
I Said I Love – bevægelse og rock 

Der er højt til loftet, når det nye danske band I Said I Love indtager scenerne med deres energiske 
og medrivende rockmusik, som både er kompleks og umiddelbar, samt spækket med 
overraskende detaljer. Heldigvis kan de bære det, og den unge kvartet fra Sunds ved Herning er 
godt på vej til at blive et navn, man bør lægge mærke til blandt den næste generation af unge 
ambitiøse bands. 

I forsanger Nicolai Engelbrecht har bandet virkelig et es. Det er længe siden at den danske 
musikscene har oplevet en så intens og karismatisk frontfigur. Med lige dele Mick Jagger'sk 
elegance til en uforudsigelig vildskab a la Iggy Pop er Engelbrecht et naturligt fikspunkt til I Said I 
Loves koncerter, hvor det netop er det uforudsigelige og intense i performancen, der løfter bandet 
op i den store live-liga. 

Og bandet er med hastige skridt netop på vej derop. Det seneste år har budt på et hav af koncerter 
både på regionale spillesteder og til festivaler. Som en del af musikkonkurrencen Quasar Rock 
deltog I Said I Love på både Smukfest i Skanderborg og Jelling Musikfestival og i 2016 spillede de 
både to koncerter på den prestigefyldte branchefestival SPOT Festival og fik en plads på 
programmet til Nibe Festival.  

Meget passende omtaler det midtjyske ensemble deres egen musik som 'prance-rock' efter det 
engelsk begreb 'prancing', som betyder  to walk in a energetic Way with more movement than 
necessary.” Og netop det der med at gøre noget mere end nødvendigt er en ganske fornuftig 
indstilling, fordi det i dag er vigtigt at skille sig ud fra mængden, og det formår I Said I Love, både i 
deres sange og til deres koncerter.  

I Said I Love består af:  
Nicolai Engelbrecht (vokal)    
Asbjørn Dalbjerg (guitar) 
Marcus Møgelmose (bas) 
Søren Mølsted (trommer) 


