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  Danimarkalı Nanna Øland 
Fabricius ya da sahne adıyla Oh Land, 
hareketli müziği ve anlamlı şarkı 
sözleriyle kendine hayran bırakıyor. 
Oh Land, Housewarming etkinliği 
kapsamında 20 Ekim'de İstanbul, 
Babylon Bomonti'de vereceği konser 
öncesinde sorularımızı yanıtladı.

We all know her as Oh Land. 
Nanna Øland Fabricius, a former 
Danish ballerina, fascinates with 
her upbeat music and meaningful 
lyrics. Oh Land answered some 
questions for us ahead of her 
concert on October 20 in Istanbul.

The DaughTer of ScanDinavia 
İskandİnavya’nın kızı
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 Danimarka’da doğdunuz ama 
şu anda Amerika’da yaşıyorsunuz. 
Amerika’nın size çekici gelen yanı 
neydi?

 Çocukluğumdan beri “Büyük Elma”dan 
bir ısırık almak istiyordum. Benim için 
New York, Peter Pan’in varolmayan ülkesi 
gibi hayallerin gerçekleştiği bir yer. 

 İlk albümünüzü Danimarka’da 
hazırladınız. Şarkı yazarken önemli 
olan içinde bulunduğunuz mekân mı 
yoksa zaman mı?

 Fauna’yı Kopenhag’daki evimde 
yazdım. Ruh hâlim herhangi bir yerle 
alakalı değildi; sırtımda yaşadığım bir 
sakatlıktan dolayı profesyonel anlamda 
dans etmeyi bırakmak zorunda olmanın 
duygusal mücadelesi içindeydim. Bazen 
bir mekân size çok büyük bir ilham 
verebilir. New York’a ilk taşındığımda 
şehrin bitmek bilmeyen enerjisinden çok 
ilham aldım ve White Nights’ı yazdım.

 Yaklaşık 10 yıl bale yaptınız. 
Sahnede bale yapmak yerine şarkı 
söylemek nasıl bir his?

 Konser esnasında karşımdaki 
dinleyicilerden aldığım enerjiyle 
doğaçlama yapabilmeyi seviyorum. 
Müzik yaparken ruh hâlimi ifade etme 
konusunda daha özgür hissediyorum. 
Benim için dans ve müzik aynı dili 
konuşuyor.

 Annenizin bir opera sanatçısı olması 
sizi çok etkilemiş olmalı. Çocukken 
annenizi sahnede izlemek nasıl bir 
histi?

 Annemle tiyatroya gitmeye 
bayılıyordum. Sahne arkasından onu 
Madame Butterfly rolünde izlerdim. 
Kostümler, makyaj malzemeleri ve 
peruklarla çevrili bir odada uyuyakaldığım 
geceleri çok severdim.

 Dinlenmek ya da beste yapmak için 
gitmeyi sevdiğiniz destinasyonlar var 
mı?

 Genelde boş vakitlerimde ormana 
gidiyorum. Ne kadar uzakta olursa o 
kadar iyi. Madagaskar, Borneo ya da Gobi 
Çölü’ne gitmeyi çok isterim. 

 Peki ya İstanbul?
 İstanbul’a âşığım. İnsanları benzersiz ve 

şehrin atmosferine bayılıyorum. Eskiyle 
yeniyi, modernle tarihi bir araya getiren 
ilham verici bir şehir. 

 You are born in Denmark but 
now live in the States. Did the 
States have a draw for you?

 I think ever since I heard about the 
Big Apple as a child I wanted to have a 
bite of it. To me it was like neverland 
in Peter Pan. A place where dreams 
come true. 

 You wrote your first album 
while in your homeland. What's 
important while writing songs; the 
place or the time you live in?

 Fauna was written in my flat in 
Copenhagen. It wasn’t about any 
particular place, but was purely about 
my emotional struggle of getting a 
back injury and having to stop dancing 
professionally. Sometimes a place can 
inspire a lot. When I first moved to 
New York I was very inspired by the 
constant energy of the city and I wrote 
White Nights about that. 

 You were a ballerina for 10 years. 
How does it feel to be on stage 
performing instead of ballet?

 I like that in a music show I 
improvise and get inspired by the 
audience I'm playing for. I feel a bit 

freer to express my current mood in 
music. To me dance and music is the 
same language. 

 Did your mother being an opera 
singer influence you? How was it 
watching your mother on stage 
when your were a child?

 I loved going with her to the 
theater. I would watch her be Madame 
Butterfly from backstage and I 
loved the late nights falling asleep 
surrounded by costumes and make-up 
and wigs.

 What are your favourite 
destinations, to rest and maybe 
produce music?

 I usually go to jungles when I have 
time off. The more remote the better. 
I would love to go to Madagascar, 
Borneo or the Gobi Desert. 

 What about Istanbul? 
 I'm in love with Istanbul. People 

are really unique and I love the feel of 
the city - old meets new and modern 
meets history; it's a really inspiring 
place. 


