
Anette Wilhjelm Jahn  

Anette Jahn optræder med fortællinger fra havet på denne festival: 

Blå fortællinger frit efter Karen Blixen samt et færøsk og islandsk 

sagn, Sælkvinden. 

Anette Jahn har optrådt fuldtids som historiefortæller siden 2004. I 

2008 vandt hun Danmarksmesterskabet i historiefortælling. Hun 

arbejder som huskunstner under Statens Kunstråd og har fået 

teaterrefusion på 2 forestillinger af Statens Teaterråd. Endelig var 

hun finalist til Den Fynske Kulturpris 2012. 

Som daglig leder af Måle Fortælleteater har Anette Jahn sammen med andre kunstnere skabt flere 

større fortælleprojekter for skoler. Derud over har hun udgivet bogen, ”Himmelsmilet. Sorgens 

dagbog” i 2008 samt cd´erne: ”Musikfortælling af H. C. Andersens eventyr” i 2004, ”Broder min” i 

2008, og ”Ravperlen” i 2011.  

Kontakt: 

www.målefortælleteater.dk 

 

 

 

Anna-Marie Helfer 

”Jeg fortæller helst historier, der fremmer håbet – hos mig selv og mine 

tilhørere fra 3 til 117 år – håbet om, at alt vil ende rimeligt godt – for at sige 

det på jysk. Jeg har i 30 år fortalt bl. a. nordiske eventyr, gerne danske og helst 

jyske. På årets fortællefestival på Nørre Vosborg har jeg imidlertid besluttet at 

bidrage med en ’sang fra de varme lande’ med samme ærinde: fortællingen 

om, hvordan æ sultan kureres for livsødelæggende jalousi og hævntørst. 

Faktisk har jeg tænkt at give en smagsprøve på Sheherezades helbredende 

eventyrapi.” 

Kontakt: 

mail@annamariehelfer.dk 

www.annamariehelfer.dk 
 
 
 

Anne M. Nielsen 

Anne M. Nielsen er født i et brunkulsleje og opvokset på heden i det 

midtjyske. Anne fortæller gerne på dialekt eller ”rigsjysk” - livsfortællinger, 

Anton Berntsen og Jeppe Aakjær, men også gerne eventyr om troldfolk og 

hekse fra det store udland eller den jyske hede. ”Jeg fortæller fordi, der i den 

levende fortælling ligger generationers visdom og forstandige ord, og der 

gives i fortællingerne plads og rum til underholdning og eftertænksomhed”. 

Kontakt: 

Tlf. +45 24653175 

anne.nielsen38@gmail.com 
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Annelise Nielsen  

Annelise har arbejdet med fortælling i mange år som friskolelærer og i 

de senere år som aktiv i Limfjordsteaterets Fortællekreds. ”Som fortæller er 

jeg på vej og glæder mig over at fortælle for børn og voksne i skole, 

ved café arrangementer, på museer, på Nørre Vosborg og andre steder. Jeg 

fortæller Knud Erik Pedersens ”Esben bøger” - om udkanten, fra før det 

begreb blev opfundet, store fortællinger som Selma Lagerløfs ”Niels 

Holgersen” eller Karen Blixens ”De blå øjne”, men også småhistorier med 

en finurlig pointe. Livsfortællinger og improvisationer optager mig, og jeg 

er ved at få øje på mit eget livs fortællegrundstof.” 

Kontakt: 

Tlf. +45 51207413 

nielsen3@lic-mail.dk 
 
 
 

Ditte Krøgholt 

På festivalen skal jeg have fornøjelsen af at genfortælle Dostojevskijs roman 

"Forbrydelse og Straf”. I de senere år læser stadig flere Fjodor Dostojevskij , og 

mange af hans værker bliver opført som skuespil  - og for fulde huse!  

