
Pressetekst for Rødhalsen 
 
Stine Michel har indspillet en musikfortælling inspireret af Selma Lagerlöfs 
Kristuslegende Rødhalsen. Til fortællingen er der komponeret ny musik af Stine 
Michel og Lise Dynnesen. Indspilningen består af sange akkompagneret af orgel, 
klaver, bas, guitar, flygelhorn, trompet og trommer. Mellem sangene fortælles 
historien om Rødhalsen.  
 
Med udgangspunkt i fortællingen om Rødhalsen er der skabt en poetisk 
musikfortælling af høj kunstnerisk kvalitet for børn og voksne. Ved elegante og 
originale kunstgreb lægges en gammelkendt kristusfortælling i nutidige rammer og får 
fornyet aktualitet.  
 
”Kirkerummet i Mariendal blev fyldt af poesi, da rødhalsen i skikkelse af Stine Michel 
kom flyvende op ad midtergangen. Fortællingen foldede sig ud i ord og musik med 
nærvær og varme og glimt i øjet. Den lille fugls kamp for at vinde sine røde brystfjer 
blev et medrivende drama, hvor publikum i alle aldre lyttede, klappede, nynnede og 
lod sig gribe af historiens magi, inden de gik glade hjem fra kirken.” 
Sandra Kastfelt (præst i Mariendal Kirke, Frederiksberg) september 2014 
 
Handling: 
Rødhalsen kan ikke forstå, hvorfor Gud har skabt den grå, når den har fået navnet 
Rødhals. Gud siger: ”Lille fugl, du må selv gøre dig fortjent til dine røde fjer.” 
En dag sidder Rødhalsen og fortæller sine unger, hvordan den i mange generationer 
har forsøgt at vinde sin røde farve, da den bliver afbrudt af et optog. Rødhalsen får 
øje på en mand, der kommer bærende på sit eget kors. Senere da manden hænger på 
korset, får han en tornekrans om hovedet. Den lille fugl ser, hvordan tornene stikker 
ham i panden, og beslutter sig for at hjælpe manden i hans nød. 
 
Lidt om Stine Michel: 
Stine Michel er historiefortæller og blander folkemusik med visefortælling og pop. 
Hun har udgivet tre DMA nominerede musikfortællinger for børn. Hun modtog i 
2009 en DMA for sin cd Natravn. Siden har hun udgivet Frejas viser, som er blevet 
en del af det nordiske kulturprojekt Freja i Norden. I 2009/2010 blev hun udvalgt til 
Danish Roots - Growing in the World. Desuden har hun turneret i Nordens kirker 
med projektet Sofia sammen med præst og fortæller Brita Haugen. 

 

 


