
      

 

The White Album 

 

De skæggede sangere, guitarister og komponister i The White Album søger ind til den kerne, der 

samlede dem: Nærværende nordisk folk spillet af tre humørfyldte venner.  

Claus Arvad, Frederik Vedersø og Jakob Eilsø – udgør tilsammen The White Album. 

 

The White Album startede deres karriere med at turnere England tyndt tilbage i starten af 10’erne, 

hvor de blot var tre mand med et hav af instrumenter i bagagen og en stak sange komponeret i 

sommerhuset. Sange der skulle kunne stå alene og nøgne for sig selv uden den store produktion 

udenpå. 

 

The White Album er en trio med dybe afsæt i den fynske muld. Trioen kunne i 2020 fejre deres 10-

års jubilæum og markerede det med et nyt album ’Colorama’, samt en omfattende turné i både ind 

og udland. 

 

Bandet har haft succes både herhjemme og i udlandet med live shows, er spillet på diverse 

radiokanaler samt optrådt til prisuddelinger og tv-shows heriblandt Kronprinsparrets Priser og 

Danmarks Radios store juleshow.  

 

Mere end 20 års venskab ligger til grund for den kærlige, underfundige og humoristiske stemning 

som bandet skaber til deres koncerter. Musikken tager afsæt i et følsomt univers og sangene 

emmer af nordisk melankoli og eftertænksomhed med den gode melodi og trestemmige 

herrevokaler i højsædet.  

 

Det nyeste album, der er gruppens fjerde af slagsen, bibeholder den ånd, der har gennemsyret 

tidligere tiders udgivelser i The White Album, men vidner samtidig om en udvikling fra en akustisk 

minimalisme, til et mere fremadskuende udtryk med et drys af kreativ legesyge, der frygtløst flirter 

med forskellige genrer og lyduniverser. 

 



      

 

 

 

Albummet og koncerterne fremstår som en dybfølt men farverig legestue for de tre midaldrende 

venner, der har nok anekdoter og minder at dele ud af. 

 

“Sammen dækker vi tre alle pladser. Jakob er oprindeligt trommeslager, Frederik er guitarist, og 

jeg er bassist. Så det handler også om at give os selv en ny udfordring i opsætningen og 

arrangementerne, ift. til sidste tour, hvor det var hele var 100 % akustisk. Enkelte numre skriger 

bare på at blive leveret med mere smæk på, end vi kan, når vi kun sidder med tre akustiske 

guitarer,” siger Claus Arvad. 

 

  