Men hvorfor så netop fortælling?  "Det er en kold tid, vi lever i" sang Kim 

Larsen. Hvis han har ret, kan vi varme sindet med fortællinger. Hvis snusfornuft 

og daglige bekymringer alene fylder vores bevidsthed, bliver vi for 

indskrænkede. Og her kan den personlige fortælling hjælpe til at løfte os op 

over hverdagen og lukke helt andre indtryk og tanker ind i vore hoveder – ved 

at høre om andre menneskers liv, deres lykke og ulykke, kærlighed og had, 

deres håb og deres tro - alt det, der også er det vigtigste i vort eget liv - til 

eftertanke, til glæde og til opbyggelse. 

Kontakt: 

www.dittekrøgholt.dk 

 

 

 

Else Christensen 

Else bor i Skive, men stammer fra Nørlem ved Lemvig.   Else er med i 

fortællegruppen Vestjyllands Fortællere ved Fortælle Galleriet i Holstebro og 

fortæller både for børn og voksne, bl.a. folkeeventyr, skrøner og 

barndomserindringer, gerne på jysk. 

Kontakt: 

Tlf. +45 24926034 

elseogbruno@mail.dk 
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Else Mathiasen 

Else er forstander på Vestjyllands højskole. Fortæller, danser, 

foredragsholder og debattør. 

Hun har i fortælling formidlet aktuelle som mere arketypiske emner. På 

festivalen skal hun i ord, toner og dans fortælle "Farisade og Rosensmilet" 

fra 1001 nats eventyr sammen med musikeren Mette Marie Ørnstrup.  

Else har i bogstaveligste forstand bevæget sig ind i den arabiske verden på 

sine rejser i Syrien, Ægypten, Tyrkiet, Tunesien og Marokko, og hun er pt 

aktuel med fortællingerne "Grundtvig og kvinderne" sammen med jazz 

musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen fra "Riverband" samt "Højsangen" sammen med 

Klezmerduo. 

Kontakt: 

www.elsemathiassen.dk 

em@vestjyllandshojskole.dk 
 

 

 
Erik Møller 

Erik er skuespiller/historiefortæller. Efter 40 år i børneteatrets tjeneste, 

hygger han sig nu med at fortælle for et voksent publikum. Erik har et 

stort repertoire med et varieret udvalg af historier. Han lægger vægt på en 

velgennemarbejdet fremførelse, på kvalitet, gys og humor - så 

fortællingen bliver en god oplevelse for publikum. Titlerne spænder vidt 

fra bibelske historier til eventyr med kant, nordisk mytologi, anekdoter og 

karlekammerhistorier. 

Kontakt: 

Tlf. +45 24258283 

info@teater83.dk 

 

 

 

Gunnar Madsen 

Gunnar Madsen er vokset op i den vestjyske blæst med Vesterhavet 

rullende ude bag horisonten.  

Han fortæller især historier fra kysten, hvor mennesket møder havets 

kræfter. Både finurlige eventyr og barske fortællinger om skibbrud og 

forlis. Han har boet i Litauen og har derfor også østeuropæiske eventyr og 

myter på repertoiret. Gunnar er bestyrelsesmedlem i Vestjyske 

Fortællespor og er derudover tovholder på 'Fortællinger i det fri'. 

Kontakt: 

Tlf. +45 28580281 

madsenlt@gmail.com 
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Helle Arnfred 

Helle Arnfred har i 12 år været leder af Ry Fortællekreds. Gennem de 

sidste 4 år har Helle fortalt et par gange om måneden på Rude Strands 

pensionisthøjskole – både livsfortællinger, eventyr, sagaer og litterære 

fortællinger af bl.a.: Marianne Fredriksson, H.C.Andersen, Selma 

Lagerlöf, Göran Tunström, og Marianne Fredriksson, Isabel Allende, 

Dario Fo, Cecil Bødker m.fl. – men fortæller også på skoler, festivaler, 

folkeuniversitet, sogneaftner mm.. Ind imellem afholder Helle 

weekend-kurser i fortælleteknik. 

