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“Allerede når fingrene rører strengene bliver man ramt. Hendes guitarlyd må være indstillet på 
"hjertefrekvens", for den går i hvert fald lige i kulen.” - GAFFA  

Bag synonymet R.NOOR finder man Rikke Mølbæk. Det er historien om en rodløs 
sangskriver, sanger og guitarist født i Ilulissat (Grønland), opvokset i det dansk/tyske 
grænseland og nu med afsæt i det nordjyske, spået som et af Danmarks mest lovende 
upcoming artister. Med over 300 koncerter spillet siden 2013, har hun cementeret sig selv 
som en sangskriver, der mener det mere end almindeligt alvorligt.  

Musikken er skrevet ud fra følelserne om ikke altid at høre hjemme i hverken by eller 
kærlighed. Sangskrivningen er ærlig og dybtfølt med et tydeligt afsæt i det veludførte 
guitarspil - hvilket bla. er ført til titler som “Årets Danske Sangskriver 2013” v. 
Akustikkens Sangskriverkonkurrence i Aarhus og “Årets Nordjyske Sangskriver 2013” v. 
Band Battle på Skråen i Aalborg.  

2017 talte over 30 koncerter inkl. vigtige showcases på SPOT Royal i Aarhus, 
Copenhagen Songwriters Festival, en solokoncert i Berlin og Rikke udgav både 
popsinglen “Illusionary Love” + en akustisk live-EP med intime livesession optagelser. 
Hun fortsætter ufortrødent i 2018 med supportjobs for Jonah Blacksmith, Kajsa Vala og 
Annika Aakjær, foruden et hav af koncerter i eget navn, der spreder sig ud over hele 
landet. I Musikhuset Aarhus (februar) var der fuld sal og anmeldelsen lød:  

“Publikum lever sig uundgåeligt ind i den unge musikers harmoniske univers, hvilket blandt 

andet skyldes hendes intime og beundringsværdige publikumskontakt.” (Gixter.dk) 

På CV’et har den unge sangskriver supportjobs for nogle af Danmarks største artister: 
Mads Langer, Tina Dickow, Søren Huss, Marie Key, Allan Olsen, Dúné, Sanne 
Salomonsen, Signe Svendsen, Ida Gard, m.fl. og også været at finde på plakaten hos 
Smukfest, Tønder Festival og Nibe Festival. I 2014 var Rikke desuden stand-in for Marie 
Key på sangen “Gå Med Dig” da Nephew besøgte Skovdalen i Aalborg. I foråret 2017 
spillede Rikke i den meget smukke Koncertsal i Musikkens Hus, Aalborg for 1200 
publikummer under et TV2/Nord show på direkte TV.  

________________ 
 
Musikken kan findes via de fleste streamingtjenester som Spotify, Apple Music og live 
sessions ses via youtube.com. 

http://youtube.com


 
Facebook: www.facebook.com/rnoormusic 
Spotify: goo.gl/x8qmYk

http://www.facebook.com/rnoormusic

