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Uģis Prauliņš (f. 1957)

Nattergalen (2010)
Tekst: H.C. Andersen (1805-75)

I – Introduction. Emperor’s Garden (Indledning – Keiserens Have)

II – Nightingale Theme (Nattergaletema)

III – Emperor and Gentleman-in-Waiting (Keiseren og en Cavaler)

IV – In the Quest (De droge ud for at lede)

V – There she is… (Den er det …)

Malene Nordtorp, sopransolo

VI – At the Palace (Paa Slottet)

VII – The Artificial Bird (Den konstige Fugl)

VIII – The Emperor and the Death (Keiseren og Døden)

IX – Reprise

      ca. 1 time uden pause

´

Program

VIS HENSYN VED KONCERTEN

· Dæk mund og næse, hvis du er nødt til at hoste eller nyse
· Host eller nys ikke i hænderne, men i albuebøjningen eller brug et 
  engangslommetørklæde

Pssst… Ved at hoste lydløst medvirker du også til at give den bedste lydoplevelse for både publikum og radiolyttere
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Kære
publikum

I aften indleder vi DR Vokalensemblets 
nye koncertsæson med H.C. Andersens 
berømte og elskede eventyr om den 
lille nattergal. En fortælling, der handler 
om musikkens stærke kraft og dens 
evne til at indgyde håb og nyt liv i os 
mennesker – en kraft, DR Vokalensem-
blet også har mærket meget tydeligt i 
disse mærkelige måneder, hvor tusin-
der og atter tusinder landet over har 
brugt fællesskabet i sangen som en vej 
gennem Corona-krisen.
 
Hvor gerne vi end ville, kan vi ikke 
ophæve menneskets dødelighed med 
DR Vokalensemblets nye sæson, men 
vi tør godt love, at vi vil gøre alt, vi kan, 
for at folde sangens kraft ud i fuldt 
flor – med kormusikkens fantastiske 
evne til at skabe billeder og fortælle 
de historier, som ligger os så meget på 
sinde i DR Vokalensemblet.
 
Et tema, der løber som en rød tråd 
gennem hele vores nye sæson, er 
fjerne steder – både de virkelige, geo-
grafisk fjerne steder og de mytiske og 
legendariske verdener, der kun findes 
i vores fantasi. Efter denne aftens 
musikalske eventyr i det kejserlige 
Kina bringer den kommende tid os på 
rejser ind i norrøne myter og til det 
gamle Grækenland, på sejladser, op 
i himlen og endda ud i det ydre rum, 
selvfølgelig med en mellemlanding i 
den forventningsfulde adventstid med 
carols, kantater, salmer og sange.

Vi glæder os til at besøge kirker og 
koncertsale både i og udenfor Køben-
havn gennem hele sæsonen, ligesom vi 
selvfølgelig ser frem til de store brag i 
DR Koncertsalen, hvor DR Vokalensem-
blet får selskab af DR Symfoniorkestret 
og DR Koncertkoret.
 
God fornøjelse!
 

Michael Emery
Kunstnerisk leder for 
DR Vokalensemblet
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Carsten Seyer-Hansen & 
DR Vokalensemblet

Carsten Seyer-Hansen er netop tiltrådt 
som ny kapelmester for Københavns 
Drengekor og Domkantor i Københavns 
Domkirke.

Tidligere har han været dirigent for 
Vokalgruppen Concert Clemens og 
kantor ved Aarhus Domkirke med ansvar 
for Skt. Clemens Drengekor og Aarhus 
Domkirkes Kantori. 

Han er også lektor i klassisk korledelse 
ved Det Jyske Musikkonservatorium i 
Aarhus og kunstnerisk leder af Sangkraft 
Aarhus.

Carsten Seyer-Hansen har stået i spid-
sen for flere prisvindende indspilninger, 
bl.a. Duruflés Requiem med  Concert 
Clemens, som vandt den fornemme 
tyske Preis der Deutscher Shallplatten-
kritik, og Jakob Buchanans Requiem 
med bl.a. Aarhus Domkirkes Kantori og 
Aarhus Jazz Orchestra, som i 2016 mod-
tog prisen for Årets Jazzudgivelse ved 
Danish Music Awards.