Kontakt: 

Tlf: +45 26368720 

hellearnfred@profibermail.dk 

www.ryfortaellekreds.dk  

 

 

 

Ibrahima Sory Diallo 

Ibrahima har fortalt på mange festivaler, biblioteker, børnehaver, skoler og 

private fester i hele Danmark. Han har været i Norge adskillige gange. Han 

holder foredrag på plejehjem om afrikansk livsfilosofi med fokus på de 

ældres rolle i familien, i samfundet og i universet.  

Ibrahimas forestillinger er altid ledsaget med afrikanske rytmer og dans, og 

publikummet bliver inddraget. 

Ibrahima Sory Diallo er født i Guinea i Vestafrika, hvor han voksede op med 

fortælletraditionen og blev uddannet i filosofi i Guinea. Han kom til 

Danmark i 1990 og tog en pædagog uddannelse på Hillerød Pædagog 

Seminarium i 2000. I dag arbejde han som souschef på en SFO i Tårnby 

Kommune. 

Kontakt:   

idiallo.ibrahimasory8@gmail.com 

 

 

 

Ida Nielsen 

Ida Nielsen er født 1951 på gård i Bøvling og udannet fra Den Frie 

Lærerskole 1978. Ida arbejdede på pigeskole i Indien inden stilling på 

Bordings Friskole i København 1979. Siden flyttede hun til Ringkøbing med 

mand og parrets to piger i 1995, hvor Ida fik arbejde på Velling Friskole. 

”En af hovedhjørnestenene i friskolens grundtanke er fortællingen. Christen 

Kold erfarede, at man gennem fortællingen kunne viderebringe 

Danmarkshistorien, bibelhistorien, myterne m.v., så historierne blev 

nærværende for børnene.” Ida Nielsen er med i ’Vestjyllands Fortællere’. 

Kontakt: 

Tlf. +45 97326787 

idanielsen51@gmail.com 
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Inger Hall Nørregaard 

Christianit før dette fandtes. Opvokset på Chr.havn i militære omgivelser. 

Elsker af myter og eventyr siden barndommen og fik afløb for dette i et 

lærerliv som formidler af tekster i latin, fransk, italiensk og oldtidskundskab. 

Har taget kurser i fortælleteknik hos Freya Hvaste, på Fortællerskolen Best 

Tellers og med Lene Skovhus. Har fortalt for elever, børnebørn og for første 

og eneste gang i Viborg Fortællekreds, hvor jeg just er blevet optaget. 

Kontakt:  

ingerhn@mvb.net 

 

 

 

Inger Mougaard 

Inger Mougaard er pensioneret pædagog, født og opvokset i Rogenstrup, 

6 km NV for Viborg, men har siden 1970 været bosat i Holstebro. Siden 

sidst i 70erne har Inger fortalt fortrinsvis jyske folkeeventyr optegnet af 

Evald Tang Kristensen for både børn og voksne. Helst på dialekt for 

voksne. I de senere år har Inger eksperimenteret lidt med musikledsagelse 

udført af Ali Afsher, som spiller aserbajdsjansk musik på sas. 

Kontakt: 

Tlf. +45 29265148 

inger.mougaard@hotmail.dk 

 

 

 

Ingrid Hvass 

Historiefortæller og projektmager fra Vestjylland; har udforsket mundtlig 

fortællekunst siden 1980’erne og gjort fortælling til sin levevej fra 2003. 

Ingrid har et stort repertoire af eventyr, sagn, ballader, myter, noveller, 

romaner og livshistorier – personligt bearbejdede versioner med stor respekt 

for traditionen. 

Fortæller for alle aldersgrupper, hvor som helst og når som helst. Kombinerer 

fortælling med sange, musik og danserytmer. Målet er at skabe en tidløs 

fortælling i et moderne sprog, inspireret af de gamle fortællinger, men også af 

rum og tid. 

