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De Nattergale er tilbage på den danske scene
De er musikalske. De er sjove. Og, de mestre til stadighed den underspillede provinsielle karisma.
De tre lunefulde mænd, Carsten Knudsen, Viggo Sommer og Uffe Rørbæk, vil igen sprede højt
humør rundt i de danske byer, når de drager på turné med deres nye show Æ Juleshow.
Showet har premiere på Horsens Ny Teater torsdag den 29.oktober 2015.
Premiere: 29. oktober 2015 på Horsens Ny Teater
Æ Juleshow er baseret på trioens evigt aktuelle tidslomme af arketyper, livets små komplekser og en – til
tider – hierarkisk uretfærdighed. Det bliver en finurlig kombination af trioens store bagkatalog, The
Julekalender og helt nye overraskelser, når De Nattergale spiller sig igennem landet med tossede toner og
rappe replikker.
”Det bliver et vidtløftigt show, der løfter begreberne skrammelmusik og publikums-overbærenhed til helt nye
højder,” lover Carsten Knudsen.
Dansk fænomen er tilbage
Selvom der er gået næsten 30 år siden De Nattergale blev landskendte med hittet ”Uha, da da,” er trioens
lune stadig gældende. Vendinger som det´ bar´ dæjlig og bob-bob, bliver flittigt brugt af unge som ældre,
der har en fælles forståelse for humoren bag.
De Nattergale har opnået en kultstatus i Danmark ved at skildre det provinsielle aspekt af landet, hvad
enten det er på Jylland, Fyn eller Sjælland. Tidsløse problematikker, ironien omkring den menneskelige

identitet og en underspillede sarkastisk vinkel på status er alle elementer, som publikum i forskellig grad
kender til og oplever i sin hverdag.
Tilbage på scenen efter 20 år
I 2013 drog De Nattergale på en kort jubilæumsturné efter en pause på 20 år. Trods nervøsitet, var
turnéen en overvældende succes for trioen. Op mod 30.000 solgte billetter og fyldte koncerthuse rundt i
landet var mere end forventet og gav lyst til mere.
"Vi genopdagede jo pludseligt hvor sjovt, vi har det, når vi spiller sammen. Og det var også vores opfattelse, at
flere blandt publikum smilede undervejs…, men det kan selvfølgelig være svært at se, når man står med en
projektør i hovedet," fortæller Viggo Sommer.
Publikum var begejstret og trioen oplevede stor glæde ved at lave et reelt De Nattergale-show efter så
mange år. Derfor går de nu igen på scenen med et nyt show, et show de har besluttet sig for at kalde Æ
Juleshow.
Læs mere på www.denattergale.dk
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Turnéplan 2015 – De Nattergales Æ Juleshow
Den 27. oktober: Skanderborg Kulturhus, Skanderborg – for-premiere
Den 29.-30. oktober: Horsens Ny Teater, Horsens
Den 4. november: Frederiksborg Centeret, Hillerød
Den 5. november: Musikteateret Albertslund, Albertslund
Den 6. november: Falconer Salen, København
Den 7. november: Kongrescenter, Ringsted
Den 11. november: Det Musiske Hus, Frederikshavn
Den 12. november: Kulturhuset Pavillonen, Grenå
Den 13. november: Ringkøbing – Skjern Kulturcenter, Skjern
Den 14. november: Vejle Musikteater, Vejle
Den 18. november: Musikhuset, Esbjerg (ekstra show)
Den 19. november: Jysk Musikteater, Silkeborg
Den 20. november: Værket, Randers
Den 21. november: Tinghallen, Viborg

Den 26. november: Musikhuset, Esbjerg
Den 27. november: Kongres & Kulturcenter, Aalborg
Den 28. november: Koncerthus, Odense
Den 2. december: Musik & Teaterhuset, Aabenraa
Den 3. december: Teater, Nykøbing Falster
Den 4. december: Alsion, Sønderborg
Den 5. december: Kultur Center Limfjord, Skive
Den 10. december: Musikhuset Aarhus, Aarhus
Den 11. december: Musikteatret Holstebro, Holstebro
Den 12. december: Kongrescenter, Herning
Den 16. december: Teater/Comwell, Kolding
Den 19. december: Thyhallen, Thisted
Om De Nattergale
I 1983 blev Carsten Knudsen, Viggo Sommer og Uffe Rørbæk alle hyret til Ribe-revyen. Og, med en fælles
kærlighed til både musik og humor, skabte de et show under navnet Febbes Kaffeorkester, der optrådte i
caféen efter revyen. Publikums interesse for Febbes Kaffeorkester steg, og trioen begyndte at optræde for
større forsamlinger og nu under navnet De Nattergale. I 1988 blev de landskendte med hittet ”Uha, da da”
fra deres album ”Nu ka´ det vist ik´ bli´ meget bedre.” Få år senere, i 1991, fik de deres helt store
gennembrud med julekalenderen The Julekalender, som er blevet genudsendt adskillige gange på TV2. I
2001 lavede gruppen serien CWC Canal Wild Card, og to år senere lavede de en ny version kaldet CWC
World.
Uffe Rørbæk Madsen
Uffe Rørbæk Madsen (f. 22. juni 1961) er musiker, komiker, manuskriptforfatter, filminstruktør og
skuespiller. I 1983 introducerede han, sammen med Viggo Sommer og Carsten Knudsen, danskerne for
trioen De Nattergale, der fik sit helt store gennembrug med julekalenderen The Julekalender.
CWC Canal Wild Card (2001), CWC Canal World (2003), Mit liv som Bent (2001), Vimmersvej (2003), Ludvig
og Julemanden (2011), Dirch (2011) og Det andet liv (2014) er alle produktioner som Uffe Rørbæk Madsen
har været involveret i. Sidstnævnte var han nomineret til en Bodilpris for i 2015 i kategorien bedste
mandlige hovedrolle.
Viggo Sommer
Viggo Sommer Christensen (f. 28. januar 1957) er musiker, komiker og skuespiller. I 1983 introducerede
han, sammen med Uffe Rørbæk og Carsten Knudsen, danskerne for trioen De Nattergale, der fik sit helt
store gennembrug med julekalenderen The Julekalender. Foruden hans medvirken i blandt andre
Vildbassen (1994), CWC Canal Wild Card (2001), CWC World (2003), Ludvig og Julemanden (2011) og
Pendlerkids (2012), har han de seneste mange år rejst landet rundt med sit eget onemanshow.
Carsten Knudsen
Carsten Knudsen (f. 19. marts 1959) er musiker, komponist, manuskriptforfatter og skuespiller. I 1983
introducerede han, sammen med Uffe Rørbæk og Viggo Sommer, danskerne for trioen De Nattergale, der
fik sit helt store gennembrug med julekalenderen The Julekalender. Foruden hans medvirken i blandt

andre Walter og Carlo i Amerika (1989), CWC Canal Wild Card (2001), CWC World (2003) og Tvillingerne
og Julemanden (2013), har han de seneste år rejst rundt som entertainer og musiker i både Danmark,
Finland og Australien.