DR Vokalensemblet er DR’s kammerkor 
med 18 klassiske sangere, som alle kan 
optræde solistisk.

Korets repertoire spænder fra middel-
aldermusik over barok og romantik til 
danske sange og helt nyskrevne værker. 
Både store danske og europæiske kom-
ponister har skrevet musik specielt til 
DR Vokalensemblet, som er internationalt 
anerkendt for sin rene, nordiske klang.

Flere af korets cd’er har modtaget inter-
nationale priser og udmærkelser, bl.a. to 
amerikanske Grammy-nomineringer. 
Senest har koret udgivet cd’en Årstiderne 
– 28 danske sange, som har fået stor ros 
i både dansk og international presse.

En af DR Vokalensemblets vigtige opga-
ver er at bringe den levende kormusik ud 
i alle dele af Danmark. Det sker hver sæ-
son ved koncerter i små og store danske 
kirker, ved workshops og koncerter med 
lokale amatørkor.

0
6



Michala Petri & 
Ghita Nørby

Den danske blokfløjtenist Michala Petri 
er internationalt anerkendt som en af vor 
tids største virtuoser på sit instrument. 

Med mere end 70 cd-indspilninger, 
4.000 koncerter og hundredvis af 
uropførelser bag sig har Michala Petri 
udvidet repertoiret for blokfløjten 
enormt, og i dag brænder hun stadig 
for at udforske og udvikle instrumen-
tets udtryksmuligheder i samarbejde 
med nulevende komponister.

I løbet af sin karriere har Michala Petri 
arbejdet sammen med store inter-
nationale navne som Keith Jarrett, 
Gidon Kremer og Claudio Abbado. 
Hendes priser, udmærkelser og hæ-
dersbevisninger er utallige, men blandt 
højdepunkterne kan nævnes Léonie 
Sonnings Musikpris i 2000 og den 
europæiske kulturstiftelse Pro Europas 
solistpris i 2005.

Ghita Nørby debuterede som skuespil-
ler i 1955 og har siden medvirket i en 
perlerække af danske filmklassikere og 
tv-serier foruden succeserne på bl.a. 
Det Kgl. Teater, Folketeatret og Betty 
Nansen Teatret.

Ghita Nørby har i løbet af sin karriere 
modtaget et hav af priser, bl.a. flere 
Bodil-priser, og hun modtog i 2003 en 
hæderspris ved Reumert-prisuddelin-
gen, ligesom hun i 2013 fik overrakt 
den fornemme Æres-Robert ved Ro-
bert-prisuddelingen.

I 2017 blev Ghita Nørbys afskedsfore-
stilling annonceret – men hun fortrød 
og omdøbte den til sin 60-års jubilæ-
umsforestilling. I dag er Ghita Nørby 
85 år, og hendes store nysgerrighed  
og livsappetit gør, at kalenderen er  
fyldt op adskillige år frem i tiden med 
musikforestillinger, foredrag, bøger, TV- 
programmer og nye film.
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Nattergalen er ikke bare et af H.C. 
Andersens kendteste eventyr, men også 
en af den danske guldalders mest be-
rømte romantiske fortællinger. Eventyret 
har det universelle tema om det leven-
des sejr over det døde, om naturen som 
er evigt større end selv den kunstfær-
digste opfindelse. Men det er også den 
inderlige beretning om ægte kærlighed, 
som intet fordrer, men har alt at give.

Som altid hos Andersen går det dybsin-
dige hånd i hånd med det ligefremme 
og morsomme. I Nattergalen er scenen 
henlagt til det fjerne Kina, hvor den 
forfængelige og naive kejser og hans 
komiske hoffolk i deres iver efter at kon-
trollere den levende nattergal ender
med at erstatte den med en mekanisk. 
Og mens hele det kloge, men også 
komiske persongalleri omkring kejseren 
flokkes om at lovprise den fine mekani-
ske fugl, forsvinder den ægte, men
uanselige nattergal ud i naturen igen.