Ingrid var idékvinden bag og kunstnerisk leder af fortælle festivalen på 

Herregården Nørre Vosborg fra 2005 til 2012. I 2011 åbnede hun Fortælle Galleriet i Holstebro – se 

Face Book//Fortælle Galleriet 

Kontakt: 

Tlf: +45 22172617 

www.ingridhvass.dk  

 

 

Ingrid Schrøder-Hansen  
Ingrid Schrøder-Hansen er født 1943 og har været sognepræst i 35 år. 

Her er hun stadig blevet mere optaget af at fortælle bibelhistorie - også 

for voksne, hvilket hun har udgivet nogle bøger om. Nu er Ingrid 

pensioneret og bor på Ærø, hvor hun laver figurer og smykker af 

strandsten og sølv, men hun er stadig i fuld gang med at skrive og rejser 

landet rundt og fortæller. 

Kontakt: 

Tlf. +45 20467370 

isha@c.dk 

mailto:ingerhn@mvb.net
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Jens Peter Madsen 

”Ned i lakridsmandens gryde” - ”Forbudt for børn” var de film, som vi ikke 

måtte se. Men intet overgik uhyggen, som vi oplevede i det virkelige liv. 

Historiefortælleren Jens Peter Madsen har været på opdagelse i sine sorte og 

angstfyldte barndomserindringer, både de der opstod i legens og fantasiens 

letsindighed og i nattens sveddryppende mareridt. Historierne fortælles i 

kælderens mugne lugt og flakkende lys - men tag bare børnene med, for intet 

overgår den uhygge, som de kender fra deres virkelige liv. 

Jens Peter Madsen dyrker det personlige i fortællekunsten. Det som skaber 

indre forestillings-billeder og som giver lytteren lyst til selv at fortælle sine 

egne historier. Han har skabt sit eget univers af underholdende og gribende 

historier, som bygger på erindringer, fantasier og historier, som han selv fik fortalt som barn. 

Jens Peter Madsen er kåret som Årets Fynbo 2012 for sine bidrag til fortællekunsten. 

Kontakt: 

Tlf. +45 50460247 

post@jenspetermadsen.dk 

www.jenspetermadsen.dk 

 

Johannes Thomsen 

Sallingbo, bondefødt og kvajet opdraget. Fortæller opfundne minder og 

historier fra Italien, eventyr, græsk-romerske myter og sagn, folkeeventyr – 

også på sallingbomål. Autodidakt cykelrytter. Har fulgt fortællekursus hos 

Helle Arnfred, Mariane Josefsen og Lene Skovhus. Har fortalt for voksne og 

børn i Århus, Viborg og Skive. Formand for Viborg Fortællekreds.  

Kontakt: 

http://johsthomsen.wordpress.com 

 

 

 

Knud Tarpgaard 

Knud er født og opvokset i Vedersø tæt ved Vesterhavet, og han har tidligere 

været efterskolelærer. Nu er Knud rejseleder, foredragsholder og fortæller. 

Han viser rundt og fortæller i Vedersø kirke og ligeledes i Kaj Munks gamle 

Præstegaard. 

Kontakt: 

Tlf. +45 2291 1788 

aktarpgaard@altiboxmail.dk 

 

 

 

Kurt Thinggaard 

Kurt er medlem af Limfjordsteatrets fortællekreds. ”Jeg har 

eksperimenteret med at gøre historierne til mine egne oplevelser, har 

fortalt dem i jeg-form. Jeg kan godt lide at give historierne lokal 

forankring, så jeg lyver i høj grad for at gøre historierne bedre.” 

Kontakt: 

kurtthinggaard@gmail.com 

www.kurtthinggaard.dk 
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Lise Marie Seidelin Nedergaard  

Lise Marie har optrådt som fortæller rundt om i hele landet og har udgivet 

flere eventyrsamlinger.   Hun er barnebarn af den legendariske fortæller Anna 

Sophie Seidelin og har fået den mundtlige fortællekunst ind med 

modermælken. 

