
      

 

Maja og De Sarte Sjæle 

 

Maja og De Sarte Sjæle er umiddelbar pop og 80’er-poesi med Maja Rudolphs smukke stemme og 

Timo Andersens finurlige sangskrivning som omdrejningspunkt. De debuterede i 2016 med det 

selvbetitlede album Maja og De Sarte Sjæle og udgav i 2022, seks år efter, opfølgeren Wroom-

Wroom, der fik 4 stjerner i Politiken og pæne ord fra bl.a. Jyllands-Posten. Nu er de på vej med 

endnu et album, der efter planen udkommer i løbet af 2023. 

 

Wroom-Wroom er produceret af Pitchshifters (Andreas Odbjerg, Medina, Hjalmer) og Lasse 

Lyngbo (Vinnie Who, Hjalmer) og udgivet på producerteamets eget label, MadeForMusic. Dette 

samarbejde fortsættes på det kommende album. På Wroom-Wroom følger lytteren en 28-årig 

klodset, selvoptaget og neurotisk kvindes op- og nedture i kærligheden. Hovedpersonen forsøger 

at finde mening med det hele i en verden fuld af urealistiske idealer, navlepilleri og identitetskriser.  

 

”Mens debutalbummet var et rendyrket breakup-album, er hovedpersonen på ’Wroom-Wroom’ 

kommet videre. Hun falder og fjoller rundt i livet, mens hun lærer at tage det sure med det søde. 

Ingen er perfekt, ingen er fuldkommen, ingen er fejlfri”, fortæller Timo Andersen. 

 

Maja og De Sarte Sjæle blev dannet af vennerne Timo Andersen, den introverte sangskriver, der 

sætter ord på de sange og Maja Rudolph, der lægger stemme til. Efter albumdebuten i april 2016 

blev sangen ”Uden Dig” et af de mest spillede numre i radioen. Albummet blev året efter nomineret 

til årets danske pop-udgivelse ved GAFFA prisen 2017. Et album med slidstærk visepop og 

radiator-poesi, som sætter ærlige ord på kærlighedens tomrum. Et ægte bud på jordnær og 

helhjertet dansk pop med en cool provinsattitude. 

 

Flere af bandets sange har fået massiv airplay på alt fra P4, P5 og P6 – bl.a. med albumtracket 

"Euro92", der landede før sommeren 2022. Hen over sommeren 2022 har Maja Og De Sarte 

Sjæle bl.a. spillet på Jelling Festival og været med Annika Aakjær på tour. 