Men ak, den mekaniske fugl forfalder, og 
kejserens liv sygner hen. Til sidst ligger 
han bogstavelig talt med Døden sid-
dende overskrævs på sig, mens livets 
fortrædeligheder passerer revue
for ham. Netop som kejseren skal til 
at dø, da kommer den ægte nattergal 
tilbage til ham og redder hans liv med 
sin sang.

H.C. Andersen skrev sine eventyr med 
en fornem pen af elfenben og sølv, som 

han efter nøje forskrifter lod gå i arv til 
eftertiden i personlig varetægt hos den 
ene skuespiller efter den anden. I
arverækken nåede Andersens pen 
engang til Ghita Nørby, som fik den med 
ordene “der er ingen som du, Ghita, 
der har gjort sig mere fortjent til den”. I 
2012 gav Ghita Nørby selv den æreful-
de arv videre, og samme år udgav hun 
også en dybt personlig og fængslende 
fortælle-cd med en række af Andersens 
eventyr, heriblandt Nattergalen, tilsat 
musikalske vignetter udført blandt
andre af Michala Petri.

Året før havde Michala Petri været en af 
hovedaktørerne i en beslægtet udgi-
velse, hvor hun og DR Vokalensemblet 
med deres fælles cd The Nightingale 
præsenterede en række helt nye værker 
for kor og blokfløjte, herunder aftenens 
værk af den lettiske komponist Uģis 
Prauliņš. Anmelderne stillede sig i kø 
med roser, og hæderen kronedes med 
hele to Grammy-nomineringer og tilde-
lingen i 2012 af den fornemme tyske 
ECHO Klassik Award, der er kendt som 
den største klassiske musikpris i Europa.

DR Vokalensemblet, Michala Petri og 
dirigenten Stephen Layton havde med 
udgivelsen The Nightingale skabt noget 
nyt, sublimt og eventyrligt, som gik op 
i en højere enhed. Den perlende rene 
blokfløjte smelter ind i korklangen så 
overbevisende, at man skulle tro, de to 
var født til at klinge sammen. Det er, 

Nattergalen
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som om blokfløjten vokser organisk ud 
af menneskestemmerne som deres
naturlige forlængelse. Og det er ikke 
tilfældigt, for med Michala Petris egne 
ord er ”blokfløjten det instrument, som 
næst efter den menneskelige stemme 
er tættest på kroppen”.

Uģis Prauliņš musikalske fortælling The 
Nightingale, som i aften danner ram-
men om Ghita Nørbys oplæsning, er et 
stort og imponerende udstyrsstykke, 
der varer næsten 30 minutter. Værket
er i ni satser, der meget effektfuldt 
beskriver en række tableauer i eventy-
rets forløb: kejserens have, nattergalen 
i skoven, kavalerens tossede spørgen i 
salene, hoffets søgen, fundet af natter-
galen, dens ankomst til slottet, den kun-
stige fugl, kejseren og døden og endelig 
en afsluttende apoteose og hyldest til 
den ægte vare.

Det er et stærkt humoristisk værk, der 
bevæger sig frit og utæmmet rundt i en 
lang rakke stilarter. Et gennemgående 
træk er den umiskendelige folketone 
med en flair for gode melodier og frap-
perende rytmer. Værket indledes med 
et veritabelt take off, hvor koret med 
en lyd nærmest som et lettende jetfly 
tager os afsted på rejsen til Kina i  
H.C. Andersens guldalderversion. Her
træder blokfløjten ind som kvidrende 
nattergal på en baggrund af skiftende 
korklange, hvor ud fra solister fra de 
forskellige grupper træder frem med 
brudstykker fra eventyret. Vi befinder 
os nu i kejserens have i Kina, som er 
fyldt med alskens kunstfærdigheder.
Men intet der i skønhed kan hamle op 
med nattergalens sang, får vi at vide.