Til daglig er hun ansat som fortæller og H. C. Andersen-formidler ved 

Børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense. 

Kontakt: 

Tlf. +45 021682875 

lise_marie_nedergaard@ofir.dk 

 

 

 

Margit Larsen 

Kontakt: 

Tlf. + 45 21825512 

gammelbyvej@tiscali.dk 

 

 

 

Mariane Josefsen 

Mariane er historiefortæller gennem 12 år og nu kunstnerisk leder af 

årets festival: ”Det er en stor glæde at kunne være med til at videreføre 

Danmarks bedste fortællefestival” siger hun. Mariane har et bredt 

repertoire for både voksne og børn. Sidste nye skud på stammen er 

hendes forestilling: ”Tårefabrikanten”. Mariane underviser også både 

voksne og børn i fortællekunsten.  

Mariane er vokset op i Vendsyssel, men bor i København. Hun er 

medlem af Besttellers og samarbejder med Vigga Bro og Pernille 

Stockfleth om fortælling på Teatret ved Sorte Hest. Hun er medstifter af  

foreningen 1-2-3 Historier Nu!  Her laver hun kurser i fortælling. 

Kontakt: 

Tlf. + 45 41433687 

www.historiedamen.dk   

historiedamen@gmail.com 

 

 

 

Mette Marie Ørnstrup 

Leylâ & Mecnun er Mellemøstens Romeo & Julie. Udover kærlighed handler 

fortællingen også om, hvordan vi dømmer hinanden, og om de konsekvenser 

det kan få. Og om vanvid. 

Mette Marie er uddannet sanger og percussionist ved Det Jyske 

Musikkonservatorium. Hun har ligeledes studeret klassisk tyrkisk sang på 

Statskonservatoriet i Istanbul, og er uddannet historiefortæller v. Brita 

Haugen.  

Kontakt: 

www.mettemarie.io   
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Minna Schiøtte 
Minna er medlem af Ry fortællekreds, bibliodramaleder og ”plysolog”.  

Fortæller eventyr, legender, bibelhistorie og myter samt livsfortælling fra et liv 

på landet i det, der virker som en fjern fortid: Da den grå ferguson holdt sit 

indtog og forandrede tid og tempo. Da husmødre gik hjemmefra – ud på 

arbejdsmarkedet. Da forsamlingshuse havde en anden betydning! 

Kontakt: 

Tlf. +45 24811902 

mischi@pc.dk 

 

 

 

Niels Henrik Arendt 

Niels Henrik Arendt er tidligere biskop i Haderslev stift – nu præst i  

Staby-Madum sogn  

Kontakt: 

HNA@km.dk 

 

 

 

 

 

Kai og Erika - Odins verdens orkester  

Kontakt: 

harmonikai@get2net.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernille Stockfleth  

Pernille er en blændende fortæller, som både mestrer det ur-komiske og det 

meget alvorlige. Hun fortæller egne historier med et umiskendeligt strejf af 

nutid og samtid fortalt med stort engagement, ro og indlevelse. 

Pernille er en meget erfaren fortæller, der har fortalt historier i en årrække for 

tusindvis af børn og voksne på Besttellers, på Teateret ved Sorte Hest, 

Lystløgner i Huset KBH, ved Fortællerangreb på skoler og på en lang række 

fortællefestivaler rundt om i hele Danmark.  

Pernille er medlem af: Besttellers , Vigga og Brohovederne, HAMP – en 

improfortællegruppe, og medstifter af foreningen ’1-2-3 Historier Nu!’ som 

hun driver sammen med Mariane Josefsen. 

Kontakt: 

www.levendefortaellinger.dk 
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Peter Bastian 

Peter Bastian er musiker, fysiker, forfatter, foredragsholder og meget mere. 

