
 Alma Agger - ‘Uundgåelig’ 

Siden X Factor har det været vigtigt for Alma Agger at bruge tid på at lære at skrive sange og finde 

sin egen lyd. Det seneste år har stået på samarbejde med forskellige producere og sangskriver, for at 

finde sit præcise ståsted i musikken. Dette er hun nu klar til at løfte sløret for fredag d. 26. marts, med 

første udspil fra sin kommende EP. ‘Uundgåelig’ er et up-tempo dansksproget popnummer der 

handler om at møde en person som bliver uundgåelig i ens tanker. 

 

“Man vælger ikke hvem man forelsker sig i. Nogle gange kan man møde en person, som man ikke 

havde regnet med ville blive en del af ens liv, men lige pludselig er alle vegne man kigger. Personen 

er uundgåelig i ens tanker, hele tiden og man længes bare efter at personen ved hvordan man har det 

og om han/hun har det på samme måde. Derudover er uundgåelig et vildt sejt ord, det skulle 

selvfølgelig med.” 

At skrive på dansk kan være grænseoverskridende, da ordene kommer tættere på og bliver taget 

mere bogstaveligt – Dog føler Alma at hun kan knytte et tættere bånd til folk gennem musik på 

modersmålet og har et håb om at hendes musik bliver et sted man kan søge tilflugt i. 

“Det er som om, at hvert ord har en større betydning, da man i danske sange lytter mere til ordene. Derfor 

er det også vigtigt at skrive en god, men også forståelig tekst, som passer til mig, med ord som jeg selv 

ville bruge [...] Ligesom jeg bruger andres musik som et tilflugtssted væk fra min hverdag, ville jeg elske 

hvis bare én person kunne søge tilflugt i min sang, og i små tre minutter kun eksistere i det moment.” 

Personlige tekster har været en vigtig og stor del af Almas arbejde det seneste år. At skrive sine egne 

sange har budt på udfordringer, som har styrket hende til at dygtiggøre sig endnu mere. 

“Det har været svært, men virkelig sjovt at skrive min egen musik. Det var lidt grænseoverskridende i 

starten, da dem jeg arbejdede sammen med var så dygtige, og jeg var helt ny. Men måden at gøre 

det på, er bare at prøve sig frem og skyde nogle ideer ud i rummet. Når man så får en god ide til et 

mega fedt tema, eller en fed melodi, er det den vildeste følelse at høre det i den færdige sang. Jeg er 

blevet meget bedre, og kommer tit på små ideer, som jeg skriver ned eller optager til næste gang i 

studiet.” 

 

  



'Uundgåelig’ er skrevet i samarbejde med Engelina, Lasse Baunkilde og Andreas Sommer som 

tidligere har lavet musik med danske artister som Marie Key, Christopher, Nik & Jay, Nicklas Sahl, 

Mads Langer, Karl William m.fl. 

“Samarbejdet mellem os har været super godt! Jeg synes virkelig at vi har en god kemi, og at de har 

været søde til at lade mig komme mere og mere på banen, i takt med at jeg blev bedre til at skrive 

melodi og tekst. De er jo pisse dygtige begge to og er en kæmpe del af hele mit musikprojekt. Jeg er 

meget glad for at de er med - det er altid fedt at være i studiet med dem!” 

 

Fakta: 

Alma Agger, 22 år 

‘The Last Dance’ - X Factor vindersingle (Maj 2020) 

‘Om Lidt Er Jeg På Vej’ - fra Netflix animationsfilmen Rocket To The Moon (September 2020) 

‘Hver For Sig’ - fra filmen ‘Julemandens Datter 2’ (November 2020) 

Ekstrabladet livesession – Live fra Reffen, København (Juni 2020) 

TV2 Alletiders Juleshow (December 2020) 

 