I værkets næste scene skifter lyd-
kulissen fra indledningens moderne 
kompleksitet til en enkel, irsk-klingende 
folketone. Det er nattergalens tema. 
Tredje sats byder igen på et skift,
når herrestemmerne i næsten talekor 
gentager “what’s this?” som illustration 
af hoffets manglende kendskab til nat-
tergalens eksistens. Men en kokkepige 
ved, hvor den findes i skoven, og i fjerde 
sats drager det halve af hoffet afsted for 
at opsøge den lille fugl – og bringe den 
hjem til kejseren. De finder den og bliver 
bjergtaget af dens virtuose udfoldelser, 
udtrykt ved en inciterende fløjtesolo.

Den store sjette sats tager os med gen-
nem en række bevægende situationer 
på slottet, hvor nattergalen installeres 
som kejserlig underholder. I syvende 
sats ankommer den mekaniske fugl,
som bliver sat i musikalsk scene med alt 
for kantede rytmer. Man får en fornem-
melse af, at koret jager fløjten, som får 
svært ved at trænge igennem. Og sat-
sen ender med, at nattergalen jages
i landflygtighed.

Her når historien sit klimaks, hvor kejse-
ren til sidst møder døden og jages af sit 
livs skygger.

En lang elegi udspiller sig, indtil natter-
galen vender tilbage og slutter satsen 
med sine forløsende triller. Værket 
ender, som det begyndte, med at lukke 
eventyrbogen og lade jetflyet lette til 
hjemrejse. 

Christian Hildebrandt
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Uģis Prauliņš: The Nightingale

1. Introduction – Emperor’s Garden
“My word! That’s lovely!”
These books went all over the world ...
and so in course of time some of them
reached the Emperor
there he sat in his golden chair reading: 
“But the nightingale  
is really the best of all.”

2. Nightingale Theme
Here lived a nightingale
that sang so beatifully ...

3. Emperor & Gentleman-in-waiting
“What’s this?” thought the Emperor.
“Is there such a bird in my Empire?
Why, I’ve never heard of her! –
and what’s more: in my own GARDEN!?”
“... she’s never been presented at 
COURT.
It’s the first I’ve ever heard of her!”
“If she fails to appear 
then every courtier shall be punched 
in the stomach directly after supper!”

4. In the Quest
So then they all set out 
for the wood
where the nightingale used to sing;
half the Court joined in the quest.
As they were going along
a cow began to moo.
“Ah, there she is!” said the courtiers.
“No, that’s a cow mooing!

Tekst/oversættelse

Uģis Prauliņš: Nattergalen
Tekst: H.C. Andersen

1. Indledning – Keiserens Have
”Herre Gud, hvor det er kjønt!”
De bøger kom verden rundt …
nogle af dem kom da ogsaa engang 
til Keiseren.
Han sad i sin Guldstol, læste og læste:
”Men Nattergalen er dog 
det Allerbedste!”

2. Nattergaletema
… og i disse boede der en Nattergal,
der sang saa velsignet …

3. Keiseren og en Cavaler
”Hvad for Noget!” sagde Keiseren.
”Er her saadan en Fugl i mit Keiserdøm-
me, det har jeg aldrig hørt!
ovenikøbet i min Have!”
” … den er aldrig for blevet præsenteret
ved Hoffet!
Jeg har aldrig for hørt den nævne!”
”Kommer den ikke,
da skal hele Hoffet dunkes paa Maven,
naar det har spist Aftensmad!”

4. De droge ud for at lede
Og saa droge de Allesammen 
ud i Skoven,
hvor Nattergalen pleiede at synge;
det halve Hof var med.
Som de allerbedst gik,
begyndte en Ko at brøle.
”O!” sagde Hofjunkeren, ”nu har vi den!”
”Nej, det er Køerne, som brøle!

1
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Vi ere endnu langt fra Stedet!”
Frøerne qvækkede nu 
i Kjæret.
”Dejligt!” sagde den chinesiske Slots-
provst, ”nu hører jeg hende, 
det er ligesom smaa Kirkeklokker.”
”Nej, det er Frøerne!
Men nu tænker jeg snart vi høre den!”