På Festivalen bringer Peter Bastian TING med fra sit liv, der har haft stor 

betydning. Berlingske skrev om Peter’s bog ”Mesterlære”, der udkom i 2010 

”Den Peter Bastian, som kommer én i møde på siderne, er en mand, der har 

meget på hjertet og usædvanlig meget at have det i”. Og så er der musikken, 

som I også får lejlighed til at høre til åbningen lørdag aften, hvor Peter tryller 

på klarinetten. 

Kontakt: 

mail@peterbastian.dk 

www.peterbastian.dk 

 

 

Rune T. Kidde 

"Siden 1975 ophavsmand til mere end 200 udgivelser fra romaner og digt-

samlinger til børnebøger, operaer, teaterstykker og cd'er. 1990-2000 

programtilrettelægger for Dr P1, 2 og 3 af blandt andet Tolkiens "Hobbitten" 

og "Eventyret om ringen". Omrejsende historiefortæller med og uden musik 

siden 1990. Modtager af bl.a. Dan Turèlls Mindelegat, 1999”.  

Kontakt: 

forfatter@runetkidde.dk 
 

 
                  Fotograf Jan Emil Christiansen 

 

Ruth Dein 

Ruth Dein fortæller erindringer, livshistorier - mennesker jeg har mødt - 

eventyr, sagn og myter. Fra Jeppe Aakjærs digtning og poesi, fortæller 

Ruth om skæbner, tragedier og humor på dialekt fra hans fødeegn, hvor 

hun også selv er vokset op. Ruth er medlem af dialektgruppen på ”Jenle”, 

”Vestjyllands fortællere” og ”Viborg fortællekreds” 

Kontakt: 

Tlf. +45 30119752 

ruthdein@gmail.com 

 

 

 

Suzi Elena Apelgren  

Suzi Elena har dedikeret sig til at synge for alle uanset alder og smag. Hun 

blev grebet af operaens  skønhed som 7-årig, da hun på sin første skoledag 

oplevede en ”rigtig” operasanger. Siden har hun selv overrasket børn og 

andre ikke-klassisk vante publikummer med sin sang. 

Koncerterne med Suzi Elena Apelgren spænder derfor over alt fra 

iørefaldende operaarier, smægtende operettemelodier, kendte musicalnumre, 

swingende rytmiske indslag og skønne danske sange. Alt sammen bliver 

præsenteret i en afslappet atmosfære og sunget med stor indlevelse. 

Kontakt: 

Tlf. + 45 30693975 

sussea@sol.dk 

www.suziapelgren.dk 
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Vigga Bro 

Historiefortæller Skuespiller, manuskriptforfatter og. Inden for 

historiefortællingen anset som ”The grand old lady” Vigga Bro har fortalt 

historier gennem et menneskeliv og ligeledes generøst videregivet hendes 

viden til andre fortællere. Vi kender hendes sprøde stemme – hendes 

vidunderlige gestik og gode fortælling. Hendes sidste forestilling, som har 

været på scenen i København var ”Bobler”.  Bobler fra Viggas liv i smukt 

samspil med bassist Ida Bach og Perkussionist Birgit Lykke. På festivalen 

kan man høre Vigga Bro fortælle om sit liv om lørdagen, og om søndagen 

fortæller hun sin fortælling ”Røde sko”.  

Kontakt: 

www.vigga.dk 

 

 

 

Vivi Andreasen 

Vivi er medlem af Limfjordsteatrets fortællekreds, Nykøbing Mors og har 

tidligere nærmest udelukkende fortalt for børn i forbindelse med sit arbejde. 

Vivi betegner sig selv som værende på begynderstadiet med fortælling for 

voksne og som stadig søgende efter ’sit’ fortælle område. Fortællinger til nu: 

Helte & gudesagn, mytologi fra hele verden, bibelhistorie, danske/nordiske 

eventyr - og fortællinger i det hele taget, der ’taler til mig’. 

Kontakt: 

Tlf. +45 61261750 

birkemosen@live.dk 
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