod nutiden, tidens trends og tendenser, og ISSE er hørbart en selvstændig artist, der kan, vil og tør." - 
Side33.dk 
 
"Men Isse er først og fremmest sin egen. Og hendes sange brænder igennem i kraft af den ærlighed og den passion, 
der driver hendes sange. Og med god støtte fra en god snes musikere, der nok ved, hvordan man skærer en 
poprockmelodi, og nogle lige så kongeniale producere, har Isse leveret en overbevisende popplade, som man kun 
kan håbe på vil finde sin naturlige plads på landets mange radiospillelister." - capac.dk 
 
Man kan læse mere på www.isse.dk og www.facebook.com/issemusic og høre alle sangene på alle 
streamingtjenester. 

Mail: issemusic@outlook.com 

Tlf: 40 15 21 93 
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