5. ’Den er det …’
”Den er det,” sagde den lille Pige, ”hør!
og der sidder den!
Lille Nattergal,”
raabte den lille Kokkepige ganske høit,
”vor naadige Keiser vil saa gjerne,
at Du skal synge for ham!”

6. Paa Slottet
Paa Slottet var der ordentligt pudset op!
Vægge og Gulv, der var af Porcellain,
skinnede ved mange tusinde 
Guldlamper!
De dejligste Blomster
som ret kunde klinge.
Inde i den store Sal – 
hele Hoffet var der – 
alle vare de i deres største Pynt,
og man kunde ikke høre Ørenlyd.
Midt inde i den store Sal,
hvor Keiseren sad, 
var der stillet en Guldpind,
paa den skulde Nattergalen sidde;
hele Hoffet var der,
og den lille Kokkepige havde faaet Lov
til at staae bag ved Døren,
da hun nu havde Titel
af virkelig Kokkepige.
Og Nattergalen sang saa dejligt,
at Keiseren fik Taarer i Øjnene,
og da sang Nattergalen
endnu smukkere;
det gik ret til Hjertet.
”Det er det elskeligste Coquetteri, 

We’ve still got a long way to go!”
Then some frogs started croaking 
in the pond.
“Delightful,” said the Emperor’s chap-
lain,“now I can hear her,  
just like little church bells!”
“No, those are frogs! But I expect 
we shall soon hear her now.”

5. ‘There she is ...’
“There she is! Listen!” said the little girl,
“up there!
Little nightingale!” called out 
the small kitchen maid quite boldly.
“Our gracious Emperor would like you
to sing to him.”

6. At the Palace
At the palace every thing had been
polished up, until the china walls and 
floors glittered in the light of thousands 
of gold lamps.
The loveliest flowers hung ready for
tinkling, their bells were all set ringing.
At the palace, at the Court every one 
was dressed in their finest clothes,
and you couldn’t hear a word 
that was spoken ...
In the middle of the great hall
in which the Emperor sat 
was a  goldenperch
for the nightingale:
the entire Court was present
and the little kitchen maid was allowed
to stand behind the door,
as she now ranked as a regular
palace kitchen maid!
And the nightingale sang so beautifully
that tears came into the Emperor’s eyes,
and then the nightingale’s singing
became even lovelier.
and then it went straight to his heart.
“Who ever saw such airs and graces!”
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jeg kender,” sagde Damerne rundt om,
og saa toge de Vand i Munden
for at klukke, naar Nogen talte til dem.
De troede da ogsaa at være Nattergale,
ja Lakaierne og Kammerpigerne lode
melde, at de ogsaa vare tilfredse,
og det vil sige Meget, 
thi de ere de Allervanskeligste 
at gjøre tilpas.
Jo, Nattergalen gjorde rigtignok Lykke.

7. Den konstige Fugl
”Zizizi! klukklukkluk!”
… og saa gik Halen op og ned
og glindsede af Sølv og Guld.
Gadedrengene sang
”Zizizi! klukklukkluk!”
og Keiseren sang det –
Jo, det var bestemt dejligt!
Tredive Gange sang den eet og det
samme Stykke, og den var dog ikke træt.
”Det er dejligt,” sagde de Allesammen.
… en konstig Nattergal overalt besat med 
Diamanter, Rubiner og Saphirer.
”… svup!”, ”snuurrrrr!” … alle Hjulene løb
rundt – og saa stod Musikken.
– men hvor var den?
Ingen havde bemærket, at den var fløjen
ud af det aabne Vindue, bort til sine
grønne Skove.
Den virkelige Nattergal var forviist 
Fra Land og Rige.

8. Keiseren og Doden
Nu vare fem Aar gaaede,
og hele Landet fik 
en rigtig stor Sorg.
Kold og bleg laae Keiseren
i sin store, prægtige Seng;
hele Hoffet troede ham død.
Stiv og bleg laae han.
Rundt om i alle Sale og Gange
var lagt Klæde, for at man ikke 

said the ladies around; and they went
and filled their mouths with water so as
to gurgle when anyone spoke to them.
They thought they could be nightingales
too! Yes, even the lackeys and ladies’ 
maids expressed their approval; 
and that’s saying a good deal, 
for they are the most difficult of all to 
satisfy. There’s no doubt whatever,
the nightingale made a great hit.

7. The Artificial Bird
“Zee-zee-zee, kloo-kloo-klook”
... and all the while its tail went up and
down, glittering with silver and gold.
The street boys sang
“Zee-zee-zee, kloo-kloo-klook”
and the Emperor sang it too!
It really was a tremendous fun!
Over and over it sang its one and only
song thirty-three times without tiring.
“How delightful!” they all said.
Nightingale, the Artificial bird,
with diamonds, rubies and sapphires.
“Snap”, “Whirrr” – what’s this? –
and the music stopped.
But where ever was she?
No one had noticed her fly
out of the open window
away to her own green woods.
The real nightingale was sent into exile,
banished from land and realm.

8. The Emperor & the Death
Five years had now gone by 
and presently the whole country 
was filled with sorrow.
Cold and pale lay the Emperor in his
magnificent great bed. The whole
Court believed him to be dead.
Stiff and pale he lay.
Everywhere, in all the rooms and cor-
ridors, heavy cloth had been laid down 
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skulle høre Nogen gaa,
og derfor var der saa stille, 
saa stille.
Men Keiseren var endnu ikke død.
Højt oppe stod et Vindue aabent,
og Maanen skinnede ind paa Keiseren
og Konstfuglen.
Den stakkels Keiser kunde næsten ikke
Trække Veiret,
det var ligesom om
der sad Noget paa hans Bryst.
… Det var Døden. Det var alle Keiserens 
onde og gode Gjerninger, der saae paa 
ham, da Døden sad paa hans Hjerte og 
havde taget hans Guldkrone paa og 
holdt i den ene Haand Keiserens Guld-
sabel, i den anden hans pragtige Fane.
… stak der forunderlige Hoveder frem:
”Husker Du Det?”
Og Nattergalen sang saa dejligt,
at Keiseren fik Taarer i Øjnene,
og da sang Nattergalen
endnu smukkere;
det gik ret til Hjertet.
”Husker Du Det?”
hviskede den ene efter den anden.
Da lød i det samme tæt ved Vinduet
den dejligste Sang:
det var den lille Nattergal,
der sad paa Grenen udenfor.
… Skikkelserne blev mere og mere blege.

9. Reprise
… men Nattergalen er dog 
det Allerbedste,
stod der skrevet.
Han sad i sin Guldstol, læste og læste:
”Men Nattergalen er dog 
det Allerbedste!”
Aah, Nattergal!

in order to deaden the sound of foot-
steps: the whole palace was still 
as still could be.
But the Emperor was NOT dead yet.
Through an open window high up the
wall the moon was shining down on the
Emperor and the Artificial bird.
The poor Emperor could scarcely
breathe.
It was just as if something was sitting 
On his chest.
It was DEATH, the Emperor’s good and
evil deeds, sitting on his heart gazing
down on him now and had put on 
his head a gold crown and was holding 
the Emperor’s sword in one hand and 
his splendid banner in the other.
Strange faces were peering:
“Do you remember that?”
And the nightingale sang so beautifully
that tears came into the Emperor’s eyes,
and then the nightingale’s singing
became even lovelier, and then it went
straight to his heart.
– they whispered one after the other:
“Do you remember?”
Close to the window came out
a burst of most beautiful singing.
It was the little live nightingale
perched in a tree; as she sang, the
shapes grew fainter and fainter...

9. Reprise
“Mm”, said the book he was reading, 
“but the nightingale is really 
the best of all”.
There he sat in his golden chair reading:
“But the nightingale is really 
the best of all.” 
Oh, nightingale!
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Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk
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